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1 - RESUMO 

Este ensaio acadêmico tem com objetivo, refletir sobre a importância de 

seguir a LDB (9394/96) no que diz respeito à escolaridade e formação dos 

profissionais que atuam na Educação Infantil a fim de que os concursos sejam em 

conformidade com o artigo 62, ou seja, escolaridade em nível superior, sendo curso 

de licenciatura, de graduação plena, admitida como formação mínima para o 

exercício do magistério na educação infantil e nos 5 (cinco) primeiros anos do ensino 

fundamental, a oferecida em nível médio na modalidade Normal. (Redação dada 

pela Lei n° 12.796, de 2013). Respeitando assim o direito da criança a uma 

educação pública de qualidade, evitando contratação de profissionais sem a 

qualificação que é necessária a aqueles que atuam nas creches e pré-escolas, que 

compõem a primeira etapa da educação básica. 

 

 

 

 

Palavras – chave: Educação Infantil; Qualificação Profissional; Concursos com a 

escolaridade devida; Valorização Profissional 
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2 - INTRODUÇÃO 

 Este ensaio acadêmico foi produzido a partir de minha experiência há sete 

anos como servidora pública concursada, em efetivo exercício no cargo de Auxiliar 

de Recreação em uma creche da Prefeitura Municipal de Angra dos Reis. 

 Estes profissionais que ocupam o cargo denominado em Angra dos Reis 

como Auxiliares de Recreação e Berçário, exercem atribuições docentes, cuidando e 

educando crianças dentro de um mesmo espaço de educação, fato justificado 

também pela pouca idade devido a faixa etária; regem turma no período da tarde e 

isto também explica porque a creche necessita de estrutura diferenciada à escola.  

Ocorre que o concurso público para a ocupação do cargo, solicitou como 

escolaridade apenas o nível fundamental, desrespeitando o direito da criança a uma 

educação pública de qualidade, com profissionais minimamente qualificados. 

Visando mão de obra barata, alterou-se a nomenclatura do cargo e diminuiu a 

escolaridade e o salário, contrariando ao que prega toda a legislação vigente.  

O grande conflito gerado por esta questão, é que esses profissionais não são 

considerados docentes, já que ingressaram no serviço público municipal sob outra 

nomenclatura. Entretanto, com base nas tarefas que executam diariamente na rotina 

das instituições e também nas atribuições que são imputadas ao cargo de auxiliar de 

recreação, estes profissionais reivindicam que aqueles que tiverem o curso de 

formação de professores na modalidade normal ou superior em Pedagogia, sejam 

reconhecidos como educadores via projeto de lei. 

Em outras palavras: a reivindicação se baseia essencialmente em dois 

aspectos: um é a natureza das atribuições e o outro é a formação educacional 

exigida no tempo em que a atividade foi desenvolvida. Se o profissional exerce a 

função de educar, a função de professor está caracterizada, independente do nome 

dado ao cargo ou da formação inicial requerida pelo concurso realizado em 

inconformidade com a LDB (9394/96).  
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3 - A CRIANÇA E A CRECHE 

Os primeiros anos de uma criança são os mais importantes, é seu alicerce, 

sua base, pois é nesta fase que se constrói o caráter e valores que carregará por 

toda a vida. É através da inteligência, a partir do nascimento e dos estímulos no 

período da infância, que se têm oportunidades de experimentar o mundo. Estes 

estímulos se tornam fatores decisivos em sua formação, pois nessa fase exercem 

maior influência sobre a cognição do que em qualquer outra época da vida. 

Descuidar desse período significa desperdiçar um imenso potencial humano. 

Nesses primeiros anos da infância, período tão relevante, é que a criança 

descobre o mundo e se percebe como sujeito, estando inserida diretamente no 

contexto social e é por meio da troca de experiências com a sociedade e com o 

mundo que esta se desenvolve em todas as áreas. Vemos então seu 

desenvolvimento global em diversos aspectos como físico, motor, psicológico, 

cognitivo, dentre outros e se constrói como um cidadão consciente de direitos. 

Durante o processo da construção do conhecimento, as crianças usam a capacidade 

muito peculiar de sua faixa etária, para entender ou subjetivar aquilo que buscam 

desvendar e com a imaginação, são capazes de criar, entender e envolver 

conteúdos e saberes, utilizando diferentes linguagens. 

A importância da escola nesta fase é essencial, uma vez que colabora na 

construção de identidade e de visões de mundo. Neste sentido, a Educação Infantil, 

que é a primeira etapa da Educação Básica, atende crianças com idade de 0 a 5 

anos, a partir de uma concepção pedagógica fundamentada em três pilares: o 

cuidar, o educar e o brincar. Esses pilares tornam-se um desafio aos profissionais da 

área, em compreender e reconhecer nossos pequenos como são de fato e de 

direito. Cabe ressaltar que segundo a LDB (9394/96), o cuidar e o educar são 

indissociáveis, pois não há maneiras de cuidar sem educar ou educar sem cuidar e o 

ensino aprendizagem na educação infantil se dá através da brincadeira, de forma 

lúdica em um ambiente próprio a faixa etária. 

“Art. 29º. A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como 

finalidade o desenvolvimento integral da criança até cinco anos de idade, em 

seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social complementando a ação 

da família e da comunidade.” 
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Segundo os RCNEI:  

“A construção da identidade das creches e pré-escolas a partir do século XIX 

em nosso país insere-se no contexto da história das políticas de atendimento 

à infância, marcado por diferenciações com relação à classe social das 

crianças.  

Enquanto para as mais pobres foi caracterizada pela vinculação a assistência 

social, para as crianças das classes mais abastadas, outro modelo se 

desenvolveu com práticas escolares. Essa vinculação institucional 

diferenciada refletia uma fragmentação nas concepções sobre educação das 

crianças em espaços coletivos, compreendendo o cuidar como atividade 

meramente ligada ao corpo e destinada às crianças mais pobres, e o educar 

como experiência de promoção intelectual reservada aos filhos dos grupos 

socialmente privilegiados.”  

 A ausência de investimento e de políticas públicas voltadas a Educação 

infantil é um fator que chama bastante atenção. Enquanto crianças de classes mais 

abastadas tiveram acesso ao contexto pedagógico e a todo o universo presente que 

a educação infantil proporciona, crianças de classes menos favorecidas, tiveram 

acesso apenas aos cuidados com o corpo. A profissionalização da área também 

tardou bastante, o que explica o fato de até encontrarmos creches lotadas na 

secretaria de Ação Social e dúvidas permeiam referente à que espaço administrativo 

a creche pertence.  O atendimento em creches e pré-escolas como um direito social 

só é garantido a partir da Constituição de 1988, com o reconhecimento da Educação 

Infantil como dever do Estado com a Educação. Reconhecimento este reafirmado 

em 1996 após a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB 

9394/96). 
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4 - OS PROFISSIONAIS DE CRECHE E A LEGISLAÇÃO VIGENTE 

Após ser promulgada a lei 9394/96, (Lei de Diretrizes e Bases da Educação) e 

o PNE/2001 (Plano Nacional de Educação), quando as creches deixaram de ter um 

caráter assistencialista e passaram a ser consideradas espaço de educação, onde 

quem trabalha em contato diretamente com as crianças na sala de aula é o 

professor e exige-se que este tenha a formação mínima em nível médio na 

modalidade normal. No entanto, muitos municípios continuaram a fazer concursos 

com a exigência apenas do nível fundamental ou médio, com nomenclaturas 

alteradas sem conexão com a docência, tais como: auxiliar de recreação ou de 

berçário, auxiliar de creche, pajem, entre outras, desrespeitando assim o que 

assegura a lei. Como resultado disso, temos profissionais com atribuições de 

docente, pois nas creches de fato fazem todo o trabalho pedagógico. Porém, mesmo 

tendo a qualificação que a lei determina, estes profissionais tem salários e direitos 

bem inferiores aos daqueles concursados como professores. Ou seja, atribuições 

iguais, condição profissional muito diferente. 

Antes da promulgação da Constituição Federal em 1.988, as creches eram 

consideradas depósitos de crianças, um local destinado apenas ao cuidar, de cunho 

assistencialista, onde mães deixavam seus filhos para irem trabalhar. Cabia aos 

profissionais que lá atuavam apenas saber ler e escrever, e eram ligados a 

secretarias de Ação Social. Após promulgada a Constituição Federal e reiterada pela 

LDB, as creches tiveram sua função alterada, passando a serem reconhecidas de 

fato como espaço de educação. Isso modifica toda a conjuntura relativa a este 

espaço. Tornou-se necessário então, rever toda a questão dos profissionais que 

trabalhavam em creches. E com base neste equívoco, de alterar as nomenclaturas 

dos cargos onde estes profissionais realizam trabalho docente, municípios 

começaram a realizar concursos com escolaridade inferior ao que a lei exige, 

baseando-se em posicionamentos retrógrados, de cunho assistencialista. 

Atualmente ainda vemos municípios cometendo esse erro grotesco que só atrasa a 

vida e a educação de nossas crianças. 

Com base no artigo 37º da Constituição Federal, muitos têm uma 

interpretação errada do que se pode realmente corrigir em relação a concursos 

indevidos.  
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"Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos 

princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência 

e, também, ao seguinte: 

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia 

em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a 

natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, 

ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre 

nomeação e exoneração; 

O artigo diz que não se pode mudar de cargo e nem de atribuições, ou seja, é 

intransponível. Com base nisto, muitos afirmam que para exercer novos cargos e 

novas atribuições, seria necessária a realização de novo concurso. Contudo, o que 

os profissionais de Angra dos Reis e demais municípios pelo país vêm reivindicando, 

é apenas o reconhecimento das funções que já executam no que se refere ao cuidar 

e as atividades pedagógicas como sendo atribuições docentes. Exatamente pelo 

fato de não haver mudanças nas atribuições realizadas, que é possível fazer a 

alteração do enquadramento da profissão através de projeto lei a ser efetivado pelo 

chefe do poder executivo no município. 

Convém lembrar que a maior parte dos docentes e demais profissionais de 

creche recebiam outras denominações antes e mesmo após a promulgação da 

Constituição Federal de 1988, comprovando que as creches ainda permaneceram 

por um bom tempo sendo consideradas instituições de natureza assistencial e não 

educativas. A transferência legal para o âmbito da educação, portanto, não alterou a 

natureza das funções e atribuições ali exercidas, apenas reiterou que estas 

instituições sempre tiveram como objetivo, propiciar a primeira formação da criança, 

ou seja, a creche foi reconhecida como o primeiro nível educacional. 

O primeiro caso de projeto lei adequando profissionais de creche como 

educadores no Brasil, ocorreu na cidade de São Paulo em 1991, quando a 

vereadora Claudete Alves na gestão da prefeita Luisa Erundina, visitou algumas 

creches e observou que as educadoras que lá trabalhavam, realizavam de fato 

trabalho pedagógico e não apenas cuidados. Com base nesta questão primordial, foi 

imprescindível a realização do curso formação de professores na modalidade 

normal. Após essa formação, em 1998, após a LDB (9394/96), houve a adequação 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constituicao.htm#art37
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do cargo desses profissionais, que já haviam se dedicado há muitos anos a 

educação de crianças. 

Conforme as DCNEI:  

“As creches e pré-escolas se constituem, portanto, em estabelecimentos 

educacionais públicos ou privados que educam e cuidam de crianças de zero 

a cinco anos de idade por meio de profissionais com a formação específica 

legalmente determinada, a habilitação para o magistério superior ou médio, 

refutando assim funções de caráter meramente assistencialista, embora 

mantenha a obrigação de assistir às necessidades básicas de todas as 

crianças."  

As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, de caráter 

orientador, orientam a formulação de políticas, incluindo a de formação de 

professores e demais profissionais da Educação, e também o planejamento, 

desenvolvimento e avaliação pelas unidades de seu Projeto Político-Pedagógico que 

servem para informar as famílias das crianças matriculadas na Educação Infantil 

sobre as perspectivas de trabalho pedagógico que podem ocorrer.  

Trecho das Diretrizes Curriculares Nacionais de Educação Infantil:  

“O sistema de ensino define e orienta, com base em critérios pedagógicos, o 

calendário, horários e as demais condições para o funcionamento das 

creches e pré-escolas, o que não elimina o estabelecimento de mecanismos 

para a necessária articulação que deve haver entre a Educação e outras 

áreas, como a Saúde e a Assistência, a fim de que se cumpra, do ponto de 

vista da organização dos serviços nessas instituições, o atendimento às 

demandas das crianças.”  

Em 2003, com base em pesquisas que constatavam professores leigos 

atuando na Educação Infantil, ou seja, professores que tinham a prática, mas 

faltava-lhes a formação acadêmica exigida a partir da LDB (9394/1996), o professor 

Francisco das Chagas Fernandes, através do MEC, onde exercia o cargo de diretor 

da Secretaria Nacional da Educação Básica e também era membro do Conselho 

Nacional de Educação, criou o curso Pró Infantil, curso de formação modalidade 

Normal para professores em exercício na Educação Infantil. Este curso foi 

sancionado pelo presidente Luis Inácio Lula da Silva e enviado a municípios de todo 

o país através de uma parceria entre Estado e Município, onde o município indicou o 
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corpo discente a ministrar o curso e o governo federal custeou material didático, 

passagem e lanche dos professores cursistas e cabendo ao Estado, o pagamento 

dos ministradores do curso e a certificação de conclusão desses profissionais, que a 

partir de então, estariam aptos em formação e prática para exercerem a função de 

educadores conforme a legislação exige. 

A partir desse programa do governo federal, alguns municípios passaram a 

declarar ao Fundeb1, os profissionais que concluíram o curso como sendo 

“professores”. A questão é que essa verba federal, que chega ao município como 

parte da remuneração sendo exclusiva dos profissionais da educação através de 

repasse, se dá em diferentes percentuais, variando entre 40% e 60%, dependendo 

do tipo de profissional declarado.  

O percentual de 60% corresponde a remuneração de profissionais apenas 

como professores e pedagogos, e 40% da remuneração é para profissionais da 

educação, como merendeiras e zeladores por exemplo. Muitas vezes profissionais 

esses, classificados no próprio Fundeb como profissionais de apoio, porém no 

próprio fundo, temos citados como profissionais de apoio apenas secretários, 

inspetores, merendeiras e zeladores. E aos profissionais que atuam diretamente em 

sala de aula, não há nenhuma outra nomenclatura diferente a de professor(a). Não 

obstante, em muitos municípios brasileiros, entre eles Angra dos Reis, em seus 

vencimentos recebem apenas 40%. A justificativa a esta questão se dá pelo edital 

errôneo de concursos indevidos e principalmente ao não reconhecimento de tais 

profissionais como professores. 

O que causa indignação nos profissionais sem reconhecimento é que o título 

de “auxiliar de recreação” não deixa claro a função a qual o cargo se refere. Muitos 

prestaram concursos sem saber que teriam atribuições docentes e atuariam nas 

creches, pois tal situação é maquiada no edital e só constataram após tomar posse 

e assumirem seus cargos nas unidades. E o curioso é como uma banca 

                                                           
1 O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização 

dos Profissionais da Educação – É o Fundo federal que tem como objetivo pagar 

parte da remuneração dos profissionais exclusivamente da Educação  
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organizadora responsável por realizar concursos, o faz de forma indevida. 

Permitiram que fossem realizados concursos nos anos de 2003, 2008 e 2012, com 

escolaridade aquém do que a LDB (9394/96) exige e que profissionais sem a 

qualificação devida, atuem em uma etapa tão importante da vida da criança, sem 

fiscalização dos Conselhos de Educação, de todas as esferas.  

Em 2012, após denúncia do edital errôneo, a promotora Dra Bianca Mota do 

Ministério Público, suspendeu na cidade do Rio de Janeiro, um edital de concurso 

para agente de educação infantil, que solicitava como escolaridade apenas o nível 

fundamental e apresentou ao juiz que exigiu do município que a banca solicitasse a 

escolaridade mínima específica e inerente ao cargo, sendo esta em nível médio 

normal, formação de professores, logo o edital do concurso foi cancelado. 
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5 - Os Auxiliares de Recreação e Berçário de Angra dos Reis 

Em Angra dos Reis, os concursos realizados para a Educação Infantil, foram 

aquém do que regulamenta a lei. Atualmente há profissionais com mais de 10 anos 

no cargo e com atribuições inerentes a função docente, porém sem a remuneração e 

reconhecimento devidos. Atualmente as categorias dos cargos de Auxiliar de 

Recreação e Auxiliar de Berçário juntas, somam cento e vinte oito profissionais. 

Deste total, 86 profissionais cursaram o Pró Infantil, 22 auxiliares já possuíam a 

formação e atualmente apenas 20 profissionais não possuem a formação, pois 

adentraram na rede através do concurso de 2012, após o período voltado a 

formação. 

As creches e pré-escolas funcionam de segunda a sexta-feira, em horário 

integral sendo de 7h às 17h, obedecendo os três pilares cuidar, educar e brincar e 

possui quatro profissionais com atribuições distintas dentro das salas de aula, são 

eles: 

Docente I (Magistério) – responsável pelas atividades pedagógicas, tendo 

carga horária de 4h30min. Atuam nas creches e pré-escolas apenas no turno da 

manhã e são responsáveis por crianças de 2 a 5 anos. 

Berçaristas – responsáveis por crianças na faixa etária de 4 meses a 2 anos. 

Cuidam e educam, tendo carga horária de 7h diária, porém não ficam em todo o 

período em que as crianças estão nas creches.  

Auxiliares de Recreação e Berçário – profissionais que cuidam e educam as 

crianças com faixa etária de 4 meses a 5 anos, e permanecem em todo o período 

em que estas se encontram na creche. Sua carga horária é de 7h e dividem-se em 

dois grupos pelas turmas. São responsáveis pela realização da atividade de vida 

diária, atividades estas de cunho lúdico-pedagógicas, ou seja, brincadeiras 

realizadas no período da tarde onde regem as turmas. 

Fato este que reforça a possibilidade do projeto de lei, visto que esses 

profissionais são responsáveis pelo pedagógico e pela ludicidade através das 

brincadeiras, forma esta usada no ensino aprendizagem na Educação infantil. 
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O governo federal desde 1996, após sancionada a LDB, e tantas outras 

políticas públicas voltadas a Educação Infantil tais como o PNE, FUNDEF/FUNDEB, 

Política Nacional da Educação Infantil, Parâmetros Nacionais de Qualidade para a 

Educação Infantil, vem movendo esforços e disponibilizando verbas para que os 

municípios qualifiquem e valorizem todos os profissionais que atuam nesta etapa, 

que estão em exercício em sala de aula em contato direto com as crianças. Prova 

disso é a exigência de formação em magistério para estes profissionais, 

independentemente das nomenclaturas alteradas ao cargo de Professor de 

Educação infantil.  

Nos concursos realizados em Angra dos Reis nos anos de 2003 e 2012 para 

auxiliares de berçário e em 2008 para auxiliares de recreação, a escolaridade 

mínima exigida foi o ensino fundamental, visando apenas o caráter assistencialista, 

ou seja, o cuidar como se fosse possível separá-lo do educar, e desrespeitando 

assim o que exige a LDB desde 1996. 

Mediante esta irregularidade, o município de Angra dos Reis aderiu, no ano 

de 2009 ao PROINFANTIL (Programa de Formação Inicial para Professores em 

exercício na Educação Infantil), para que os profissionais das creches públicas e 

conveniadas com a prefeitura, que ainda não possuíssem a formação em magistério, 

o pudessem cursá-lo. O que parecia um passo importante na direção de uma melhor 

qualidade para educação infantil do município, representou devido às atitudes 

tomadas pela gestão do período um grande atraso, principalmente quando os 

profissionais reivindicaram valorização e um salário digno para os educadores, 

compatíveis com suas funções e atribuições.  

No lugar do diálogo com a categoria, houve mudanças na rotina das creches 

baseadas nas queixas dos auxiliares. Um exemplo disso foi a alteração do horário 

do banho para o turno da tarde, horário em que o docente I não se encontra mais na 

instituição. Isso que a primeira vista pode parecer apenas um detalhe, trata-se na 

verdade de um aspecto diretamente relacionado a determinadas concepções 

políticas e pedagógicas.  

O banho possui caráter pedagógico, e mudá-lo de horário na tentativa de uma 

separação radical entre o cuidar e o educar, é cair em um grande engodo, onde 
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auxiliares não poderiam aplicar e nem desenvolver qualquer tipo de atividade com 

as crianças na parte da manhã, cabendo apenas ao docente toda a “parte 

pedagógica”. Contudo na parte da tarde, as atividades realizadas pelos auxiliares, 

que são um planejamento de atividades pedagógicas de escolarização focando o 

lúdico, a serem realizadas no período em que não se tem o docente presente, a 

principal proibição dos gestores foi de não haver objetivo, pois assim não seria 

caracterizado como planejamento de aula propriamente dito, e estas foram taxadas 

apenas como “atividades de vida diária”.  

Ainda que não conste na atividade de vida diária e em toda a rotina realizada 

dentro da creche pelo auxiliar o termo “pedagógico”, é impossível tentar retirar, uma 

vez que conste em todos os documentos oficiais e leis pertinentes a Educação 

infantil. 

Visto que estas funções são inerentes ao cargo, o Brasil busca que as 

creches se tornem na prática, de fato um espaço de educação. Para isso, é 

necessário que seus profissionais sejam qualificados e que seja esquecido aquele 

papel antigo de assistencialismo, onde as crianças ficavam ali "guardadas" para que 

suas mães pudessem trabalhar. No município de Angra dos Reis, mesmo tentando 

mascarar a real intenção da mudança de rotina das creches, é evidente e clara, a 

tentativa da separação entre o cuidar e educar, contrariando assim a legislação e o 

que afirmam os estudiosos da área, ao retirarem o termo “pedagógico” 

das atividades realizadas pelos auxiliares em uma tentativa frustrada de impedir sua 

valorização e reconhecimento.  

O investimento de verba pública federal através de curso de formação é mais 

que evidente que se trata de uma condição criteriosa para reconhecimento do 

profissional de educação infantil. A formação desses profissionais merece atenção 

especial, dada a relevância de sua atuação como mediadores no processo de 

desenvolvimento e aprendizagem. 

Em 2010, na Conferencia Municipal de Educação do município de Angra dos 

Reis, que resultou o Plano Municipal de Educação, uma representante dos 

auxiliares, defendeu que os próximos concursos para profissionais de creche fossem 

em nível médio e essa defesa espantosamente, passou na plenária final. Discussão 



21 
 

essa aquém de toda a legislação vigente desde 1996, pois os delegados presentes 

na conferência, não aceitaram como escolaridade exigida para os próximos 

concursos, o nível Médio na modalidade Normal para o cargo de auxiliar, igual ao 

dos Docentes. Infelizmente esse ponto crucial do PME não foi posto em prática, pois 

em 2012 tornou-se a fazer concurso indevido solicitando como escolaridade apenas 

o nível fundamental.  

Cabe ressaltar que o município está desde 2010 sem um plano municipal em 

vigência. Dado o absurdo da situação, o referido plano está sendo reconduzido 

durante o ano de 2015 por uma parceria entre SECT (Secretaria de Educação, 

Ciência e Tecnologia), CME (Conselho Municipal de Educação), Ministério da 

Educação e IEAR - UFF. 

No Plano Nacional de Educação (PNE) de 2001, Lei n° 10.172/2001 

estabeleceu-se metas decenais para a Educação Infantil. Em 2011, o país deveria 

ter condições de ofertar vagas a 50% das crianças de 0 a 3 anos, e 80% a crianças 

de 4 a 5 anos. Em 2014, estas metas são novamente revistas e adiadas. No novo 

Plano Nacional de Educação (PNE) de 2014, Lei Nº 13.005, DE 25 de Junho de 

2014. vigente por mais 10 anos, visa universalizar a partir de 2016, vagas para 

crianças de 4 a 5 anos. Isso significa que todas as crianças deverão estar 

matriculadas na pré-escola e as crianças com faixa etária de 4 meses a 3 anos, 

ofertar 50% das vagas. Novamente será um grande desafio ao país e principalmente 

aos municípios no que diz respeito a atender tal demanda, uma vez que atualmente 

o número de crianças nas listas de espera, corresponde ao triplo do numero de 

vagas ofertadas em cada unidade. O governo federal constrói a estrutura física, 

porém cabe aos municípios ofertarem a mão de obra, que se espera que seja 

minimamente qualificada e adequada ao que a lei assegura. Fator que enriquece a 

qualidade no atendimento prestado as crianças nesta primeira etapa. 

Em virtude dos constantes conflitos entre a Prefeitura Municipal de Angra dos 

Reis e a categoria em função de suas atribuições, que são de igual competência a 

docência e receberem salários bem inferiores aos vencimentos do docente I, ou 

seja, 1/3 do valor e tendo a carga horária 80% maior, esses profissionais, pautados 

no que a LDB lhes assegura como direito, reivindicam reconhecimento e valorização 

através de um projeto lei que os regulamente como educadores infantis. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.005-2014?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.005-2014?OpenDocument
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 Em vários municípios pelo país já aprovaram o projeto de lei 

adequando os profissionais da Educação Infantil. O mais recente ocorreu no 

município de Niterói – RJ, no ano de 2013, foi aprovado e sancionado um projeto de 

lei que adequou os profissionais da educação infantil como educadores a partir da 

formação de nível médio na modalidade normal ou curso de Pedagogia em nível 

Superior. Este fator eleva e favorece a primeira etapa da Educação Básica, pois 

todos os profissionais com a formação devida oferecem um atendimento melhor e 

mais qualitativo às crianças. 
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6 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Escolhi meu tema de pesquisa a partir dos questionamentos pertinentes a 

função que exerço profissionalmente há sete anos, e em virtude do assunto englobar 

o trabalho realizado nas instituições de Educação Infantil em todo o município de 

Angra dos Reis.  

Esta pesquisa teve por finalidade, investigar as diferenças entre a função 

segundo as atribuições presentes no edital do concurso; a prática do educador em 

questão no desenvolvimento infantil conectando não apenas o cuidar, como também 

o educar e o brincar e sua contribuição para a construção e mediação do 

ensino/aprendizagem das crianças matriculadas em instituições de educação infantil; 

e/ou apontar possíveis encaminhamentos a adequação desses profissionais em 

relação ao trabalho que realizam. 

Pelo fato de estar a sete anos buscando soluções, com reivindicações acerca 

das atribuições inerentes ao cargo, totalmente em desacordo com as leis e 

principalmente com o que as políticas públicas solicitam e/ou indicam, encontrei 

nesta pesquisa uma forma de explorar ainda mais esse assunto tão importante e 

complicado. Iniciei a pesquisa, visitando a SECT – Secretaria de Educação, Ciência 

e Tecnologia e as unidades de educação Infantil. Primeiramente observei a postura 

e o trabalho desenvolvido pelos auxiliares com base nos documentos estudados e 

posteriormente aos gestores. Com a presença do docente I no período da manha e 

no período da tarde, após a “hora do soninho” onde esses educadores ficam 

responsáveis integralmente pelas crianças. Constatar que os auxiliares são para as 

crianças, a referência dentro das instituições é algo que chama bastante atenção. A 

receptividade e acolhida destas crianças torna-se fato motivador e gratificante em 

todo o processo, pois receber o carinho delas como resposta e saber que esses 

profissionais tem responsabilidade em sua formação é de valor imensurável. Isto se 

justifica pelas 10h diárias presentes em sua formação, ou seja, durante todo o 

período em que estas permanecem na instituição. A “tia” docente raramente é 

mencionada pelas crianças. 

A categoria busca, além da valorização e reconhecimento como profissionais 

da educação infantil, a inserção no magistério. Assim resolveria a disparidade em 
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realizarem o mesmo trabalho e as mesmas atribuições, recebendo vencimentos 

diferentes; como também, os novos concursos a serem realizados em acordo com a 

legislação vigente, e de maneira a não ferir o critério de isonomia presente no artigo 

n° 35 presente na lei n° 412/L.O.de 20/02/1995, que rege os servidores estatutários 

do município de Angra dos Reis. 

Art. 35 - Remuneração é o vencimento do cargo efetivo, acrescido das 

vantagens pecuniárias previamente estabelecidas em lei. 

Parágrafo 2º - Aos servidores é assegurada isonomia de vencimentos para 

cargos de atribuições iguais ou assemelhados do mesmo Poder ou entre 

servidores dos Poderes Executivo e Legislativo, ressalvadas as vantagens de 

caráter individual e as relativas a natureza ou ao local de trabalho. 

Como exemplo de atribuições realizadas pelos auxiliares, posso citar: 

realizam atividades pedagógicas, lúdicas e atividades extras no período da tarde, 

rodinha, ida ao parque, banho e hábitos de higiene em geral, alimentação, 

administração de medicamentos conforme prescrição médica, elaboração e 

execução dos projetos realizados a partir das dificuldades das crianças, metodologia 

essa exigida e adotada pela Secretaria de Educação, entre outras. Curioso é quando 

ocorrem as formações continuadas. Bimestralmente ocorre a realização desses 

cursos a fim de acompanhar e valorizar a docência. Quando ocorre a formação para 

os docentes e estes se ausentam, as creches funcionam normalmente, mas quando 

os auxiliares fazem a formação, a creche suspende o atendimento no dia.  

Para resolver essa questão de cunho preconceituoso e segregador, uniram as 

categorias em “equipe” e no atual governo os cursos de formação são no mesmo 

dia, porem esta “equipe” ainda é separada por diferença salarial discrepante. 

Busquei e identifiquei na prática, o que incide a desvalorização desses profissionais 

no município de Angra dos Reis. Incide diretamente no atendimento prestado as 

crianças, pois com o desgaste e desvalorização, muitos profissionais atualmente se 

sentem abandonados pelo poder público, e enquanto esse reconhecimento fica 

apenas na esfera da promessa política, estes se negam a realizar atividades de 

cunho pedagógico no período da tarde em que o docente, segundo os gestores 

seriam os responsáveis por isso, não está presente. 
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Outro problema que vem afetando de forma grave o atendimento nas 

instituições de educação infantil é o déficit de profissionais. Em função do desgaste 

da profissão, muitos adoeceram e amargam essa valorização na esperança de 

algum dia serem chamados de educadores, o que já o são na prática desde o 

primeiro momento em que entraram nas instituições de educação infantil.  

O Conselho Municipal de Educação, órgão que deveria investigar essas 

irregularidades, fazem vista grossa, ignorando toda a problemática pertinente a 

categoria e a educação, motivo esse justificado por exercerem cargos indicados pelo 

Poder Executivo, consequentemente não irão averiguar denúncias e fatos de 

irregularidades de quem os indicou ao cargo por simples interesses de causa. Este 

problema é algo que se arrasta há muitos anos e é fator determinante no 

desenvolvimento da demanda do trabalho realizado nas creches, desmotivando 

estes profissionais e incidindo diretamente na qualidade no âmbito da Educação 

Infantil. 

Em 2014, na abertura da Conferencia Nacional de Educação, a presidenta 

Dilma fez questão de enfatizar em sua fala, a creche como espaço de educação e 

como direito da criança, pode até sim ajudar a mãe trabalhadora, mas este não é o 

objetivo principal das instituições. E uma das metas do atual plano nacional é 

justamente aumentar a demanda de oferta a estas crianças por todo o nosso país.  

Ao final da Conferencia, foi aprovada de forma unânime, a primeira moção 

referente à irregularidade dos profissionais de creches, que adentraram nas 

instituições por concursos realizados de forma indevida, com escolaridade aquém do 

que a LDB determina. Fato que também justificou o sucesso alcançado ao fim desse 

enorme desafio em esfera nacional, foi a desenvoltura desta aluna, uma angrense 

que não se acovardou e foi até Brasília grávida de 8 meses e meio para defender o 

direito das crianças a terem atendimento com profissionais qualificados 

minimamente ao que assegura a lei. 

A fim de resolver toda a problemática imoral pertencente a esta questão, as 

cidades de Niterói e Rio de Janeiro fizeram um projeto lei de adequação aos 

profissionais de creche, sendo mais de nove mil profissionais contemplados. No 

município de Angra dos Reis, encontra-se em curso um projeto lei que visa 

reconhecer e valorizar esses profissionais de creche, que são 128 no total em toda a 
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rede. O grande impedimento se encontra atualmente na folha de pagamentos, que 

se encontra em 59%, impossibilitando a adequação em virtude da Lei de 

responsabilidade fiscal, apesar do repasse ser 60% do valor dos vencimentos 

desses profissionais. 

No último ciclo de reuniões que deram como resultado o PCCR (Plano de 

Cargos e Carreiras Remunerado), os estudos e resoluções junto ao corpo jurídico, 

apontam como real e devida a adequação desses profissionais de creche e 

assegura que não é inconstitucional, uma vez que baseados na complexidade de 

atribuições, outras categorias já pleitearam e foram contempladas com tal 

adequação, como por exemplo categorias como Artífices e Agentes Sociais. 

A prefeita Conceição Rabha, junto a procuradoria do município e também aos 

secretários de Educação e Administração, buscam possíveis maneiras de viabilizar o 

início desse PCCR e assim, historicamente resolver uma questão que fere não só a 

lei, com o direito da criança que é desrespeitado, como também a questão 

profissional desses educadores em efetivo exercício dentro da sala de aula. 
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