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RESUMO 

 

PEREIRA, Patrícia Gomes. O professor em cena e o trinômio cuidar/brincar/educar: 

trajetórias do Programa Criança na Creche do município de Niterói. Orientadora: Flávia 
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Dissertação de Mestrado em Educação. 150 páginas. 

 

 

A presente pesquisa tem como objetivo investigar o processo de entrada do professor 

habilitado nas creches do Programa Criança na Creche da Rede Municipal de Educação de 

Niterói, a partir da determinação apontada pela LDBEN 9.394/96, identificando os principais 

entraves, avanços e desafios do Programa, os possíveis impactos na atividade pedagógica a 

partir da chegada do professor habilitado, assim como a relação do trabalho docente com a 

ressignificação do trinômio cuidar, brincar e educar na educação infantil. Até pouco tempo, 

pessoas sem formação específica atuavam nas creches, onde o assistencialismo sobrepujava o 

educar. Com a vigência da LDBEN 9.394/96, passou-se a exigir a formação docente como 

pré-requisito para a atuação nas salas de Educação Infantil. Para a realização deste estudo, 

foram realizados levantamento e análise documental dos principais documentos oficiais 

nacionais e municipais referentes à Educação Infantil, tais como as legislações vigentes, 

portarias, referenciais curriculares etc., em um movimento que vai do macro ao micro na 

pesquisa teórica e empírica. Recuperou-se a trajetória das políticas de atendimento na 

Educação Infantil, especificamente, das creches comunitárias conveniadas à Rede Municipal 

de Educação de Niterói por meio do Programa Criança na Creche. Foram também realizadas 

entrevistas com profissionais da Educação que atuaram como Diretores do Programa Criança 

na Creche e como Secretários/as de Educação que mobilizaram mudanças na gestão do 

referido Programa, a fim de estabelecer articulações entre discursos e práticas, 

problematizando as questões da pesquisa e tendo como fio condutor o objetivo geral deste 

trabalho. A presente pesquisa discute a formação dos profissionais que atuam nas creches 

conveniadas à Rede Municipal de Educação de Niterói e a necessidade de ser um professor 

reflexivo na contemporaneidade, compreendendo a reflexividade como um caminho de luta 

por justiça social. 

 

Palavras-chave: Programa Criança na Creche; Creche; Educação Infantil; Formação de 

Professores. 

 



 

ABSTRACT 

The present research aims to investigate what happens in the day care centers of the Programa 

Criança na Creche (Chidren in the Day Care Center Program) in the Municipal Education 

System of Niterói when graduated teachers become part of the working group of 

professionals, under the determinations of the Brazilian Law for Education (LDBEN 

9.394/96). Mostly, we aim to identify the main obstacles, advances and challenges of the 

Program, as well as the possible impact of the graduated teachers’ arrival in the pedagogical 

activities of the centers and its consequence to the relationship between the teaching work and 

the resignification of the trinomial caring, playing and educating in early childhood education. 

Until recently, people without specific training could work as teachers in day care centers, 

where most of the activities used to be those of assistance over those of education. Since the 

validity of the law LDBEN 9.394/96, the teacher training in graduation courses has become a 

prerequisite for the performance in the Children's Education rooms. In order to fulfill the 

objectives of the present research, an extensive documental analysis has been carried out on 

the main official papers that regulate early Childhood Education both nationally and locally, 

such as the valid legislation, curricular reference documents and other prescriptions, in a 

movement that comes from macro to micro in the theoretical and empirical research. The 

trajectory of the care policies in early Childhood Education was recovered, specifically, those 

of the Community Nurseries associated to the Chidren in the Day Care Center Program in the 

Municipal Education System of Niterói. Interviews were also conducted with education 

professionals who acted as Directors of the Chidren in the Day Care Center Program and as 

Secretaries of Education, who promoted changes in the management of the Program, in order 

to establish articulations between discourses and practices, problematizing the questions of 

the research and having as a guiding thread the general objective of this work. This research 

discusses the importance of early Childhood Education as the first stage of Basic Education, 

the professional development of the teachers that work in the Day Care Center associated to 

the Municipal Education System of Niterói, as well as the relevance of those teachers on the 

everyday pedagogical work and the need for reflexive teachers nowadays, taking reflection as 

a path in the struggle for social justice. 

 

Key Words: Chidren in the Day Care Center Program; Nursery; Early Childhood Education; 

Teachers Professional Development Programs. 
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A maior riqueza do homem  

é a sua incompletude.  

Nesse ponto sou abastado. 

Palavras que me aceitam como sou 

- eu não aceito. 

 

Não aguento ser apenas  

um sujeito que abre portas, 

que puxa válvulas,  

que olha o relógio, 

que compra pão às 6 horas da tarde,  

que vai lá fora, que aponta lápis, 

que vê a uva etc. etc. 

 

Perdoai  

Mas eu preciso ser Outros.  

Eu penso renovar o homem 

usando borboletas.  

(Manoel de Barros)  
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1 - ENTRE MEMÓRIAS E PERCEPÇÕES: O INÍCIO DA CONSTRUÇÃO DO 

CAMINHO DA PESQUISA 

O que faz andar a estrada? É o sonho. 

Enquanto a gente sonhar a estrada 

permanecerá viva. É para isso que 

servem os caminhos, para nos fazerem 

parentes do futuro. 

 (Mia Couto) 

 

Com o objetivo de situar o leitor acerca do meu estudo, apresentarei um breve 

histórico sobre a minha inserção profissional na Educação associando a esta narrativa 

elementos de minha trajetória acadêmica. A partir de então, encaminharei a exposição dos 

tópicos teórico-conceituais e metodológicos deste trabalho, bem como as discussões que 

proponho fomentar através dele. 

Portanto, neste primeiro capítulo, as linhas que seguem apresentam, por meio do 

resgate de momentos da minha trajetória profissional e acadêmica, o tema desta pesquisa e as 

questões que me motivaram realizar este trabalho. Além disso, neste primeiro momento, 

apresento a problematização acerca do objeto deste estudo, seguida dos objetivos (geral e 

específicos) deste trabalho. 

 

1.1 – Memórias que constroem sonhos: apresentação do tema, justificativa e 

relevância da pesquisa. 

 

Iniciei minha vida acadêmica, sob o foco da educação, muito cedo. Minha irmã, Luíza, 

seis anos mais velha do que eu, também professora, sempre foi uma profissional preocupada e 

comprometida com uma educação pública de qualidade. A dedicação da minha irmã, 

principalmente às crianças da primeira infância, sempre me levou a admirá-la e tê-la como 

referência, além de ser minha grande inspiração. 

Em 1992, concluí a formação no Curso Normal no Colégio Estadual Júlia Kubitschek, 

na cidade do Rio de Janeiro. Nessa instituição, construí conhecimentos pedagógicos que 

contribuem, até hoje, para o desenvolvimento de minha prática profissional. 

No ano seguinte, fiz uma seleção para bolsista na Secretaria Extraordinária do Estado 

do Rio de Janeiro (atual Secretaria de Educação), onde estava sendo implantada a proposta 

construtivista. Trabalhei no Centro Integrado de Educação Pública (CIEP) Henfil, localizado 
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em Duque de Caxias, e no CIEP 387, em Realengo, zona oeste do Rio de Janeiro. Logrei 

êxito e, durante dois anos, vivenciei grandes aprendizagens: na parte da manhã, lecionava em 

uma turma de primeiro ano (antiga Classe de Alfabetização); à tarde, fazia um curso no 

próprio CIEP sobre o Construtivismo. 

Após o término do contrato com a Secretaria Extraordinária do Estado do Rio de 

Janeiro, no ano de 1995, fui selecionada para trabalhar na Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Social do Rio de Janeiro, no projeto Oficina da Criança. Nesse projeto, 

atuei em dois polos: na Associação de Moradores do Morro dos Macacos e na Fundação 

Municipal Lar Escola Francisco de Paula (FUNLAR), atendendo crianças com necessidades 

educacionais especiais. O projeto acontecia no contraturno em relação ao horário das aulas e 

consistia no desenvolvimento de um trabalho pedagógico de reforço escolar, de artes e de 

capoeira. 

Mais tarde, no ano de 1996, comecei a lecionar na rede particular de ensino. Atuei por 

dez anos como professora e, posteriormente, como pedagoga, no Sistema Educacional de 

Ensino Bahiense, localizado no bairro do Engenho Novo, também na cidade do Rio de 

Janeiro. Neste período, ingressei na Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), onde 

concluí o curso de Pedagogia em 1999, ano de muitas novidades em minha vida: casei-me e 

logo me tornei mãe. 

No ano de 2007, fui trabalhar na escola particular Batista Shepard, mas apenas por sete 

meses, pois logo fui convocada para tomar posse, mediante aprovação em concurso público, 

na Rede Municipal de Educação de Niterói, cidade localizada na região metropolitana do 

Estado do Rio de Janeiro. 

Ao chegar à rede pública de Niterói, deparei com problemas emergenciais 

relacionados à implantação de uma unidade experimental de educação infantil, na Vila 

Ipiranga, área popular do bairro do Fonseca. Devido à necessidade da rede e considerando 

minha experiência profissional, logo fui convidada a assumir a direção daquela unidade, 

denominada Núcleo Avançado de Educação Infantil (NAEI) da Vila Ipiranga. 

Ao receber e aceitar o convite, percebi o peso da responsabilidade e o tamanho do 

desafio! Imediatamente, investi em minha formação continuada, buscando cursos na área da 

Educação Infantil e gestão escolar. 

No processo eleitoral de diretores em 2010, fui eleita, deixando assim de ser indicação 

da Secretaria de Educação e passando a ser diretora do NAEI da Vila Ipiranga por escolha de 
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professores, funcionários, pais e/ou responsáveis pelos alunos. Deste modo, senti- me 

investida de maior legitimidade para exercer a direção da Unidade. 

No ano de 2011, concluí o curso de gestão escolar na Fundação Getúlio Vargas 

(FGV). O curso foi bastante proveitoso, tanto no que se refere à construção de novos 

conhecimentos, como também quanto ao intercâmbio de experiências entre professores e 

gestores que dele participaram. 

No ano de 2013, fui convidada pela Fundação Municipal de Educação de Niterói 

(FME) para o que considerei um grande desafio: dirigir o Programa Criança na Creche 

(ProCC), tanto em sua parte administrativa quanto na pedagógica, atendendo, à época, a trinta 

e duas1 creches comunitárias. 

O Programa Criança na Creche representa uma política pública impulsionada pelas 

determinações legais que amparam a educação da infância, como a Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional (BRASIL, 1996), bem como o Estatuto da Criança e do Adolescente 

(BRASIL, 1990), Diretrizes Curriculares Nacionais (BRASIL, 1998) e os Referenciais 

Municipais para a Educação Infantil (NITERÓI, 2010), e vem acompanhado por conquistas 

pedagógicas como formações em serviço para os professores em parceria com as 

Universidades. 

O ProCC é desenvolvido pela Fundação Municipal de Educação de Niterói, através de 

Convênio de Cooperação Mútua com instituições Mantenedoras de Creches Comunitárias e 

Filantrópicas da cidade, por meio de Chamamento Público, que tem por objetivo viabilizar de 

forma mais ampla o atendimento a crianças de 0 a 5 anos. 

O Programa foi criado no município de Niterói pelo Decreto Legislativo nº 287/94, de 

29 de novembro de 1994, publicado em 03 de dezembro de 1994, que autorizou o Poder 

Executivo a firmar convênio com Associações de Moradores, visando ao desenvolvimento do 

Programa. De acordo com o referido decreto: 

 

“Fica o Poder Executivo autorizado a celebrar termo de convênio com Associações de 

Moradores do Município visando o desenvolvimento do programa Criança na 

Creche.” (DECRETO 287/94). 

 
1 Os dados apresentados na introdução deste trabalho foram colhidos nos convênios celebrados entre a Fundação 

Municipal de Niterói e as entidades mantenedoras – creches comunitárias. Os demais registros sobre esse 

processo realizados à época também serviram como fonte para os dados apresentados neste momento do 

trabalho. 
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Posteriormente, em 28 de maio de 1996, foi publicado no Diário Oficial (D.O.) do 

município de Niterói o Decreto Legislativo n° 473, que amplia o convênio para instituições 

Filantrópicas, Organizações não Governamentais e Confessionais. 

Portanto, o desafio de dirigir esse Programa, como já assinalado, era grande. A nova 

gestão, da qual faço parte até hoje, tinha como objetivo implantar 20 Unidades Municipais de 

Educação Infantil2 (UMEI) e ir gradativamente absorvendo a demanda atendida pelas creches 

comunitárias, a fim de se oferecer uma educação de qualidade cada vez maior às crianças da 

rede. 

Com a necessidade de um novo convênio para as creches comunitárias, foram traçados 

alguns ajustes em 2013 e, com isso, sete creches conveniadas foram absorvidas pelo 

município de Niterói. Isto é, as instituições foram estatizadas e incorporadas à rede municipal. 

Dessas sete creches comunitárias, quatro foram absorvidas através de comodato, em que o 

município manteve o mesmo local de atendimento, sendo realizadas reformas de adequação 

do espaço físico e alteração do quadro de profissionais, que passou a ser formado por 

funcionários da Fundação Municipal de Educação. Nas outras três creches, as crianças foram 

transferidas para unidades municipais já existentes da rede ou em Unidades Municipais de 

Educação Infantil (UMEI) que estavam sendo inauguradas. 

Nesse processo, seiscentas e cinquenta crianças foram absorvidas pela rede municipal, 

ficando as mesmas sob a responsabilidade direta do poder público. Todo esse processo foi 

bastante convulsionado, pois de um lado havia a Associação de Moradores que, de certa 

forma, perdia um certo “domínio” e influência sobre o processo e, do outro lado, havia muitos 

pais inseguros com a mudança e também profissionais da creche, muitos da própria 

comunidade, perdendo efetivamente seus empregos. 

Essa fase só foi superada quando a própria comunidade escolar começou a perceber as 

melhorias das Unidades no que tange à estrutura física (pintura, climatização, acessibilidade, 

dentre outros aspectos) e à qualidade do trabalho pedagógico oferecido pelo município, na 

qual estão incluídos materiais, uniformes, kits escolares etc. 

Quanto aos profissionais que atuavam nas creches, alguns foram aprovados no 

processo seletivo simplificado de contratação e continuaram trabalhando na mesma creche em 

 
2 Este planejamento integrava o Programa Mais Infância, implantado a partir de 2013 com o objetivo de ampliar 

a oferta de vagas na Educação Infantil e qualificar o atendimento. 

 



 

 

18 

 

que já atuavam. Outros foram devidamente indenizados. Ressalto que a não renovação do 

convênio com estas sete creches se deu por vários motivos: prestação de contas inadequadas, 

mantenedores que não tinham mais interesse em manter o convênio e instalações 

inapropriadas. 

A experiência como gestora de uma unidade de educação que atendia as classes 

populares no interior de uma comunidade conflituosa e que muitas vezes se encontrava sob o 

domínio do tráfico facilitou o estabelecimento de diálogo com o público das creches 

comunitárias. Isso se tornou um elemento favorável à articulação e consecução das metas 

propostas para a Educação Infantil conveniada à Rede Municipal de Ensino de Niterói. 

Foi necessário inserir um novo modelo administrativo e pedagógico para as creches 

conveniadas, colocando-as sob a responsabilidade direta do Município. Isso objetivava 

melhorar a qualidade da educação, por meio do investimento não apenas no que tange à 

infraestrutura, mas também envolvia um investimento na formação dos profissionais, o envio 

de materiais pedagógicos adequados e atividades como contação de histórias e peças teatrais. 

A política proposta estabeleceu ações a curto prazo tais como diagnosticar e mapear as 

creches conveniadas e, a longo prazo, como estatizar as mesmas, promovendo melhorias no 

atendimento às crianças, sem perder de vista a articulação entre o cuidar/brincar/educar3, 

reconhecendo a educação como direito da criança. 

Após a minha experiência na direção do ProCC, fui designada diretora da Diretoria de 

Educação Infantil. A implantação de tal setor se deu após o Secretário Municipal de Educação 

de Niterói ter reorganizado a Educação Infantil no município. A referida Diretoria era 

composta por duas coordenações: a das Creches Comunitárias e a das Unidades Municipais de 

Educação Infantil. Concomitante a isso, eu cursava, à época, a pós-graduação lato sensu, 

tendo em vista os desafios que se instauravam em minha vida profissional. 

No ano de 2014, concluí a monografia da Especialização em Docência na Educação 

Infantil, na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Nesse trabalho, iniciei a 

discussão sobre a história da Educação Infantil, tendo como foco o município de Niterói, em 

especial, as Unidades Municipais de Educação Infantil e sua expansão, bem como as creches 

comunitárias e a estatização das mesmas. 

 
3 O trabalho na Educação Infantil baseia-se na articulação entre o cuidar/brincar/educar, embasada nas teorias de 

desenvolvimento que consideram a criança nos diversos contextos. Questões acerca desse trinômio serão 

elucidadas ao longo deste trabalho. 
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Ainda no ano de 2014, fui convidada pela atual Secretária Municipal de Educação, 

Ciência e Tecnologia para assumir a Superintendência de Desenvolvimento de Ensino, que 

tem sob a sua gerência as Diretorias de Educação Infantil e Ensino Fundamental. Passei, 

assim, a ser responsável pela gestão pedagógica de toda a Rede Municipal de Educação de 

Niterói. Deste modo, pude ampliar meu horizonte de conhecimentos, pensando questões 

referentes à gestão, práticas pedagógicas, formação de professores etc. 

No ano de 2016, dois novos e grandes desafios se colocaram como presentes: além de 

responder pela Superintendência de Desenvolvimento de Ensino, fui convidada a assumir o 

cargo de Subsecretária de Educação. O outro desafio se apresentou no final do segundo 

semestre deste mesmo ano, quando fui aprovada no processo seletivo para o Mestrado em 

Educação da Universidade Federal Fluminense (UFF), na linha de pesquisa Políticas, 

Educação, Formação e Sociedade (PEFS). 

Assim, no momento em que apresento esta dissertação como requisito para a obtenção 

do título de Mestra em Educação, ao realizar uma tentativa de releitura da minha trajetória a 

partir do presente, reporto-me às reflexões de Bakhtin (2010) que diz que por sermos únicos 

ninguém pode ocupar o lugar que ocupamos. E de que lugar falo enquanto pesquisadora? Falo 

de lugares e entrelugares (BHABHA, 1998) que marcam minha trajetória profissional e 

acadêmica: meu lugar enquanto professora, pedagoga, diretora de uma Unidade de Educação 

Infantil localizada em uma comunidade carente, marcada pela violência e poder paralelo. Falo 

também desse entrelugar de gestora que lida diariamente com questões diversas e que busca 

não perder de vista o chão da escola, as vozes dos alunos e das Unidades Municipais de 

Educação. 

Portanto, o desafio de pautar e integrar reflexão e ação, bem como teoria e prática, 

presentes ao longo da minha trajetória profissional, fomentaram em mim indagações sobre a 

história da Educação Infantil, tendo como foco o município de Niterói, especificamente, a 

entrada do professor habilitado nas creches conveniadas com o poder público municipal e a 

possível ressignificação do trinômio cuidar/brincar/educar – eixo do currículo da Educação 

Infantil – a partir da presença de professores habilitados nessas creches. 

Assim, este trabalho é relevante pela contribuição que pode trazer para reflexões 

acerca do papel fundamental do professor como mediador do processo de construção de 

aprendizagem das crianças atendidas nas creches, considerando a importante articulação entre 



 

 

20 

 

o cuidar/brincar/educar, que pode ser mobilizada pela presença desse profissional nesses 

espaços educacionais. 

Dessa forma, este trabalho de pesquisa intenta focalizar, conforme já apontado, a 

entrada do professor nessas instituições como o profissional responsável por mediar o 

processo de construção de aprendizagem das crianças atendidas pelas creches comunitárias. 

Anteriormente, o lugar assumido pelo professor era do auxiliar de creche, como era chamado 

o responsável por atender as crianças nesses espaços antes de serem administrados pela 

Fundação Pública Municipal de Educação de Niterói. No período posterior à aprovação da 

LDBEN nº 9394/1996, considerando as determinações legais postas para o exercício do 

magistério, iniciou-se um processo tímido de transição e substituição dos auxiliares de creche. 

Assim, espero que à luz dos estudos realizados, das indicações da professora orientadora e das 

contribuições dos professores que gentilmente aceitaram compor a banca deste trabalho, tenha 

sido possível realizar uma importante pesquisa, marcada pela qualidade teórica associada à 

prática na rede de ensino na qual atuo e para a qual espero contribuir por meio deste estudo. 

 

1.2 – Aspectos históricos da Educação Infantil no Brasil: o professor em cena nas 

creches comunitárias 

 

No decorrer da construção desta pesquisa, serão ressaltados outros marcos históricos 

concernentes à Educação Infantil no Brasil. Porém, para os objetivos deste tópico do trabalho, 

destaca-se a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDBEN 9.394, de 20 de 

dezembro de 1996, pois, por meio dela, é possível perceber os avanços com relação à 

Educação Infantil no Brasil. 

Como preconiza a referida lei, a Educação Infantil passou a ser entendida como direito 

dos pequenos brasileiros e um importante lócus de aprendizado e socialização da criança. 

Ademais, após a LDBEN 9.394/96, essa etapa da Educação passou a ser considerada em sua 

especificidade, em relação aos demais segmentos de ensino, ao articular o cuidar, o brincar e 

o educar, como é possível observar no texto da legislação: 

 

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

finalidade o desenvolvimento integral da criança de até 5 (cinco) anos, em seus 

aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família 

e da comunidade. (Redação dada pela Lei nº 12.796, de 2013) (BRASIL, 1996). 
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Até pouco tempo, pessoas sem formação específica atuavam nas salas de Educação 

Infantil, principalmente nas creches, onde o assistencialismo sobrepujava o educar. Com a 

vigência da LDBEN 9.394/96, passou-se a exigir a formação docente como pré-requisito para 

atuação nas salas de Educação Infantil, como é possível constatar na lei em questão: 

 

Art. 62. A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível 

superior, em curso de licenciatura plena, admitida, como formação mínima para o 

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

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

pela lei nº 13.415, de 2017) (BRASIL, 1996). 

 

Assim, a LDBEN 9394/96 inovou em relação às legislações anteriores ao incluir a 

Educação Infantil na educação básica, tendo como finalidade o desenvolvimento integral da 

criança, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da 

família e da comunidade. Ademais, incluiu a necessidade de professores habilitados para o 

exercício nesse segmento da Educação, que pode ser oferecido, de acordo com a referida lei, 

tanto nas creches quanto na pré-escola, a depender da idade da criança a ser atendida:  

 

Art. 30. A educação infantil será oferecida em: 

I - creches, ou entidades equivalentes, para crianças de até três anos de idade; 

II - pré-escolas, para as crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade. 

(Redação dada pela Lei nº 12.796, de 2013) (BRASIL, 1996). 

 

Desse modo, a Educação Infantil passa a caracterizar a educação institucionalizada das 

crianças de 0 a 5 anos4. Finalmente o Estado toma para si a responsabilidade na promoção da 

educação dos pequenos brasileiros e assinala a necessidade de as crianças serem atendidas por 

professores habilitados nesse segmento da Educação. 

Assim, tendo como foco o município de Niterói e a entrada do professor em creches 

comunitárias, considerando a necessidade apontada pela LDBEN 9.394/96, apresento as 

seguintes questões que me impulsionam a discutir o tema deste trabalho de pesquisa: 

 

➢ A necessidade apontada pela LDBEN 9.394/96 do professor habilitado no 

exercício da Educação Infantil causou impactos nas creches comunitárias, cuja gestão 

 
4 O texto original da LDBEN 9.394/96 se refere ao atendimento de crianças de 0 a 6 anos de idade. Porém, a Lei 

12. 796 de 2013 alterou o texto de 1996. Assim, o atendimento da criança na Educação Infantil passou a ser de 0 

a 5 anos de idade. 
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já havia sido transferida da Secretaria de Desenvolvimento Social para a Fundação 

Pública Municipal de Educação de Niterói? 

 

➢ Esse processo trouxe transformações? Se sim, quais foram elas? 

 

➢ Como foi o processo de entrada do professor habilitado na Educação Infantil 

nas creches conveniadas ao município de Niterói, por meio do Programa Criança na 

Creche, a partir da determinação apontada pela LDBEN 9.394/96? 

 

➢ Quais as principais dificuldades, tensões e possíveis avanços que existiram 

nesse processo considerando a entrada do professor nas creches? 

 

 

A problematização das questões supracitadas constitui o cerne deste estudo. Desse 

modo, tais inquietações constituem o fio condutor desta atividade de pesquisa. Nesse sentido, 

conforme já assinalado, proponho investigar a creche comunitária a partir da entrada do 

professor nesse espaço, considerando, para isso, a obrigatoriedade da presença desse 

profissional para exercício na Educação Infantil (apontada pela LDBEN 9.394/96) e a relação 

da presença do professor na creche com o trinômio cuidar/brincar/educar, eixo do currículo da 

Educação Infantil. 

 

1.3 – Sonhos que fazem andar a estrada: os objetivos do trabalho 

 

Um aspecto a se considerar sobre a Educação Infantil é a sua oferta: uma 

responsabilidade dos municípios. Mas como isso tem se dado na prática? Assim, a presente 

pesquisa visa tecer reflexões acerca da Educação Infantil oferecida em creches comunitárias 

conveniadas à Rede Municipal de Educação de Niterói, a partir da inserção do professor 

habilitado nesses espaços, na tentativa de romper com o forte viés meramente assistencialista 

que ainda marca a Educação Infantil em nosso país. Nesse sentido, apresento abaixo, 

respectivamente, o objetivo geral e os objetivos específicos deste trabalho. 
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Objetivo geral 

 

➢ Investigar o processo de entrada do professor habilitado nas creches do 

Programa Criança na Creche da Rede Municipal de Educação de Niterói, a partir da 

determinação apontada pela LDBEN 9.394/96, identificando os principais entraves, 

avanços e desafios do Programa, os possíveis impactos na atividade pedagógica a 

partir da chegada do professor habilitado, assim como a relação do trabalho docente 

com a ressignificação do trinômio cuidar, brincar e educar na Educação Infantil. 

 

Objetivos específicos 

 

➢ Realizar levantamento e análise documental dos principais documentos oficiais 

nacionais e municipais referentes à Educação Infantil, tais como as legislações 

vigentes, portarias, referenciais curriculares etc., em um movimento que vai do macro 

ao micro na pesquisa teórica e empírica; 

 

➢ Recuperar a trajetória das políticas de atendimento na Educação Infantil, 

especificamente, das creches comunitárias conveniadas à Rede Municipal de 

Educação de Niterói por meio do Programa Criança na Creche; 

 

➢ Estabelecer articulações entre discursos e práticas, utilizando como recurso 

metodológico a realização de entrevistas com profissionais da Educação que atuaram 

como Diretores do Programa Criança na Creche e como Secretários/as de Educação 

que mobilizaram mudanças na gestão do referido Programa, problematizando as 

questões da pesquisa e tendo como fio condutor o objetivo geral deste trabalho; 

 

➢ Discutir a formação dos profissionais que atuam nas creches conveniadas à 

Rede Municipal de Educação de Niterói e a necessidade de ser um professor reflexivo 

na contemporaneidade, compreendendo a reflexividade como um caminho de luta por 

justiça social.  
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É preciso esclarecer que o objetivo desta investigação não é apenas elencar os 

possíveis avanços e as conquistas advindas a partir da chegada do professor às creches 

comunitárias, mas buscar (re)conhecer os desafios que se impõem nessas instituições e 

problematizar questões relacionadas à Educação Infantil no que se referem ao fazer 

pedagógico direcionado à infância. 

No momento em que acredito ter esclarecido e apontado, neste primeiro capítulo, 

questões relativas à justificativa, relevância, problematização e aos objetivos deste estudo, 

passarei agora à apresentação de como este trabalho está organizado, a partir dos capítulos 

que seguem. 

No segundo capítulo, serão apresentados os aspectos teórico-metodológicos da 

pesquisa, os quais nos apoiarão no processo investigativo deste trabalho. 

No terceiro capítulo, serão explicitadas questões acerca dos marcos históricos da 

Educação Infantil no Brasil, dos documentos e legislações que orientam esse segmento da 

educação em nosso país, os principais pontos da historicidade das creches e considerações 

sobre a infância no que tange à tríade cuidar/brincar/educar. 

Em seguida, no quarto capítulo, apresentarei um pouco da história da creche 

comunitária e do Programa Criança na Creche no município de Niterói. A partir da pesquisa 

documental e da análise das entrevistas com profissionais que participaram da gestão do 

referido Programa em sua trajetória de inserção do professor habilitado nas creches, será 

apresentada a discussão a respeito da entrada desses profissionais nesses espaços e a relação 

desse fato com a ressignificação do trinômio cuidar/brincar/educar. 

Nas considerações finais deste trabalho, procurarei recuperar os principais objetivos da 

pesquisa e, a partir disso, apresentar apontamentos e reflexões sobre a caminhada deste 

trabalho e acerca dos dados analisados. Ademais, buscarei destacar possibilidades para futuros 

estudos, os quais se alinhem a esta atividade de pesquisa e com os quais esta investigação 

possa colaborar. 

Neste momento, retorno ao texto que nos serve como epígrafe deste capítulo para dizer 

que sonho como aquele que vislumbra um horizonte mais belo, como aquele que caminha na 

esperança de alcançar um lugar que faça valer a pena a viagem. Somos parentes do futuro, 

pois plantamos nossas sementes que um dia frutificarão. Por isso, é preciso querer sonhar e 

realizar. 
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Muitos olham a criança apenas como um devir, como aquele que será alguém um  dia. 

Porém, é preciso vislumbrar o potencial da criança no hoje, sem subestimar seu presente. É 

preciso perseverar, porque é o sonho que nos move, assim como a possibilidade de ver e se 

sentir tocado pelo sorriso no olhar de cada criança, pois como bem diz a epígrafe deste 

capítulo, o que faz andar a estrada é o sonho e, enquanto houver gente disposta a sonhar e 

realizar, a estrada sempre permanecerá viva. Que, juntos, na luta por uma escola pública de 

qualidade, construamos caminhos que nos tornem parentes do futuro. 
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2 - ABORDAGEM TEÓRICO-METODOLÓGICA 

Diego não conhecia o mar. 

O pai, Santiago Kovadloff, levou-o 

para que descobrisse o mar. 

Viajaram para o Sul. 

Ele, o mar, estava do outro lado 

das dunas altas, esperando. 

Quando o menino e o pai enfim 

alcançaram aquelas alturas de 

areia, depois de muito caminhar, o 

mar estava na frente de seus olhos. 

E foi tanta a imensidão do mar, e 

tanto o seu fulgor, que o menino 

ficou mudo de beleza. 

E quando finalmente conseguiu 

falar, tremendo, gaguejando, pediu 

ao pai: 

– Me ajuda a olhar! 

(Eduardo Galeano 

 

Neste capítulo, são apresentadas questões relativas aos aspectos teórico- 

metodológicos que orientam este trabalho. Esses aportes constituem fio condutor desta 

atividade de pesquisa, na medida em que nos auxiliam na realização da investigação. 

 

2.1 – Para descobrir o mar: sobre a atividade de pesquisa 

 

A atividade de pesquisa está relacionada à necessidade de conhecer uma determinada 

realidade, de investigar ou rever informações já existentes acerca de um determinado 

problema. A sua realização possibilita o avanço do conhecimento científico e o descortinar de 

novas questões, tendo em vista a inesgotabilidade do real. 

Para que a pesquisa seja realizada com sucesso, é necessário que o pesquisador, dentre 

outras características, tenha curiosidade intelectual e conhecimento do assunto abordado, 

construído através de estudos ou mesmo da prática social (GIL, 2002). No campo da 

educação, muitas vezes os temas emergem vinculados às experiências e reflexões construídas 

ao longo da trajetória profissional do investigador, o que ocorre, conforme já apontado, neste 

trabalho. 

Diversas situações vivenciadas no cotidiano da educação escolar, tais como problemas 

e dificuldades nas práticas docentes, no chão da escola, estão na origem de propostas de 

pesquisa que, a partir de tratamento teórico-metodológico específico, são realizadas e ganham 

relevância acadêmica. 
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No esforço laboral da pesquisa, destaca-se a necessidade e o emprego de métodos e 

técnicas que, impulsionados pelo desejo de conhecer com mais profundidade o objeto 

abordado, possam nos orientar, apontando os percursos da investigação, os quais podem ser 

diversos. Muitas são as possibilidades de pesquisa delineadas em consonância com o quadro 

teórico. 

O desenvolvimento da pesquisa envolve, sem dúvida, várias etapas, desde a 

elaboração do projeto, a realização de trabalho de campo até a análise dos dados coletados 

e/ou gerados. A respeito do planejamento, aspecto fundamental para a pesquisa, Gil (2002) 

esclarece que esse ponto “pode ser definido como o processo  sistematizado mediante o qual 

se pode conferir maior eficiência à investigação para em determinado prazo alcançar o 

conjunto das metas estabelecidas.” (GIL, 2002, p. 19). 

Sobre as pesquisas sociais, Gil (2002) aponta que elas podem ser classificadas em três 

grandes grupos, de acordo com seus objetivos gerais: exploratórias, descritivas e explicativas. 

Os estudos exploratórios intentam “proporcionar maior familiaridade com o problema, com 

vistas a torná-lo mais explícito ou a constituir hipóteses” (GIL, 2002, p. 41). O autor elucida 

que as pesquisas exploratórias têm um planejamento bastante flexível, de modo que sejam 

consideradas variadas questões sobre o fato estudado. 

A respeito das pesquisas descritivas, Gil (ibidem) assinala que esses estudos “têm 

como objetivo primordial a descrição das características de determinada população ou 

fenômeno ou, então, o estabelecimento de relações entre variáveis” (GIL, 2002, p. 42). O 

autor explica que as pesquisas descritivas, quando vão além da simples identificação de 

relação entre variáveis, podem se aproximar das pesquisas explicativas e quando 

proporcionam uma nova visão a respeito do problema, os estudos descritivos se aproximam 

das pesquisas exploratórias. 

A respeito dos estudos explicativos, Gil (2002, p. 42), apresenta a seguinte assertiva: 

“Essas pesquisas têm como preocupação central identificar os fatores que determinam ou que 

contribuem para a ocorrência dos fenômenos. Esse é o tipo de pesquisa que mais aprofunda o 

conhecimento da realidade, porque explica a razão, o porquê das coisas.” O autor chama a 

atenção para a complexidade deste grupo de pesquisas, visto que, segundo ele, há grande 

possibilidade de se cometer erros quando o estudo apresenta objetivos consonantes à pesquisa 

explicativa. Para Gil (2002, p. 42), “nas ciências sociais, a aplicação deste método reveste-se 
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de muitas dificuldades, razão pela qual se recorre também a outros métodos, sobretudo ao 

observacional”. 

Após o estabelecimento dos objetivos da pesquisa que se deseja realizar, é necessário 

adotar o tipo de abordagem que se alinha aos objetivos do estudo. De acordo com Freitas e 

Jabbour (2011, p. 09) “Quando a finalidade da investigação é descritiva ou causal, a 

abordagem é quantitativa; quando a finalidade é explicar ou descrever um evento ou uma 

situação, a abordagem adotada deve ser a qualitativa.”. 

 

2. 2 – Descobrindo o mar: a abordagem teórico-metodológica 

 

Especificamente sobre a pesquisa qualitativa, na qual este trabalho se inscreve, Denzin 

e Lincoln (2006, p. 17) apresentam a seguinte afirmação: “A pesquisa qualitativa é uma 

atividade situada que localiza o observador no mundo. Consiste em um conjunto de práticas 

materiais e interpretativas que dão visibilidade ao mundo.” Assim, é possível compreender o 

campo de investigação qualitativo como um espaço em que haja o compromisso com a 

interpretação da realidade observada. 

As referidas autoras assinalam que podem ser envolvidas uma série de práticas nesse 

campo de investigação, como gravações, entrevistas, notas de campo, lembretes (DENZIN e 

LINCOLN, 2006). Elas afirmam ainda que devido à diversidade de práticas metodológicas  

em pesquisa qualitativa, o pesquisador qualitativo pode assumir posições múltiplas para a 

construção da pesquisa atuando em diversos campos e fundamentando sua pesquisa em 

lugares contingenciais (DENZIN e LINCOLN, 2006). 

A abordagem qualitativa preocupa-se, portanto, com aspectos da realidade que não 

podem ser quantificados, centrando-se na compreensão e explicação da dinâmica das relações 

sociais. Para Minayo (2001), essa forma de realizar pesquisa trabalha com o universo de 

significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço 

mais profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à 

operacionalização de variáveis. 

Aplicada inicialmente em estudos de Antropologia e Sociologia, como contraponto à 

pesquisa quantitativa dominante, o campo de investigação qualitativo tem alargado suas áreas 

de atuação, sendo acolhido por estudos da Psicologia e da Educação. Este tipo de pesquisa 

permite entender a totalidade do fato, ressalta a importância das interpretações e concentra-se 
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no contexto da pesquisa, compreendendo as experiências, além de analisar e narrar 

informações de maneira intuitiva e organizada. 

Para André (2001), é cada vez mais evidente o interesse que os pesquisadores da 

Educação vêm demonstrando pelo uso das metodologias qualitativas. A realidade da 

Educação é dinâmica, complexa e com múltiplas variáveis que agem e interagem ao mesmo 

tempo e têm em seu contexto o ambiente social. 

A abordagem qualitativa da pesquisa proporciona uma adequação natural às 

especificidades dos ambientes educacionais. Tais especificidades são caracterizadas no objeto 

de estudo e nas suas problematizações que geram as intenções da pesquisa educacional. 

Godoy (1995, p. 62-63) enumera um conjunto de características capaz de identificar 

uma pesquisa inserida no campo de investigação qualitativo, a saber: (a) ambiente natural 

como fonte direta de dados e pesquisador como instrumento fundamental; (b) caráter 

descritivo; (c) preocupação essencial do investigador com o significado que as pessoas dão às 

coisas e à sua vida; (d) perspectiva indutiva na análise de dados. 

Ainda segundo a autora supramencionada, dados históricos apontam que o 

desenvolvimento da pesquisa qualitativa foi responsável por gerar grande variedade de 

métodos de trabalho, estilos de análise e apresentação de resultados e diversas considerações 

sobre os sujeitos. Godoy apresenta (1995) a seguinte assertiva:  

 

Muitos pesquisadores de orientação qualitativa fazem seu trabalho de 

campo através de observação e entrevista, empregando muito do seu 

tempo no local da pesquisa, em contato direto com os sujeitos. 

Registram suas notas, analisam seus dados e escrevem os resultados 

obtidos, incluindo descrições de trechos de conversas e diálogos. 

Outros advogam uma abordagem mais empírica, apoiada em 

filmagens destinadas a captar atos e gestos das pessoas. Existem ainda 

aqueles que se utilizam de vários tipos de documentos escritos, de 

natureza pessoal e / ou oficial. Fotos coletadas ou tiradas pelo 

pesquisador também podem compor o conjunto dos dados (GODOY, 

1995, p. 62). 

 

Assim, este trabalho - de cunho qualitativo - utiliza como percursos metodológicos, 

preponderantemente, a pesquisa documental e o estudo das narrativas e como estratégia 

metodológica, a entrevista. Desse modo, nas linhas que seguem, serão apresentadas 

brevemente questões relativas a tais percursos e à estratégia utilizada neste estudo. 
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2.2.1 – Pesquisa documental 

 

Sobre a pesquisa documental, esta proporciona ao pesquisador ter acesso a uma 

variada fonte de informações e de dados para o seu estudo. Desse modo, é possível lançar 

mão de diversos materiais, tais como “cartas pessoais, diários, fotografias, gravações, 

memorandos, regulamentos, ofícios, boletins etc.” (GIL, 2002, 46), que ainda não receberam 

tratamento analítico, para colaborar com o alcance dos objetivos propostos para o estudo. 

Ainda de acordo com Gil (2002):  

 

A pesquisa documental apresenta uma série de vantagens. 

Primeiramente, há que se considerar que os documentos constituem 

fonte rica e estável de dados. Como os documentos subsistem ao 

longo do tempo, tornam-se a mais importante fonte de dados em 

qualquer pesquisa de natureza histórica (GIL, 2002, p. 46). 

 

Sá-Silva, Almeida e Guindani (2009) apresentam importantes considerações a respeito 

da pesquisa documental – como apontado, percurso metodológico deste trabalho – e da 

pesquisa bibliográfica. Os autores destacam que 

 

A pesquisa documental é muito próxima da pesquisa bibliográfica. O elemento 

diferenciador está na natureza das fontes: a pesquisa bibliográfica remete para as 

contribuições de diferentes autores sobre o tema, atentando para as fontes 

secundárias, enquanto a pesquisa documental recorre a materiais que ainda não 

receberam tratamento analítico, ou seja, as fontes primárias. Essa é a principal 

diferença entre a pesquisa documental e pesquisa bibliográfica (SÁ-SILVA, 

ALMEIDA E GUINDANI, 2009, p. 06). 

 

Ainda segundo os autores supracitados:  

 

O uso de documentos em pesquisa deve ser apreciado e valorizado. A riqueza de 

informações que deles podemos extrair e resgatar justifica o seu uso em várias áreas 

das Ciências Humanas e Sociais porque possibilita ampliar o entendimento de 

objetos cuja compreensão necessita de contextualização histórica e sociocultural 

(SÁ-SILVA, ALMEIDA E GUINDANI, 2009, p. 02). 

 

Portanto, a pesquisa documental constitui importante prática metodológica desta 

investigação, visto que ao longo deste estudo buscou-se examinar materiais e documentos 

oficiais, a fim de conferir a eles tratamento analítico com vistas a uma interpretação nova ou 

complementar.  
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2.2.2 – Estudo das narrativas 

 

O estudo das narrativas se alinha aos objetivos deste trabalho, pois contribui para a 

compreensão de como se deu o processo de inserção do professor habilitado nas creches 

conveniadas ao município de Niterói por meio do Programa Criança na Creche e a possível 

ressignificação do trinômio cuidar/brincar/educar, considerando as experiências formativas, as 

subjetividades e as reflexões dos participantes deste estudo. Josso (2007) afirma que 

 

O trabalho de pesquisa a partir da narração das histórias de vida ou, 

melhor dizendo, de histórias centradas na formação, efetuado na 

perspectiva de evidenciar e questionar as heranças, a continuidade e a 

ruptura, os projetos de vida, os múltiplos recursos ligados às 

aquisições de experiência, etc., esse trabalho de reflexão a partir da 

narrativa da formação de si (pensando, sensibilizando-se, imaginando, 

emocionando-se, apreciando, amando) permite estabelecer a medida 

das mutações sociais e culturais nas vidas singulares e relacioná-las 

com a evolução dos contextos de vida profissional e social. As 

subjetividades exprimidas são confrontadas à sua frequente 

inadequação a uma compreensão liberadora de criatividade em nossos 

contextos em mutação (JOSSO, 2007, p. 414). 

 

Ao discorrer sobre a pesquisa que utiliza diversas fontes, tais como narrativas, história 

oral, fotos, documentos em geral, Abrahão (2003) apresenta a seguinte reflexão:  

 

Ao trabalhar com metodologia e fontes dessa natureza o pesquisador 

conscientemente adota uma tradição em pesquisa que reconhece ser a 

realidade social multifacetária, socialmente construída por seres 

humanos que vivenciam a experiência de modo holístico e integrado, 

em que as pessoas estão em constante processo de auto-conhecimento. 

Por esta razão, sabe-se, desde o início, trabalhando antes com 

emoções e intuições do que com dados exatos e acabados; com 

subjetividades, portanto, antes do que com o objetivo. Nesta tradição 

de pesquisa, o pesquisador não pretende estabelecer generalizações 

estatísticas, mas, sim, compreender o fenômeno em estudo, o que lhe 

pode até permitir uma generalização analítica. (ABRAHÃO, 2003, p. 

80). 

 

Assim, por meio dessa metodologia, são desveladas as subjetividades dos sujeitos, 

como eles se constituem pessoal e profissionalmente, suas inquietações e reflexões. A 

narração do que se vive contribui, dessa forma, para orientar o sujeito nesta ação e para o 

compartilhamento das experiências vivenciadas. 
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2.2.3 – Entrevista 

 

A entrevista constitui uma estratégia metodológica para este estudo, ou seja, um 

recurso para ter acesso aos dados. Gil (2002, p. 115) define entrevista como “a técnica que 

envolve duas pessoas numa situação ‘face a face’ e em que uma delas formula questões e a 

outra responde”. Neste estudo, as entrevistas foram, de fato, realizadas face a face, gravadas 

em áudio, com a anuência dos participantes desta pesquisa e posteriormente transcritas. 

Duarte (2004), ao discorrer a respeito do uso da entrevista como estratégia 

metodológica em pesquisa qualitativa – sobretudo em pesquisas em Educação – apresenta a 

seguinte assertiva:  

 

Entrevistas são fundamentais quando se precisa/deseja mapear práticas, crenças, 

valores e sistemas classificatórios de universos sociais específicos, mais ou menos 

bem delimitados, em que os conflitos e contradições não estejam claramente 

explicitados. Nesse caso, se forem bem realizadas, elas permitirão ao pesquisador 

fazer uma espécie de mergulho em profundidade, coletando indícios dos modos 

como cada um daqueles sujeitos percebe e significa sua realidade e levantando 

informações consistentes que lhe permitam descrever e compreender a lógica que 

preside as relações que se estabelecem no interior daquele grupo, o que, em geral, é 

mais difícil obter com outros instrumentos de coleta de dados (DUARTE, 2004, p. 

215). 

 

Assim, a entrevista configura um importante procedimento para este trabalho, visto 

que por meio dessa estratégia é possível identificar e delimitar possíveis conflitos e 

confluências relativas à temática deste trabalho, a partir das narrativas presentes nas falas dos 

entrevistados nesta investigação. Sobre as categorias elencadas para a produção de dados 

através das entrevistas neste estudo, estas buscaram contemplar as seguintes 

problematizações: 

 

• responsáveis pela gestão do Programa Criança na Creche; 

• entraves, avanços e desafios observados no período destacado; 

• processo de inserção do professor habilitado nas creches tendo em vista a 

substituição dos auxiliares de creches por esse profissional; 

• possíveis transformações e/ou impactos no trabalho pedagógico a partir da 

chegada do profissional habilitado nas creches; 

• a relação da chegada do professor habilitado nas creches conveniadas com a 

ressignificação do trinômio cuidar/brincar/educar na Educação Infantil. 
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2.3 – “– Me ajuda a olhar!” O passo a passo da pesquisa. 

 

O percurso metodológico desta atividade de pesquisa iniciou-se com o levantamento 

de documentos que pudessem oferecer maiores informações e dados para este estudo. Desse 

modo, foram realizadas, primeiramente, pesquisas em sites que pudessem contribuir com o 

acesso aos principais documentos oficiais nacionais e municipais referentes à Educação 

Infantil, tais como leis, decretos, regulamentos e portarias, assim como referenciais 

curriculares que, por tratarem da temática deste estudo, servissem a este trabalho de 

investigação. 

Em seguida, foram realizadas visitas ao setor do Programa Criança na Creche, ligado à 

Diretoria de Educação Infantil da Rede Municipal de Educação de Niterói. Essas visitas 

objetivaram a realização de um trabalho de pesquisa de documentos relativos, 

especificamente, à história do Programa e a sua trajetória no que se refere à inserção do 

professor habilitado nas creches conveniadas à Prefeitura Municipal de Niterói. No referido 

setor, foi possível ter acesso a uma variedade de documentos arquivados, tais como, 

reportagens, fotografias, decretos, legislações, referencial curricular, registros de reuniões e 

ofícios. 

Após realização do levantamento de documentos que pudessem contribuir para a 

pesquisa, considerando um movimento que vai do macro ao micro na pesquisa teórica e 

empírica, a outra etapa desta atividade constituiu na seleção de alguns documentos e análise 

destes partindo das informações e dos estudos desta investigação, a fim de que estes registros 

oficiais notabilizassem os caminhos construídos por esta pesquisa. 

Em seguida, foram realizadas entrevistas semi-estruturadas5 com profissionais da 

Educação que atuaram como Diretores do Programa Criança na Creche e com Secretários/as 

de Educação que mobilizaram mudanças na gestão do referido Programa. Os profissionais 

entrevistados foram: Professora Lia Faria, secretária municipal de educação, 1991-1998, 

Professora Conceição de Lima, diretora do Programa Criança na Creche, 2002, Professora 

Maria Felisberta, secretária municipal de educação, 2003-2005, Professora Cilene Moura, 

 
5 De acordo com Manzini (2004), a entrevista classificada como semi-estruturada é orientada por um roteiro 

previamente elaborado, composto geralmente por questões abertas, as quais permitem maior flexibilidade no 

momento em que a entrevista está sendo realizada. Assim, é possível “estimular” um discurso por parte dos 

entrevistados que atenda aos objetivos da pesquisa e que seja mais ou menos livre. 
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Programa Criança na Creche, 2005, Professor Waldeck Carneiro, secretário municipal de 

educação, 2005-2008, 2013-abr 2014, Professora Rosa Maria Laier, diretora do Programa 

Criança na Creche, 2005-2008, Professora Geórgia de Oliveira, diretora do Programa Criança 

na Creche do final de 2003 a 2006 e de 2010 a 2011. 

Após a realização das entrevistas e posterior transcrição, procedemos à análise. Para 

fins analíticos, as entrevistas foram divididas em três eixos, a saber: principais entraves, 

desafios e avanços do Programa Criança na Creche; como se configurou a entrada do 

professor nas creches conveniadas à Prefeitura Municipal de Niterói por meio do ProCC e o 

terceiro e último eixo está relacionado aos possíveis impactos relativos à entrada deste 

professor nas creches no que tange à relação do trabalho docente com a ressignificação do 

trinômio cuidar, brincar e educar na educação infantil. As entrevistas e posteriores análises 

deste material foram realizadas para que fossem estabelecidas articulações entre discursos e 

práticas, possibilitando, assim, a problematização das questões da pesquisa, observando o 

objetivo geral deste trabalho. 
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3 – A EDUCAÇAO NO BRASIL: ASPECTOS HISTÓRICOS E FUNDAMENTOS 

LEGAIS 

Nosotros somos culpables 

de muchos errores y muchas faltas,  

pero nuestro peor crimen 

es el abandono de los niños  

negándoles la fuente de la vida. 

 

Muchas de las cosas 

que nosotros necesitamos 

pueden esperar, los niños no pueden, 

ahora es el momento, 

sus huesos están en formación,  

su sangre también lo está 

y sus sentidos 

se están desarrollando, 

a él nosotros no podemos contestarle 

mañana, 

su nombre es hoy. 

 

(Gabriela Mistral) 

 

Nas linhas que seguem, apresentamos um breve histórico da trajetória da Educação 

Infantil, dando destaque aos documentos e legislações que orientam a organização e o 

funcionamento desta etapa escolar no Brasil. Neste capítulo, destacamos também um breve 

histórico acerca do surgimento das creches. Assinalamos, ainda, alguns avanços e entraves 

existentes na legislação brasileira concernentes à Educação Infantil e estabelecemos relação 

entre os documentos oficiais e os estudos que sustentam a discussão da importância da tríade 

cuidar/brincar/educar na educação para a infância. 

 

3.1 - A Educação Infantil brasileira: breve histórico, principais documentos e 

legislações 

 

Considerações sobre a legislação educacional brasileira são necessárias, pois por meio 

delas, é possível perceber alguns avanços que ocorreram no campo da Educação Infantil, entre 

elas, a mudança de concepção da infância e de Educação Infantil. Com esse objetivo, 

apresentamos um breve histórico, destacando alguns documentos públicos que norteiam a 

caminhada desse segmento da educação que, nas últimas décadas, deixou de ter um caráter 

assistencial para ser considerado a primeira etapa da educação básica. 

Pode-se afirmar que a história da Educação Infantil no Brasil é relativamente recente. 

Kramer (1992) assinala que desde a chegada dos portugueses ao Brasil até por volta de 1874, 
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não havia muitas iniciativas para a educação formal da criança de 0 a 5 anos. As primeiras 

iniciativas voltadas para a infância não vieram de educadores, mas sim de higienistas, no 

meado do século XIX, preocupados com o alto índice de mortalidade infantil. 

Tais iniciativas foram fortemente marcadas pelo caráter preconceituoso nos poucos 

projetos destinados à infância, visto que faziam distinção entre as crianças negras e as da elite. 

No final do século XIX surge a ideia de proteger as crianças, no entanto, o atendimento ainda 

restringia-se a grupos isolados, partindo de algumas iniciativas de grupos privados, já que não 

se percebia nenhum interesse do poder público em relação à criança, principalmente a pobre. 

Somente no início do século XX a situação começaria a ser revertida, devido a um 

número crescente de pessoas dispostas a chamar a atenção do governo em relação à criança. 

De uma educação extremamente elitista quanto ao acesso, característica dos períodos colonial 

e imperial da história do Brasil, passava-se à defesa da democratização do ensino. “Educação 

significava possibilidade de ascensão social e era defendida como direito de todas as crianças, 

consideradas como iguais.” (KRAMER,1992, p. 57). 

Apesar das discussões, nesse momento, as crianças ainda eram assistidas por 

instituições médicas, com pouquíssimo investimento em práticas pedagógicas, devido à falta 

de verbas destinadas à educação. 

A década de 1930 foi marcada pela consolidação de um Estado autoritário e forte. O 

cenário político e econômico do país descortinou o atendimento à infância brasileira. “Num 

contexto de reforço ao patriotismo e por questões de conciliações políticas foram tomadas 

medidas burocráticas que influenciaram a conjuntura administrativa e os programas de 

atendimento à infância.” (KRAMER, 1992, p. 59). Percebia-se a defesa do atendimento 

público voltado para a criança e a criação de creches. 

Ainda de acordo com Kramer (1992), com a criação do Ministério da Educação e 

Saúde Pública em novembro de 1930, institui-se mais tarde o Departamento Nacional da 

Criança, órgão responsável pelo atendimento à criança até os anos de 1960. O Departamento 

Nacional da Criança atuava basicamente como a primeira instituição voltada para a infância, 

adotando tendências médicas e assistenciais. Defendia-se que o atendimento à criança deveria 

ser responsabilidade dos setores médicos. 

As décadas de 1960 e 1970 foram marcadas por legislações que acarretaram grande 

repercussão no campo educacional. Em 1961 é promulgada uma Lei que regulariza a 

educação nacional, a Lei de Diretrizes e Bases - LDBEN 4.024/61, seguida pelas Leis 
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5.540/68, da reforma do ensino superior e a 5.692/71, conhecida como reforma da educação 

básica. 

A LDBEN no. 4.024/61 caracteriza como educação pré-primária aquela voltada para 

crianças menores de sete anos, mas não sinaliza a responsabilidade do Estado para com ela, 

pelo contrário, institui que as empresas em cooperação com os poderes públicos deveriam 

organizar e mantê-la, como é possível observar nos artigos abaixo citados: 

 

Art. 23. A educação pré-primária destina-se aos menores até sete anos, e será 

ministrada em escolas maternais ou jardins de infância. 

Art. 24. As empresas que tenham a seu serviço mães de menores de sete  anos serão 

estimuladas a organizar e manter, por iniciativa própria ou em cooperação com os 

poderes públicos, instituições de educação pré-primária (BRASIL, 1961). 

 

Além do descompromisso do Estado para com a educação dos pequenos brasileiros, 

até os meados da década de 1960, a Lei no. 4.024/61 não era respeitada pelas empresas, pois 

conforme se pôde perceber, o texto legal é muito abrangente, sem especificar as diretrizes do 

funcionamento de tais instituições, além das sanções e penalidades da não realização. 

Formalmente, pela força da lei, cabia às empresas a obrigação de prestar algum 

atendimento à criança menor de seis anos de idade. Não havia nenhum tipo de orientação, 

pelo poder público, em relação ao tipo de proposta educacional. 

O fato é que a lei não foi respeitada e muitas mulheres sequer sabiam de sua 

existência. Destaca-se ainda o caráter assistencialista expresso no Artigo 24, pois a educação 

pré-primária, nesse sentido, tem como pré-requisito que a mãe esteja trabalhando, longe de se 

configurar um direito da criança. 

Marcada pela ditadura militar, a década de 1970 descortina-se como um período de 

urbanização da sociedade brasileira. Logo, a educação passou a ser percebida como peça 

fundamental para o modelo de sociedade que se visava construir. 

Dentre as iniciativas governamentais, destaca-se, nesse contexto, a Lei 5.692/71, a 

qual aponta, no Artigo 19, parágrafo 2º, que os sistemas de ensino deveriam organizar a 

educação das crianças menores de sete anos: “os sistemas de ensino velarão para que as 

crianças de idade inferior a sete anos recebam conveniente educação em escolas maternais, 

jardins de infância e instituições equivalentes.” (BRASIL, 1971). 

Somente em meados dos anos de 1970, pôde-se perceber, por parte das autoridades, a 

ênfase em relação ao atendimento pré-escolar, apesar de não ter sido efetivado na prática. A 
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realidade era de que a maioria das crianças de 0 a 6 anos ainda não tinha acesso a esse 

atendimento. 

Na década de 80 houve grandes discussões políticas sobre os direitos das crianças, as 

quais influenciaram fortemente a Constituição de 1988 (tais discussões merecerão destaque no 

tópico 3.1.1 deste trabalho). 

Em 1990, a Lei 8.061 de 13 de junho de 1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente 

(ECA) reforça a cidadania da criança no país, ao caracterizar os seus direitos. Vasconcellos 

(2013) destaca que 

 

Se a Constituição Federal de 1988 significou um avanço para a legitimação da 

função educativa do atendimento em creches e pré-escolas, não podemos esquecer 

do importante lugar que ocupa [...] o ECA, [...] na manutenção e especificidade 

dessa tarefa (VASCONCELLOS, 2013, p. 151). 

 

Passa-se a perceber as crianças como pessoas em condições particulares de 

desenvolvimento e a educação como algo que deveria promover o pleno desenvolvimento do 

sujeito, preparando-o para o exercício da cidadania e para o trabalho. 

A LDBEN, promulgada em 1996, traz uma inovação em relação às legislações 

anteriores, ao incluir, como já destacado no primeiro capítulo deste trabalho, a Educação 

Infantil na educação básica, tendo como finalidade o desenvolvimento integral da criança até 

seis anos de idade, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando 

a ação da família e da comunidade. 

A partir da referida lei, passa-se efetivamente a atender a criança no plano 

educacional, envolvendo família e Estado. Conforme já sinalizado, começa a ser exigida a 

formação docente dos profissionais que desejam atuar nas salas de Educação Infantil. 

Em 1998, o MEC publica os Referenciais Curriculares da Educação Infantil (RCNEI), 

a fim de direcionar as ações pedagógicas de professores e instituições de ensino, apresentando 

propostas para uma educação de qualidade, concebendo a criança como sujeito de direitos, 

baseando-se nos seguintes princípios: 

 

• o respeito à dignidade e aos direitos das crianças, consideradas nas suas 

diferenças individuais, sociais, econômicas, culturais, étnicas, religiosas etc.; 

• o direito das crianças a brincar, como forma particular de expressão, 

pensamento, interação e comunicação infantil; 

• o acesso das crianças aos bens socioculturais disponíveis, ampliando o 

desenvolvimento das capacidades relativas à expressão, à comunicação, à interação 

social, ao pensamento, à ética e à estética; 
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• a socialização das crianças por meio de sua participação e inserção nas mais 

diversificadas práticas sociais, sem discriminação de espécie alguma; o atendimento 

aos cuidados essenciais associados à sobrevivência e ao desenvolvimento de sua 

identidade (BRASIL, 1998). 

  

Como fator importante no processo de consolidação da Educação Infantil, a 

distribuição de recursos financeiros para esta etapa da educação básica foi garantida com a 

aprovação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização 

dos Profissionais da Educação (FUNDEB), no ano de 2006. 

No entanto, percebemos que apesar das inovações legais, os municípios não garantiam 

o acesso à maior parte das crianças de 0 a 5 anos de idade, talvez pelo fato da não 

obrigatoriedade, já que segundo a LDBEN, apenas o ensino fundamental constituía-se como 

direito público e subjetivo de qualquer cidadão. 

O ano de 2009 marca um diferencial nesse sentido, pois é promulgada a Emenda 

Constitucional - EC nº 59/2009 (a qual mudou a condição do Plano Nacional de Educação - 

PNE de uma disposição transitória da LDBEN nº 9.394/96 para uma exigência constitucional 

com periodicidade decenal). A EC nº 59/2009 estende a obrigatoriedade do ensino de 4 a 17 

anos de idade, incluindo parte da Educação Infantil, a pré-escola, fato que leva os municípios 

a se organizarem para suprirem a demanda de um atendimento que durante anos foi colocado 

em segundo plano, alterando o artigo 208 da Constituição. “Educação básica obrigatória e 

gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, assegurada inclusive sua oferta 

gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria” (BRASIL, 2009). 

Aprovadas pelo Conselho Nacional de Educação em 2009, as novas Diretrizes 

Curriculares Nacionais da Educação Infantil (DCNEI) também representam uma oportunidade 

para se pensar e avaliar uma nova maneira de atuar junto às crianças e de se refletir sobre as 

concepções de infância a partir de determinados parâmetros. 

 

3.1.1 - A educação como um direito da criança 

 

Os anos de 1980 foram fortemente marcados pelas pressões da sociedade civil por  

uma escola pública de qualidade, com melhores condições educacionais. Frutos da pressão da 

grande demanda social, as creches se ampliaram, como resposta aos bairros periféricos, que 

passaram a reivindicar creches públicas e gratuitas. 
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Nesse sentido, a dualidade característica do sistema educacional brasileiro é percebida 

também na faixa etária de 0 a 6 anos de idade, uma vez que a creche surge no contexto de 

objetivo claro de guarda e cuidado das crianças da classe popular, enquanto as mães 

trabalhavam. Em contrapartida, as pré-escolas possuíam uma proposta educativa, voltada para 

as crianças das classes média e altas. 

Os profissionais da pré-escola passaram a reproduzir atividades de cunho preparatório 

e compensatórias, com o intuito de contribuir para a diminuição do fracasso na alfabetização. 

Em 1981, o MEC lança o Programa Nacional de Educação do Pré-escolar, trazendo uma 

redefinição para a educação das crianças de 0 a 6 anos, com uma proposta com críticas ao 

modelo preparatório adotado, sem deixar clara a função política e formadora da pré-escola. 

Apesar de todas as dificuldades, a educação pré-escolar passou a ser uma realidade na 

década de 1980, mas para receber o reconhecimento na educação nacional, foi necessário um 

amplo movimento de defesa dos direitos da criança. 

Após 20 (vinte) anos de ditadura, a Constituição promulgada em 1988, em clima de 

democracia, representou para a Educação Infantil, como já destacado, um grande marco na 

política educacional do país, pois responsabiliza o Estado quanto ao atendimento em creches e 

pré-escolas para crianças de 0 a 6 anos de idade, reconhecendo a Educação Infantil como um 

direito da criança e da família. 

Além de incluir pela primeira vez a educação das crianças de 0 a 6 anos como direito, 

foi reconhecido como dever do Estado e do sistema público educacional o atendimento em 

creches, as quais passaram a ter um caráter educativo, que, até o momento, era exclusividade 

da pré-escola. Ao considerar o caráter educativo, passa-se a modificar o perfil de seu 

profissional. 

No mundo contemporâneo, a frequência a espaços de Educação Infantil não se 

restringe mais a questões de estratificação social. Evidenciando avanço nas discussões sobre o 

tema, reitera-se a importância desses espaços de socialização de todas as crianças de 0 a 56 

anos, na medida em que contribuem para a construção da identidade e das subjetividades dos 

pequenos, por meio da inserção em um ambiente sociocultural, repleto de estímulos e 

viabilizador de múltiplas interações cidadãs. 

 
6 De acordo com a Resolução nº 6, de 20 de outubro de 2010, no Artigo 2 ressalta que: Para o ingresso na Pré-

Escola, a criança deverá ter idade de 4 (quatro) anos completos até o dia 31 de março do ano que ocorrer a 

matrícula. 
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3.1.2 - Universalização da Educação Infantil: “meia vitória, vitória possível?” 

 

Sem dúvidas, a Emenda Constitucional nº 59/2009 traz inovações consideráveis ao 

incluir a obrigatoriedade de parte da Educação Infantil (pré-escola, 4 e 5 anos de idade). No 

entanto, o célebre artigo de Anísio Teixeira, por ocasião da promulgação da LDBEN 

4.024/61, “Meia vitória, vitória possível”, destacando os avanços da LDBEN que não 

correspondeu às expectativas, mas não deixou de ser uma vitória, pode muito bem ser 

utilizado nesse contexto, uma vez que incluiu apenas dois anos da Educação Infantil, 

deixando de fora a creche, faixa etária em que percebemos um grande número de procura por 

vagas. 

No entanto, há de se considerar os avanços, principalmente se tratando de políticas 

públicas para a Educação Infantil, pois incluir a pré-escola na obrigatoriedade abre caminhos 

para que essa obrigatoriedade se estenda progressivamente aos demais anos. Porém, não 

podemos deixar de pontuar algumas questões que surgem nesse momento: Como os 

municípios, que durante anos não se preocuparam com a educação das crianças de 0 a 5 anos, 

se organizarão para atender a demanda? Que tipo de atendimento será oferecido? 

Uma das características do sistema educacional brasileiro é a descontinuidade das 

políticas públicas, pois se percebe ao longo da história que geralmente um governo não dá 

continuidade aos projetos de seus antecessores, além da visível desresponsabilização do 

Estado para com a educação pública elementar. Assim, percebemos que mais do que nunca 

urge no Brasil a necessidade da implementação efetiva de um Sistema Nacional de Educação 

(SNE), com os papéis bem delimitados da União, Estados, Distrito Federal e os Municípios, a 

fim de que o sistema de colaboração seja de fato efetivado. Caso contrário, os municípios não 

terão como suprir a demanda da Educação Infantil, tornando a lei uma “letra morta.” 

Observa-se essa orientação do sistema de colaboração na nova redação do Artigo 211, 

da Constituição Federal. “Na organização de seus sistemas de ensino, a União, os Estados, o 

Distrito Federal e os Municípios definirão formas de colaboração, de modo a assegurar a 

universalização do ensino obrigatório" (BRASIL, 2009). 

A Lei promulgada em 2009 estipula o ano de 2016 para que os municípios se adequem 

para atender a determinação legal. Como ainda não temos um SNE articulado, os municípios 

com menos recursos puderam recorrer alegando impossibilidade para implementação da Lei, 

já que não se têm ainda os papéis da União, Estados e Municípios bem delimitados nesse 
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contexto. Além do mais, os efeitos contrários dessa determinação pode ser a falta de 

investimento de vagas na creche. 

Outro ponto a ser destacado refere-se diretamente à gênese do atendimento à criança, 

pois com a saída das mulheres para o mercado de trabalho e o não oferecimento desse 

atendimento pelo poder público, cresceu o número de pessoas que passaram a “tomar conta” 

de crianças em estabelecimentos domésticos, prática que até hoje é observada. Nesse sentido, 

vale destacar as definições das Diretrizes Nacionais para a Educação Infantil ao caracterizar a 

Educação Infantil e o dever do Estado. 

 

Educação Infantil: primeira etapa da educação básica, oferecida em creches e pré-

escolas, as quais se caracterizam como espaços institucionais não domésticos que 

constituem estabelecimentos educacionais públicos ou privados que educam e 

cuidam de crianças de 0 a 5 anos de idade no período diurno, em jornada integral ou 

parcial, regulados e supervisionados por órgão competente do sistema de ensino e 

submetidos a controle social. É dever do Estado garantir a oferta de Educação 

Infantil pública, gratuita e de qualidade, sem requisito de seleção (BRASIL, 2009, 

p.12). 

 

O Artigo 6º da LDBEN destaca a obrigação dos pais em matricular as crianças a partir 

da faixa etária de 4 anos na escola ou em instituições próprias, não mais em casas de 

cuidadores. Segundo a normatização das DCNEI e a própria LDBEN, caberá ao Estado 

garantir a oferta da Educação Infantil pública, mas não um atendimento qualquer, e sim de 

qualidade. 

A questão da qualidade é outro ponto de discussão. No entanto, o Ministério da 

Educação (MEC) publica, em 2006, os Parâmetros de Qualidade para a Educação Infantil, que 

apresentam, além de reflexões sobre o fazer com a criança pequena, referências de qualidade 

para a Educação Infantil a serem utilizadas pelos sistemas educacionais, com o intuito de 

promover a igualdade de oportunidades educacionais, levando em conta as diferenças, 

diversidades e desigualdades do território brasileiro. 

 

Sublinhamos que a finalidade de definir os parâmetros de qualidade se realiza neste 

documento de modo a estabelecer não um padrão mínimo, nem um padrão máximo, 

mas os requisitos necessários para uma Educação Infantil que possibilite o 

desenvolvimento integral da criança até os cinco anos de idade, em seus aspectos 

físico, psicológico, intelectual e social. (BRASIL, 226, p. 9). 
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Talvez o grande desafio da implementação da Emenda Constitucional nº 59/2009 não 

seja a universalização, mas sim não permitir que a pré-escola torne-se, como o próprio 

vocábulo pode sugerir, um período preparatório para a escola, remetendo-nos à educação 

compensatória das décadas de 1970, 1980 e 1990 e ainda presente em muitas práticas nas 

salas de Educação Infantil. 

Vale destacar que a Emenda Constitucional alterou o texto da LDBEN de 1996, mas 

não alterou a organização da Educação Infantil. Em seu Artigo 31, aponta que a avaliação se 

dará “mediante acompanhamento e registro do desenvolvimento das crianças, sem o objetivo 

de promoção, mesmo para o acesso ao ensino fundamental” (BRASIL, 1996).  

As propostas pedagógicas das instituições de Educação Infantil devem se basear nas 

seguintes orientações das DCNEI: 

 

A proposta pedagógica das instituições de Educação Infantil deve ter como objetivo 

garantir à criança acesso a processos de apropriação, renovação e articulação de 

conhecimentos e aprendizagens de diferentes linguagens, assim como o direito à 

proteção, à saúde, à liberdade, à confiança, ao respeito, à dignidade, à brincadeira, à 

convivência e à interação com outras crianças (BRASIL, 2009, p.18). 

 

O novo ordenamento legal da educação da criança brasileira, conforme destacado 

anteriormente, foi uma vitória. Não a ideal, mas sem dúvidas, a possível, pois será necessária 

uma reorganização e estruturação do sistema de colaboração da União para o cumprimento da 

lei. 

No entanto, para que não se torne uma escolarização precoce das crianças com  quatro 

anos de idade, faz-se necessário que as propostas organizadas pelos municípios para a 

Educação Infantil baseiem-se na concepção de criança como cidadã e produtora de cultura, 

com características e especificidades próprias da faixa etária, garantindo as orientações das 

DCNEI. 

O direito à educação inclui também a exigência de qualidade e o respeito às 

necessidades da criança em cada fase do seu desenvolvimento: o direito à brincadeira, à 

atenção individual, ao aconchego e ao afeto, ao desenvolvimento da sociabilidade, assim 

como o direito à aprendizagem e ao conhecimento. 

De acordo com Campos (2010), em cada faixa etária, as condições necessárias que 

devem estar presentes na creche, na pré-escola e na escola são diversas: a proporção 

adulto/criança, a arrumação dos ambientes, as necessidades de proteção, de cuidados com o 
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corpo, de alimentação, os materiais pedagógicos e de arte, os brinquedos. Não se garante, 

portanto, o direito à educação para crianças de 4 anos em diante apenas colocando-as em uma 

sala com uma professora e um quadro, reproduzindo o mesmo modelo de uma escola 

tradicional, já superada até para os alunos mais velhos. 

 

3.1.3 - Universalização da Educação Infantil: sonho, utopia ou realidade? 

 

Como foi possível observar ao se realizar uma releitura da política educacional 

brasileira, a partir da década de 1960 percebe-se que a educação para a infância foi marcada 

por um forte descompromisso do Estado em relação à oferta da educação institucionalizada 

para as crianças de 0 a 6 anos de idade. Esse fato pode estar associado ao cenário educacional 

do país, que desde a década de 1930 centrava os esforços para combater o analfabetismo, 

considerado como uma vergonha nacional, logo, a preocupação central era com a educação 

elementar da população. 

Por não ter sido uma prioridade nos primeiros séculos da chegada dos portugueses, a 

educação no Brasil herda uma característica de seus governantes: a falta de interesse em 

investimentos na educação, principalmente a voltada para a classe popular, fato que gerou a 

dualidade característica no ensino destinado às elites e o povo, além da descontinuidade das 

políticas públicas educacionais. 

Ao confrontarmos a história da educação no Brasil com a história do atendimento à 

criança pequena, podemos pontuar algumas problemáticas presentes em ambas, como, por 

exemplo, o abandono no qual foi deixada a educação elementar, comprometendo, dessa 

forma, a real expansão e universalização desse nível de instrução para toda a população. 

Vasconcellos (2013, p. 57) afirma que “A educação infantil, bem como o ensino elementar, 

foram, ao longo da história, tratados em segundo plano”. 

Esse breve panorama do nosso cenário educativo é para levar-nos a refletir sobre a 

questão da criança brasileira de 0 a 5 anos nesse contexto. Se somente a partir de 1930, a 

educação popular começava a ser reconhecida no plano institucional e o número de 

analfabetismo era grande, não é de se estranhar que a educação dos pequenos não estava nos 

planos das políticas públicas. 
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A partir do momento que se percebe a defesa da criança nos discursos oficiais, ainda 

que no contexto do patriotismo, nota-se a presença de um olhar, mesmo que tímido, 

direcionado para atendimentos a esse público. 

 

3.2 - Breve histórico acerca do surgimento das creches 

 

O crescimento do setor industrial, a ampliação da classe média, o fenômeno da 

urbanização e o advento de um proletariado industrial favoreceram o surgimento de diversas 

propostas tendo em vista o atendimento à infância, que despertava os interesses das 

autoridades oficiais e consolidava iniciativas particulares. 

Picanço (1997, p. 32) assinala que “Em meados do século XIX, com o processo de 

urbanização, surgem ideias mais elaboradas sobre a criança pequena, tendo à frente o 

movimento higienista. É neste contexto que a creche surge vinculada ao trabalho da mulher”. 

Assim, a creche7 veio dar suporte às transformações sociais, no sentido de conciliar o 

papel materno e as condições de vida da mulher pobre e trabalhadora. Ainda segundo Picanço 

(1997, p. 32), “A criança, mais especificamente a criança pobre, é vista a partir desta época, 

como objeto da ciência médica e da intervenção social. Essa intervenção social parte da 

filantropia e dos higienistas”. 

Desse modo, o surgimento da creche traz à tona muitos conflitos. Inicialmente, porque 

se ancorava em um rol de saberes jurídico, médico e religioso no controle da população. 

Destaca-se, também, que o conhecimento científico, no plano do discurso, foi o elemento 

norteador da elaboração da política assistencial voltada para o trabalhador. Cada saber 

apresentava as suas justificativas para a implementação das creches, asilos ou jardins de 

infância que, na prática, muito se afastava do discurso que a engendrou. 

No Brasil, até a década de 1950, a creche era vista como uma instituição restrita à 

função de guarda, “na medida em que o trabalho feminino era visto como exceção, pois 

predominava a ideia de que caberia à mulher garantir a organização da casa e a criação dos 

filhos” (PICANÇO, 1997, p. 35). 

 
7 Gouveia (2013, p. 9 – grifo da autora), ao realizar observações acerca da palavra creche, destaca que “o termo 

creche vem do francês ‘creche’, cujo significado é manjedoura, presépio, denominações empregadas para aludir-

se ao acolhimento dado a famílias com crianças pequenas.” 
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Apesar da articulação de vários saberes presentes no bojo de interesses públicos e 

religiosos no surgimento das creches, com predominância do enfoque médico nessas 

instituições, foi ao longo das décadas de 1970, 1980 e 1990 que se amadureceu, de fato, uma 

preocupação com o futuro da criança brasileira. No entanto, Picanço (1997, p. 42) destaca que 

 

A política oficial instaurada a partir dos anos 70, baseada no conceito de educação 

compensatória, atribui prioridade a um atendimento infantil de caráter assistencial, 

desprovido de orientação educativa [...] os documentos oficiais produzidos ao longo 

dos anos 60 e 70 tratam de forma periférica a questão da creche (PICANÇO, 1997, 

p. 42). 

 

Barbosa e Richter (2013, p.76) destacam que os profissionais responsáveis por essas 

instituições neste período histórico eram, sobretudo, enfermeiros, psicólogos, assistentes 

sociais e representantes comunitários. Elas destacam, ainda, que os funcionários que atuavam 

diretamente com as crianças não tinham formação adequada e, muitas vezes, eram pessoas 

com baixa escolaridade. 

As autoras supramencionadas apontam como características iniciais das creches no 

Brasil, historicamente: 

 

• ser um serviço social destinado às mulheres que trabalham; 

•  estar situada basicamente nas periferias das grandes cidades; 

•  atender crianças de 0 a 3 anos, ou de 0 a 6 anos conforme a região do país; 

• ter como gestor profissionais das áreas de saúde ou assistência social: 

enfermeiros, psicólogos e assistentes sociais; 

• ter como agente de atuação direta com as crianças profissionais de pouca 

escolaridade, sem formação específica, com remuneração baixa e/ou voluntários 

que centram o atendimento na atenção à saúde, higiene e alimentação; 

• ter como proposta educativa a compensação cultural (PATTO, 1977) para as 

crianças pobres, com o objetivo de tirar as novas gerações da marginalidade social 

e, ao mesmo tempo, controlar as populações (BARBOSA E RICHTER, 2013, p. 

76-77 – grifo das autoras). 

 

Picanço (1997, p. 43) ressalta que foi na década de 70 que em função de diferentes 

fatores, por exemplo, as lutas feministas, que começa a surgir uma nova concepção de creche. 
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A autora afirma que “No Brasil, na década de 70, eclodem os movimentos sociais e surgem 

várias entidades representativas da mulher. A creche passa a ser reivindicada como direito das 

mulheres trabalhadoras.” Assim, é a partir desse período histórico que a creche passa a ser 

considerada como um direito das mulheres trabalhadoras e deixa de ser relacionada 

diretamente com a assistência às crianças pobres e abandonadas (PICANÇO, 1997). 

Porém, foi apenas nos anos de 1980, especialmente a partir da Constituição de 1988 

que, reconhecendo os movimentos encaminhados pela sociedade civil, a creche passou a ser 

reconhecida como uma instituição que tem como prioridade ações educativas (PICANÇO, 

ibidem). 

Sobre esse momento histórico, Barbosa e Richter (2013, p.77) afirmam que: 

 

A creche, que até então era um equipamento social, passou a ser um equipamento 

educacional. Obviamente, a mudança instituiu um campo de debates: A quem 

pertencem as crianças pequenas? Quais as instituições legítimas para atendê-las? As 

professoras estão formadas para educar crianças tão pequenas? Entraram em jogo 

disputas por financiamento, concepções, questões corporativas, em suma, os jogos 

de poder sempre presentes nas articulações de políticas sociais (BARBOSA E 

RICHTER, 2013, p. 77). 

 

A preocupação com as crianças pequenas na LDBEN 9394/96 mantém, em muitos 

aspectos, a essência da Constituição. Como assinalado, na referida lei, a Educação Infantil é 

compreendida como etapa da educação básica em dois momentos distintos: em creches, ou 

entidade equivalentes, para criança até 3 anos de idade, em pré-escolas, para crianças de 4 a 5 

anos de idade (Art. 30). Logo, o critério é apenas etário, não mais socioeconômico. 

Conforme já discutido e assinalado, com a Lei 9394/96, a Educação Infantil 

conquistou um espaço até então inexistente. A primeira LDBEN – a Lei nº 4024/61 não fazia 

referência às formas de educação que antecedessem ao ensino primário. A Lei nº 5692/71 

também é bastante omissa a esse respeito. 

Mais uma vez, recorremos aos estudos e aos questionamentos de Barbosa e Richter 

(2013) sobre a história das creches no Brasil para trazer à baila reflexões sobre o lugar dessa 

instituição no sistema educacional brasileiro: 

 

Portanto, apesar de o direito à educação dos 0 aos 6 anos ser reconhecido como uma 

das grandes conquistas da educação brasileira da década de 90, a creche continua 
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sendo uma estranha no ninho do sistema educacional brasileiro. Podemos afirmar que 

ela tem, na atualidade, um lugar simbólico, legal e institucional no campo 

educacional, mas ainda fica evidente o não- lugar da creche no sistema educacional, 

ou seja, na sua integração à pré- escola e ao ensino fundamental; na atenção às 

especificidades de seu funcionamento que exigem parâmetros diferenciados da escola 

regular; na formação dos professores para a compreensão do que significa realizar 

uma pedagogia com e para crianças bem pequenas; na gestão de uma instituição que 

exige diálogo constante com outros campos como saúde, justiça, cultura e assistência 

social e que tem, com as crianças e suas famílias, uma função diferenciada da escola 

fundamental. É possível dizer que por sua especificidade a creche não encontrou, 

ainda, “asilo” no campo da educação e que prossegue, apesar dos muitos esforços, 

exilada do/ no sistema educacional (BARBOSA E RICHTER, 2013, p. 78). 

 

As autoras assinalam que a transposição das creches do campo assistencial para o 

campo educacional alterou o quadro anteriormente apresentado. Barbosa e Richter (2013, 

p.80) discutem que apesar da ausência de um discurso articulado sobre suas características, as 

creches podem ser assim descritas: 

 

• ser um serviço educacional destinado a crianças de 0 a 3 anos e a suas 

famílias. O direito das crianças, embora reconhecido, não é suficiente, pois a 

ausência de acesso universal e o uso de critérios de seleção retiram a prioridade de 

direito de toda a criança; 

• atender apenas crianças de 0 a 3 anos completos; 

• estar situada em diversos bairros das cidades, ampliando o acesso aos 

diferentes grupos sociais, apesar do caráter segregador das diferentes unidades e da 

incipiente cobertura no território nacional; 

• ser um direito de toda a criança na sua diversidade e singularidade; 

• ter como gestor profissionais da área da educação e a colaboração de 

profissionais de outras áreas; 

• ter como agente de atuação direta com as crianças um número maior de 

profissionais com escolaridade média, com denominações muito diferenciadas, 

apesar de a legislação apontar que o profissional deve ter, preferentemente, nível 

superior; 

• ser um equipamento vinculado ao sistema educacional; 

• ter como proposta a educação integral das crianças pequenas e dos bebês. 

Ainda que reconhecida a necessidade de um conhecimento aprofundado acerca da 

especificidade da docência na creche e das características dessa pedagogia, ela ainda 

não é uma realidade nos cursos de licenciatura em pedagogia (BARBOSA E 

RICHTER, 2013, p. 80-81). 

 

Assim, podemos afirmar por meio das questões acerca dos marcos históricos da 

Educação Infantil no Brasil, dos documentos e legislações que orientam esse segmento da 

educação em nosso país e dos principais pontos da historicidade das creches que, ao longo dos 

anos, a infância deixou de ser apenas objeto dos cuidados de familiares e hoje precisa ser 

objeto dos deveres públicos do Estado, da sociedade como um todo. Cada fase da vida deve 

ser vivida na totalidade dela mesma, com suas próprias peculiaridades. Portanto, ao invés de 
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dizer que vamos preparar a criança para um dia ser cidadão, é necessário entender que a 

criança já é cidadã. 

Desse modo, podemos afirmar que não basta ser criança para ter infância. Tal como 

aponta Gouvêa (2003, p.16), classe social, raça, etnia foram determinantes para múltiplas 

formas de vivência do universo infantil e, por isso, “não podemos inferir a existência da 

infância enquanto categoria universal, e nem a infância no singular, mas diferentes vivências 

do ser criança em uma mesma cultura” (GOUVÊA, 2003, p. 16). 

Dessa forma, é possível compreender que infância é algo que está em permanente 

construção. Segundo Arroyo (1998) durante muitos séculos a criança não foi sujeito de 

direitos. Ela era simplesmente algo a margem da família, considerada como um vir a ser. Só 

era considerada sujeito quando chegava à idade da razão. As concepções do passado sobre as 

crianças e suas infâncias que vigoraram nas práticas assistencialistas das creches são 

diferentes da concepção que se pretende continuar buscando construir no campo educacional, 

qual seja, um percurso educacional que possibilite para a criança encontros, vivências, 

desenvolvimento da criatividade e da curiosidade, que valorize o coletivo, o ouvir e o falar. 

Penso que muito já se avançou quanto a isso. Entretanto, acredito que há ainda uma longa 

caminhada, a qual está se fortalecendo na construção do caminho. 

 

3.3 - Considerações sobre o trinômio cuidar/brincar/educar: a criança como sujeito 

de direitos e do processo de aprendizagem 

 

De acordo com os Referenciais Curriculares da Educação Infantil, o trabalho neste 

segmento baseia-se, conforme já apontado, no trinômio cuidar/brincar/educar, uma vez que, 

como fora sinalizado, a referida lei destaca que a primeira etapa da educação básica intenta 

desenvolver integramente a criança de até 5 (cinco) anos em seus aspectos físico, psicológico, 

intelectual e social, de maneira colaborativa, entre família e comunidade escolar. 

Desse modo, o cuidar/brincar/educar devem estar inseridos no planejamento das ações 

no espaço educacional elaborado pelos profissionais envolvidos, o que inclui a inserção de 

toda comunidade neste processo. 

É importante destacar que esse trinômio é embasado nas teorias de desenvolvimento e 

de aprendizagem que consideram a criança nos diversos contextos ambientais, sociais e 
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culturais; criança esta que é entendida como sujeito que, por meio da interação com o outro, 

potencializa sua aprendizagem. 

O pensador que postulou essa teoria foi Lev S. Vygotsky (1998). Segundo o 

intelectual russo, o homem se constitui como um ser social e precisa do outro para se 

desenvolver. Oliveira (1995), ao se referir às reflexões de Vygotsky sobre a importância da 

interação no processo de aprendizagem e de desenvolvimento da criança, destaca que: 

 

É interessante observar que, em situações informais de aprendizado, as crianças 

costumam utilizar as interações sociais como forma privilegiada de acesso à 

informação: aprendem regras dos jogos, por exemplo, através dos outros e não como 

resultado de um empenho estritamente individual na solução de um problema. 

Qualquer modalidade de interação social, quando integrada num contexto realmente 

voltado para a promoção do aprendizado e do desenvolvimento, poderia ser 

utilizada, portanto, de forma produtiva na situação escolar (OLIVEIRA, 1995, p. 

64). 

 

Entretanto, ao analisarmos o histórico da criação das instituições de Educação Infantil 

– conforme destacado no tópico 3.1 deste trabalho – percebe-se que nem sempre esse 

segmento da educação teve o objetivo de cuidar e de educar e de considerar a interação como 

fio condutor do processo de desenvolvimento e de aprendizagem. Kappel, Aquino e 

Vasconcellos (2013) apresentam a seguinte assertiva sobre essa questão considerando, 

especialmente, os aspectos históricos que envolvem a Educação Infantil: 

 

Diversos segmentos da sociedade, em muitos momentos de nossa história, 

discutiram propostas de políticas de assistência e educação à infância, cada um 

deles envolto nos valores presentes na sociedade de sua época. Assim sendo, nem 

todos os que participaram do processo de pensar e elaborar políticas para a 

infância tiveram os mesmos objetivos que temos hoje, isto é, combater as 

desigualdades sociais. Consideramos que um aspecto importante para a construção 

de uma sociedade mais igualitária é a garantia do direito à educação, desde 

sempre, em creches e pré-escolas públicas de qualidade (KAPPEL; AQUINO; 

VASCONCELLOS, 2013, p.187). 

 

Assim, entendemos que compreender o cuidado como parte integrante da educação é 

essencial para um bom desenvolvimento na Educação Infantil. O olhar do “cuidar” é sempre 

diferenciado para cada etapa, cada criança. O professor precisa ter essa sensibilidade, pois, 

umas precisam de colo, outras de um sorriso, cada qual com sua particularidade nesse 

processo de interação que visa ao desenvolvimento e à aprendizagem dos pequenos. 

A observação e o cuidado deverão estar unidos também para que a criança se sinta 

segura diante do novo, estabelecendo desta forma o vínculo essencial entre professor e aluno. 
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Esse vínculo, muito possivelmente – retomando as reflexões de Kappel, Aquino e 

Vasconcellos (ibidem) – contribuirá para um fazer docente que busque favorecer a construção 

de uma sociedade que reconhece sua pluralidade e sua diversidade cultural como aspectos que 

garantem a singularidade de ações educativas e que compreenda que o fato de respeitar e de 

valorizar as diversidades não pode ser confundido com a manutenção de estruturas que visam 

à continuidade das desigualdades sociais. 

Com relação ao ato de brincar, este possibilita que a criança estabeleça relações com 

diferentes objetos do conhecimento, tais como: o movimento, a música, as artes visuais, os 

eixos que perpassam natureza e sociedade, matemática, além de sua linguagem oral e escrita. 

Vivendo o lúdico, a criança desenvolve a criatividade, aprende a se conhecer, interpretar e 

atuar no mundo que a rodeia. Sobre o brincar e a Educação Infantil, reportamo-nos novamente 

às contribuições de Vygotsky (1998) e sua teoria da aprendizagem. Segundo ele: 

  

[...] no brinquedo, a criança segue o caminho do menor esforço – ela faz o que mais 

gosta de fazer, porque o brinquedo está unido ao prazer – e ao mesmo tempo, 

aprende a seguir os caminhos mais difíceis, subordinando-se a regras e, por 

conseguinte renunciando ao que ela quer, uma vez que a sujeição a regras e a 

renúncia a ação impulsiva constitui o caminho para o prazer do brinquedo 

(VYGOTSKY, 1998, p. 130). 

 

Assim, entende-se que o brincar possibilita que a criança se solte, explore outros 

fazeres, espaços e se permita construir e vivenciar novas experiências. Desse modo, a 

brincadeira desperta aprendizagens que se desenvolverão e farão parte das funções 

psicológicas consolidadas do indivíduo (VYGOTSKY, 1998). Nesse contexto, é fundamental 

reconhecer as diferenças e as especificidades das crianças, a importância da disposição do 

lugar e do material, bem como a atitude dos profissionais que lidam com esse acervo. 

Sobre a indissociabilidade entre o cuidar/brincar/educar, Gouveia (2013) afirma que: 

 

[...] cientes da importância que o brincar exerce no desenvolvimento infantil, na 

relação entre o educar e o cuidar faz-se necessário voltar o olhar para essa temática e 

oferecer às crianças situações de aprendizagens, cuidados e educação, mas por meio 

de brincadeiras orientadas de forma integrada e que possam contribuir para o 

desenvolvimento das capacidades infantis (GOUVEIA, 2013, p. 8). 

 

Portanto, acreditamos que a relação entre o desenvolvimento, o cuidar, o brincar e a 

mediação são fundamentais para a construção de novas aprendizagens. Certamente, uma 

Educação Infantil baseada no trinômio cuidar/brincar/educar rompe com a lógica 
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assistencialista que por muito tempo marcou a educação infantil (lógica que, infelizmente, 

ainda se faz preponderante em alguns espaços), assume um compromisso com o olhar para os 

pequenos como sujeitos de direitos e também com a inserção futura da criança na vida. 
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4 – O PROGRAMA CRIANÇA NA CRECHE NO MUNICÍPIO DE NITERÓI: O 

PROFESSOR EM CENA NAS CRECHES COMUNITÁRIAS 

 

Porque esse é o padrão que tem 

prevalecido: a “cultura da ignorância” é 

suficiente para o povo, não precisa mais 

do que isso para ser feliz. A nossa 

resposta é que o povo, para ser feliz, 

precisa não só de alimentos, não só de 

habitação, não só de assistência médica. 

Precisa de cultura e precisa de 

consciência crítica para se tornar um 

povo capaz de universalizar a cidadania e 

construir, dentro do país, tendências e 

modelos novos, pelos quais, nós 

brasileiros, daremos uma contribuição ao 

crescimento da civilização moderna. 

(Florestan Fernandes) 

 

Nos últimos anos, muito tem se discutido sobre a importância da Educação Infantil. 

Cada vez mais as famílias têm procurado, no âmbito público e privado, as creches e pré- 

escolas, por diversos fatores. Apesar de ser visível o crescimento do atendimento à criança, 

nas instituições públicas a procura ainda é muito maior do que o número de vagas existentes. 

Isso, certamente, configura um grande desafio, especialmente para os governos municipais, 

que, como já dito anteriormente, têm sob sua responsabilidade a Educação Infantil. 

Neste capítulo são apresentados pontos históricos da creche comunitária, bem como 

questões mais aprofundadas acerca do Programa Criança na Creche do município de Niterói. 

Além disso, nas linhas que seguem, trechos das entrevistas são destacados e, a partir desses 

enunciados, são traçados elementos de reflexão que darão prosseguimento à nossa discussão 

sobre a entrada do professor no cenário da creche comunitária em Niterói. 

 

4.1 – Creche comunitária: um pouco sobre a história desse espaço 

 

Os estudos de Lima (1997, p. 20) apontam que o agravamento da situação social do 

país e a movimentação dos grupos de mulheres por influência das próprias organizações 

comunitárias são fatores responsáveis pelo surgimento das creches comunitárias nas periferias 

urbanas. 

A autora sinaliza que a demanda por tal atendimento faz com que as comunidades 

busquem a instituição governamental para que esta assuma a responsabilidade no acolhimento 
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às crianças. Todavia, vale ressaltar que as pressões da sociedade não visavam a este 

atendimento como um direito da criança, mas como garantia de possibilidade de a mulher ir 

em busca de um emprego ou efetivamente cumprir a sua carga horária de trabalho, com vistas 

ao aumento da renda salarial da família. 

Assim, ainda de acordo com as contribuições dos estudos de Lima (1997, p. 20) acerca 

da história dessas organizações, estas instituições surgem em regiões pobres e se 

institucionalizam a partir de convênios com órgãos públicos como LBA (Legião Brasileira de 

Assistência) e posteriormente Secretaria de Assistência Social – SAS; FUNABEM – 

Fundação Nacional do Bem – Estar do Menor, posteriormente CBIA – Fundação Centro 

Brasileiro da Infância e Adolescência; SEAC – Secretaria Especial de Ação Comunitária e 

Prefeituras. 

A autora destaca que havia dificuldades de convênios com órgãos públicos em função 

das exigências burocráticas e que, por isso, as instituições responsáveis pelas creches eram as 

Associações de Moradores. Assim, as creches funcionavam no prédio da Associação e a 

manutenção desses espaços era possível apenas através de convênios, doações e trabalhos 

voluntários. Lima (1997, p. 21) sinaliza que os espaços eram precários, que havia alimentação 

deficiente e ausência de proposta pedagógica nas creches, além de carência de material 

pedagógico e de limpeza. 

Assim como demais municípios, Niterói também apresentava tais dificuldades 

relativas às creches comunitárias, no entanto, o quadro era diferenciado de outros municípios 

em relação à condição da maioria das crianças residentes na cidade em função do que aponta 

o documento abaixo: 

 

Município tipicamente urbano apresenta indicadores sociais relativos à renda (do 

chefe do domicílio) e escolaridade bastante favoráveis, garantindo-lhe uma posição 

de destaque comparativamente aos demais municípios ao Estado do Rio de Janeiro e 

do Brasil (DIAGNÓSTICO DE 0 A 6 ANOS - PMN- CONSULTORIA DE 

CIÊNCIA E TECNOLOGIA, 1996, p.12 apud LIMA, 1997, p. 22). 

 

Sobre o primeiro programa de creches em Niterói, é possível afirmar que este ocorreu, 

de forma experimental, em 1978. O objetivo do projeto era o atendimento à mãe trabalhadora 

e, quanto às crianças, visava ao desenvolvimento psicossocial destas (LIMA, 1997). 

Em 1979 foi assinado convênio entre a LBA e a prefeitura e em 1980 foi implantado 

um modelo de projeto de creche institucionalizada que atendia às mães trabalhadoras 
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pertencentes à classe média baixa. Também em 1980 Niterói implantou o Projeto Casulo da 

LBA. Segundo Lima (1997, p. 24), “ O projeto previa a liberação de verbas para as Unidades 

que deveriam se instalar em espaços ociosos e esta verba seria utilizada na compra de 

equipamentos, material, alimentos. A mão de obra seria voluntária, da própria comunidade.”. 

Dessa forma, pode-se perceber o caráter assistencialista presente nestes primeiros 

programas relacionados à creche comunitária, além da pouca preocupação do poder público 

com o investimento nestes espaços e com a qualificação dos profissionais que neles atuavam. 

No período de 1980 a 1981, essas organizações começaram a enfrentar dificuldades, o 

que culminou com o fracasso do primeiro projeto de creches comunitárias em Niterói. 

Em 1986, com a criação da Coordenadoria do Bem-Estar Social, posteriormente 

Secretaria Municipal do Trabalho e Bem-Estar Social, várias ações foram realizadas em 

comunidades pobres com o objetivo de atender às crianças. Outras creches surgiram e mais 

comunidades solicitaram a implantação de creches comunitárias. Porém, o caráter 

assistencialista permanecia e o foco era o atendimento à mãe inserida no mercado de trabalho. 

Em 1989, foi desenvolvido o projeto “Creches Comunitárias do Município de Niterói”, o qual 

parecia ter uma preocupação maior quanto à questões relativas à cidadania da criança, pois 

entendia que todas elas têm direito a igual atendimento de qualidade (LIMA, 1997). 

Ainda de acordo com Lima (1997), a partir de 1990 as creches conveniadas com a 

LBA começaram a passar por sérias dificuldades, pois não havia continuidade nos recursos do 

Programa. Em 1994, é implantado então em Niterói o Programa “Criança na Creche”, uma 

parceria entre a Prefeitura e as Associações de Moradores. Aspectos relativos à história desse 

Programa merecerão destaque no tópico seguinte deste capítulo. 

 

4.2 - O Programa Criança na Creche no município de Niterói 

 

Conforme apontado no primeiro capítulo deste estudo, o Programa Criança na Creche 

em Niterói foi criado em 1994, pelo Decreto Legislativo nº 287/94. Inicialmente, o Programa 

era ligado à Secretaria de Assistência Social. 

Em 28 de maio de 1996, foi publicado no Diário Oficial do município novo Decreto 

Legislativo nº 473/96, ampliando o Convênio para as Instituições Filantrópicas, Organizações 

não Governamentais, Confessionais etc. 
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Em 1º de junho de 2006, o Decreto nº 9848/2006 fixa normas e diretrizes para o 

Programa Criança na Creche, tornando-o instrumento oficial do Município de Niterói, na área 

de Educação Infantil, sendo gerido pela Fundação Municipal de Educação de Niterói, 

funcionando conforme os seguintes objetivos: 

 

• Efetivar a ação no Município de Niterói para assegurar os Direitos de 

cidadania às crianças, considerando o Estatuto da Criança e do Adolescente nos 

termos da Lei 8069/90; 

• Dar atendimento educacional a crianças de 0 a 6 anos, abrangendo os 

aspectos físicos, psicológicos, intelectuais, cognitivos, pedagógicos, culturais e 

sociais; 

• Apoiar a iniciativa de instituições da sociedade civil na oferta de Educação 

Infantil aos munícipes de Niterói, na faixa etária de 0 a 6 anos sem fins lucrativos; 

• Fortalecer a efetiva colaboração entre Poder Executivo Municipal e a 

Sociedade Civil Organizada, incentivando a sua participação em atividades de cunho 

educativo, no âmbito da Educação Infantil; 

• Apoiar a realização de trabalho pedagógico de qualidade, dentro dos padrões 

exigidos pela legislação em vigor e pelos estudos da área, no âmbito da Educação 

Infantil (D.O. NITERÓI, 2006). 

 

A Rede Municipal de Niterói hoje conta com 20 Creches, conforme indica a tabela 

abaixo: 

 

Tabela 1: Creches Comunitárias da Rede Municipal de Niterói 

Nº Creche Instituição Mantenedora Endereço 

01 C.C. Alarico de 

Souza 

Sociedade de Amigos do Jardim Botânico 

de Niterói 

Estr. Alarico de Souza, 555 - 

Santa Rosa 

02 C.C. Amigos do 

Jacaré 

Associação de Moradores e Amigos do 

Jacaré 

Estr. Frei Orlando – 499 – 

Piratininga 

03 
C.C. Anália Franco Grupo Espírita Messe de Amor 

Rua Martins Torres, 479 – Santa 

Rosa 

04 
C.C. Basílio Neves 

Associação de Moradores e Amigos do 

Jacaré 

Estrada Irene Lopes Sodré, Q A, 

Nº 247 - Eng. do Mato 

05 C.C. Betânia 
Instituição Evangélica de Assistência 

Social e Cultural –TEAR 
Avenida Rui Barbosa, 671 / 679 

- São Francisco 

06 C.C. Cidade dos 

Menores 

Associação de Assistência Social Coração 

de Jesus 

R. Nossa Srª das Graças, 474 – 

Santa Rosa 

07 
C.C. Dom Orione 

Mitra Arquidiocesana de Niterói –Paróquia 

São Francisco Xavier 

Av. Quintino Bocaiuva, s/nº – 

São Francisco 

08 C.C. Esperança em 

Cristo 

Associação Metodista de Ação Social – 

AMAS 

Estrada Francisco da Cruz Nunes 

– 3003 – Itaipu 

09 C.C. Eulina Félix 
Associação de Moradores e Amigos do 

Cantagalo e do Parque da Colina 
Trav. João Manoel da Silva, 229 

A – Cantagalo – Pendotiba 
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10 
C.C. Inst. Dr. March 

Instituto Espírita Bezerra de Menezes R. Desembargador Lima Castro,  

235 – Fonseca 

11 C.C. Irmã Catarina 
Associação das Damas de Caridade São 

Vicente de Paulo de Niterói 
Al. Jandira Froes – 1037 A - São 

Francisco 

12 
C.C. Jurujuba 

Associação de Moradores de Jurujuba Av. Carlos Ermelindo Marins, 

153 – Jurujuba 

13 
C.C. Kairós 

Associação Filantrópica Kairós de 

Assistência Social 

Rua 3, lote 18, quadra 59 – 

Engenho do Mato – Itaipu 

14 C.C. Madre Mary 

Marcelline 

Sociedade Beneficente da Sagrada Família R. Tenente Osório, 30 – Vila 

Ipiranga – Fonseca 

15 C.C. Medalha 

Milagrosa 

Associação das Damas de Caridade São 

Vicente de Paulo de Niterói 
Alameda Paris, nº 56 - Morro do 

Cavalão – São Francisco 

16 C.C. Minha 

Querência 

Centro Pró-Melhoramento Recanto do Lido Rua Demócrito da Cunha 

Silveira, L 14, Q 64 – Cafubá 

17 C.C. Nossa Senhora 

Aparecida 

Associação de Moradores do Morro do Ingá Rua João Jorge Nemmer, nº 3 –

Ingá 

18 C.C. Prof. Geraldo 

C. Albuquerque 

Associação Pais e Amigos dos Deficientes 

de Audição 

R. Gal. Andrade Neves, 307 - 

São Domingos 

19 C.C. Profª. Clélia 

Rocha 

Sociedade Espírita Fraternidade 
R. Jean V. Moulliac, 47 – Várzea 

das Moças 

20 
C.C. São 

Vicente de 

Paulo 

Associação das Damas de Caridade São 

Vicente de Paulo de Niterói 
Rua Miguel Vieira Ferreira, 147 

– Icaraí 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

De acordo com a Lei 12.796 de abril de 2013, Artigo 62, o ProCC passou a funcionar 

de acordo com a legislação no que se refere aos profissionais que atuavam no atendimento do 

direto das crianças. 

Houve um movimento para que todos tivessem a formação mínima8 necessária ao 

exercício de suas funções: nível superior em curso de licenciatura de graduação plena, 

admitida como formação mínima a oferecida em nível médio na modalidade Normal. Assim, 

atualmente, a grande maioria dos professores e auxiliares de creche possui a formação 

docente, bem como pessoal de apoio com ensino fundamental, como é possível observar na 

tabela a seguir: 

 

 
8 A formação mínima e o quantitativo de profissionais está de acordo com a Deliberação CME 009/2006, emitida 

pelo Conselho Municipal de Educação de Niterói. Questões relativas à história desse movimento serão 

apresentadas nos próximos tópicos deste capítulo. 
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Tabela 2: Quadro funcional das creches conveniadas ao Programa Criança na Creche9 

 

Diretor (1) 
Formação Superior em Pedagogia ou outra 

Formaçao Superior acrescida de Especializaçao 
em Administraçao ou Gestão Escolar 

20 

Pedagogo (1) Formação em Pedagogia 20 

Professor (1 em cada turno) 
Formação docente (preferencialmente com 

Especialização em Educação Infantil) 
218 

Auxiliar de Educação Infantil (1 
para cada 3 turmas) 

Ensino Fundamental 65 

Merendeiro (2) Ensino Fundamental 43 

Serviços Gerais (2) Ensino Fundamental 41 

Lactarista (em caso de berçário) Ensino Fundamental 02 

Agente Administrativo (1) Ensino Médio 13 

Fonte: Arquivos do ProCC (2019) 

 

Atualmente, o modelo de Convênio firmado entre as Creches Comunitárias e o 

Município de Niterói estabelece critérios mais transparentes para a prestação de contas. No 

que tange à relação pedagógica entre a Secretaria e as Mantenedoras das Creches 

Comunitárias, a equipe gestora do Programa implanta metas, de acordo com as propostas 

estabelecidas pelas instituições nos planos de trabalho10, a fim de que sejam discutidas 

estratégias para a qualificação deste atendimento. 

Mensalmente tem-se um encontro com a equipe técnica da Fundação Municipal de 

Educação (Pedagogos, Psicólogos e Assistentes Sociais), a fim de oferecer formações em que 

é fornecido embasamento teórico a este atendimento. 

Também é realizado o encontro mensal dos Diretores e Mantenedores junto com a 

equipe de gestão da FME, a fim de tratar assuntos administrativos para que tais instituições 

recebam orientações quanto às prestações de contas. 

Todo esse processo de municipalização das creches comunitárias gera grandes 

conflitos, destacando-se o desemprego de muitos profissionais que hoje trabalham nessas 

 
9 Fonte: Mapa Estatístico FME – Ref. Maio/2018.  
10 O Plano de trabalho e os critérios de transparência devem estar em conformidade com a Lei Federal n° 

13019/2014 e com a Deliberação TCE n° 277/2017 
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instituições e que são oriundos dessas comunidades, além das Associações de Moradores que 

perdem o controle dessas instituições e, consequentemente, a visibilidade de seu trabalho. 

Desta forma, o poder público de um lado, assume sua responsabilidade que é de 

atender e garantir a permanência do aluno da Educação Infantil em instituições públicas que 

oferecem um atendimento de maior qualidade. De outro lado, tenta administrar os conflitos 

sociais gerados por esta municipalização. 

 

4.3 – As entrevistas: o Programa Criança na Creche no município de Niterói 

 

A partir de agora serão apresentados trechos das entrevistas11 realizadas com 

profissionais da Educação que atuaram como diretores do Programa Criança na Creche e com 

Secretários/as de Educação que mobilizaram mudanças na gestão do referido Programa. 

Conforme já apontado, para fins de análise, as questões trabalhadas nas entrevistas foram 

agrupadas em três eixos principais de discussão, a saber: (1) principais entraves, avanços e 

desafios do Programa; (2) a entrada dos professores habilitados nas creches; (3) o impacto no 

trabalho pedagógico a partir da chegada do professor habilitado e a ressignificação do 

trinômio cuidar, brincar e educar na creche. 

 

4.3.1 Principais entraves, avanços e desafios do Programa 

 

Nesta seção foram destacados nos enunciados dos entrevistados os principais entraves, 

avanços e desafios do Programa Criança na Creche a partir de suas experiências na condução 

do Programa na Rede Municipal de Educação de Niterói. As falas dos entrevistados foram 

convertidas em pequenas narrativas que ilustram imagens e fases vivenciadas pelo Programa 

Criança na Creche ao longo desses anos de existência. 

Os títulos dessas pequenas narrativas foram retirados das falas dos próprios 

entrevistados e nos levam a refletir sobre os momentos e as condições que o Programa 

enfrentava: “Onde vamos colocar as crianças?”; “5 cacos velhos”; “Entre o precário e o 

nada”; “O patinho feio da Fundação”; “Ele começa a encolher fisicamente e aponta para um 

horizonte...” são as narrativas que ajudarão a apresentar o Programa Criança na Creche e as 

suas fases. 

 
11 As entrevistas constam nos anexos deste trabalho. 
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 “Onde vamos colocar as crianças?”12 

 

A estrutura da secretaria quando eu assumi era muito simples e muito 

pequena. Não havia muitos cargos, não existiam essas comissões 

gratificadas... E esse Programa Criança na Creche, na ocasião, era 

um Programa social com as comunidades de bairro, da FANIT13, 

parece-me. Então, todo nosso diálogo, conversa sobre esse Programa 

era muito mais com os presidentes das associações de moradores do 

que propriamente com profissionais habilitados. Era um Programa, 

eu diria, social mais do que um Programa estritamente educacional. 

(...) A pessoa que a gente indicou para acompanhar esse Programa 

(...) foi a Conceição. Ela, na verdade, foi a pessoa que ficou à frente. 

E o que eu percebia (...) foi que aquele Programa tinha sido criado 

por uma pressão, uma necessidade das comunidades em cima dessa 

problemática, que também há hoje, que é: a mãe trabalha, tem filho e 

não tem com quem deixar a criança. Então foi uma resposta do 

governo, através da secretaria de educação, é... Um pouco assim: 

“onde vamos colocar as crianças?” Então foi feita uma parceria com 

as comunidades, com as associações de moradores. E pelo que me 

lembro, se eu não estou enganada, os recursos, inclusive, eram 

repassados para eles. (...) E uma das reivindicações era essa relativa 

a “crianças pequenas”, creche. Então a creche se desenvolveu, 

inicialmente, com esse espírito de creche comunitária e não 

propriamente com aquela visão estritamente pedagógica, 

educacional, com profissionais habilitados. Ao longo do primeiro 

mandato do Jorge14, ela permaneceu assim, embora a gente desde o 

início tenha ficado preocupada, tenha questionado essa qualidade 

pedagógica. (Professora Lia Faria, secretária municipal de educação, 

1991- 1998). 

 

 
12 Entrevista com a Professora Lia Faria, secretária municipal de educação, 1991-1998. 
13 Federação das Associações de Moradores de Niterói. 
14 Prefeito Jorge Roberto Silveira. 
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“5 cacos velhos”15 

 

Havia a possibilidade de a Fundação pegar essas creches. As 

crianças estavam passando fome. Não tinha professor. (...) Quando a 

gente entrou, pegou 5 cacos velhos, caindo aos pedaços. A primeira 

coisa que a gente teve que fazer foi reformar os prédios. Não havia 

condição de as crianças ficarem lá como estavam. A prefeitura refez 

os prédios com verba própria. Vimos o problema da saúde. Eu 

consegui um médico para visitar as creches. Consegui um carro com 

motorista, isso na época do Secretário Comte Bittencourt. Depois 

juntamos outras creches. Na época do João Sampaio, fomos conhecer 

as creches. Eram espaços horríveis pelas condições de existência. 

Eram mais espaços para deixarem as crianças e as mães irem 

trabalhar. As crianças passavam necessidades e isso nos sensibilizou 

muito. A princípio, quando ainda não tinha sido definida a verba  

(nem tinha verba, naquela época não tinha, depois que veio o projeto 

com verba para a educação infantil), a prefeitura dava um 

adiantamento, a gente fazia o orçamento, comprava a alimentação e 

entregava nas creches. Então começou a ter comida. A outra etapa foi 

a pedagógica. Eu selecionei um professor da rede para dar 

assistência a essas creches (eu tinha mais de um), percorrer toda 

semana, levando anotações. E fizemos um concurso (eu acho que foi 

um ganho) para auxiliar de creche, pedindo ensino médio. Outra 

etapa importante foi o convênio com a UFF, com a equipe 

multidisciplinar de pesquisa. (...) Na época da Lia16, transcorreu tudo 

bem. Foi um Programa criado pelo João Sampaio na gestão dela. 

Depois entrou o Comte, com outra filosofia, proibindo o convênio 

com a UFF. Tirou a UFF, tirou a qualidade pedagógica. A gente 

tinha capacitação pela UFF. Tinha estagiários de Psicologia, da 

Educação dentro das creches. Eu viajei para congressos com a UFF, 

 
15 Entrevista com a Professora Conceição de Lima, diretora do Programa Criança na Creche, 2002 
16 Lia Faria. 
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apresentando a parte estrutural, junto com a Vera Vasconcellos 

(acreditava no Programa, lutava para termos verba federal)... O. 

Programa tinha esse viés da comunidade, eu tinha que respeitar isso, 

pois ela que o criou. Então, a comunidade permaneceu dentro da 

creche, junto com nossos profissionais. A creche não era pública, era 

uma parceria, era um convênio. (Professora Conceição de Lima, 

diretora do Programa Criança na Creche, 2002). 

 

“Entre o precário e o nada”17 

 

O Programa (ele era uma questão à parte dentro da secretaria de 

educação, pela própria história da educação infantil na rede, na 

história do Brasil. Na rede de Niterói, o Programa era mais à parte 

ainda do que a rede municipal, que tinha poucas escolas. O  

Programa era muito maior do que a rede municipal. Naquele 

momento o quantitativo de creches comunitárias era muito maior). 

Eles me convidaram para compor a equipe pedagógica. Então, o que 

eu faria objetivamente? Eu tinha que acompanhar as creches 

comunitárias do ponto de vista pedagógico, porque naquele momento 

não existiam professores com formação de professor. (...) a maioria 

era de auxiliares e tinha pessoas que não eram nem auxiliares, não 

tinham formação nenhuma, diziam “passei pela escola na infância”; 

isso que elas tinham: os anos iniciais do ensino fundamental; e faziam 

o esforço de estar ali (porque a creche comunitária vem da origem 

das mães cuidadoras, aquela história toda). Então, a maioria das 

creches funcionava nesse espírito. As creches que eram filantrópicas 

já tinham algumas professoras que já estavam habilitadas, mas não 

exatamente com formação para a educação infantil. Aí era um 

processo bem no miudinho, caminhar bem a passos curtos, para a 

gente vislumbrar um projeto maior. E a professora que tinha 

 
17 Entrevista com a Professora Geórgia de Oliveira, diretora do Programa Criança na Creche do final de 2003 a 

2006 e de 2010 a 2011. 
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habilitação na época era aquela que a gente chamava PO, que era a 

professora orientadora, que era uma única mulher dentro do grupo 

que tinha habilitação para dar aula. E aí a gente orientava essa 

pessoa, e fazia a formação junto com essas pessoas que atuavam com 

as crianças, que mais cuidavam, tomavam conta das crianças (a 

tarefa delas era essa: limpar a criança, cuidar da parte de higiene, 

alimentação). E aí a gente foi introduzindo a questão da educação 

nesse processo como um conjunto do cuidar, educar e brincar. (...) O 

maior desafio era manter as creches funcionando na legalidade, sem 

desprezar aqueles funcionários e aquelas crianças que estavam ali, 

porque era muito, muito difícil chegar em uma creche e dizer “essa 

creche não pode mais funcionar”, porque a gente trabalha com a 

lógica... A gente sabe que tem que cumprir a lei, ela não existe por 

acaso, mas chegar dentro de uma instituição que está funcionando 

precariamente e... O que você escolhe entre o precário e o nada, 

quando você olha de perto a carinha daquelas crianças? Isso para 

mim era o mais difícil. Mas a gente não tinha outra saída, tinha que 

fazer. Então começou a criação de outras escolas municipais para 

acomodar essas crianças, aquele desafio de todos os governos. A 

obrigação era do município, o convênio era um paliativo que depois 

tomou uma proporção que não era para tomar, a gente tinha quase 40 

unidades conveniadas e 20 e poucas municipais, isso não podia 

acontecer. (Professora Geórgia de Oliveira, diretora do Programa 

Criança na Creche do final de 2003 a 2006 e de 2010 a 2011). 

 

 “O patinho feio da Fundação”18 

 

Rosa: Quando nós entramos no Programa, ele era o patinho feio da 

Fundação, tá? E nós vimos... Nós descobrimos depois que não era por 

 
18 Professora Rosa Maria Laier, diretora do Programa Criança na Creche, 2005-2008. 

 



 

 

64 

 

simples preconceito do pessoal da Fundação, tá? Era devido a toda a 

situação errada que o Programa tinha. A maioria das creches estava 

inserida em comunidades que ofereciam certo risco, não só para os 

profissionais, como até para a própria criançada, né? Então, quando 

nós entramos, a grande maioria do corpo funcional das creches não 

tinha a menor qualificação. (...) 

Patrícia: Então a grande maioria trabalhava com auxiliar de creche e 

não tinha professor? 

Rosa: Sim, auxiliar de creche... E tinha assistente pedagógico sem 

curso de Pedagogia, entendeu? O corpo de técnicos que funcionava 

dentro da sede, quer dizer, que era ligado à sede... Tinha coisas que 

dificultavam também, tipo assim, você tem uma pedagoga com 

Mestrado ganhando menos do que um estudante de Pedagogia, 

entendeu? Havia esse tipo de discrepância salarial e da falta de 

valorização do profissional. E a gente foi ficando apavorada  com 

tudo aquilo que a gente vivia, na parte pedagógica e também na parte 

administrativa, porque tinha um escritório que dava as ordens de 

tudo. Esse escritório de contabilidade inseria coisas, inseria nas 

planilhas de pagamento verbas que não estavam legalizadas, 

entendeu? Então foi se criando assim, como todos ali... Todas as 

instituições, praticamente todas, a maioria era de associações de 

moradores. Quando você chamava para uma reunião, você perdia 

qualquer coisa que colocasse em votação. E a gente não queria fazer 

as coisas à força; a gente queria fazer conversando, né? Por outro 

lado, eles tinham influência sobre as diretoras, das poucas pedagogas 

e até mesmo do corpo técnico do Programa, porque o sistema 

favorecia a eles. Por exemplo, as pedagogas que funcionavam para 

orientar as creches, que era da administração do Programa, elas 

eram funcionárias deles; eram eles que assinavam as carteiras delas. 

(...) Quando eles criaram o Programa, em 1996, entregaram o 

Programa na mão desse escritório de advocacia. O procurador e o 

prefeito na época, que era João Sampaio, se eu não me engano, 
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entregou na mão desse escritório, acredito que com boas intenções, 

mas a coisa foi se desvirtuando, porque... Quando nós assumimos, eu 

fui pegando os documentos e fui vendo... (...) Tínhamos que fazer uma 

carga muito grande em cima das creches e das instituições, para que 

valorizassem os profissionais, e dos profissionais para que aqueles 

que não tinham formação corressem rapidamente atrás, senão eles 

iriam ficar desempregados. Com isso, a gente teve uma vitória muito 

grande: mais de 200 pessoas se capacitaram na nossa época. Com 

Superior Normal, com o Normal, com Pedagogia, entendeu? Foi um 

avanço muito bom. A qualidade, quando a gente saiu, já era outra 

coisa. (...) Aí veio a partir de estrutura física da creche. A maioria 

delas era adaptação e o mantenedor não queria investir um centavo 

na manutenção da creche. Então a gente tinha uma equipe de 

manutenção, na época Henrique precisou de um arquiteto. Quando 

Henrique levou o arquiteto, eu achei que era a vez de eu me reunir 

melhor com o pessoal da manutenção, que era um pessoal mais 

simples e que também vinha, na maioria das vezes, da comunidade. 

Nós começamos a usar a tinta e o pincel para arrumar as creches. 

Esse trabalho foi feito junto com as crianças, elas diziam o que 

queriam que colocasse no muro (...) Então a gente já tinha melhorado 

fisicamente todas as creches... 

Patrícia: E começou a ter essa transformação de entrar o professor 

habilitado? 

Rosa: É, porque, como o presidente da associação chegava junto da 

gente com o nome já debaixo do braço e dizia “eu quero essa aqui”, a 

gente dizia “não, essa aí não pode”, porque, por exemplo, lá no 

Palácio, quando saiu a diretora, é..., o presidente da associação era 

um carteiro e tinha uma filha contadora... E ele queria ela na direção 

da creche. E aí eu disse: “não, você não vai colocar, porque ali tem 

que ser uma pedagoga com curso de administração escolar”. Então, 

assim... eu tinha muito problema para corrigir determinadas coisas... 

Você vai tendo que contrariar um universo muito grande, entendeu? 
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Tipo, a mulher do presidente da associação de Jurujuba que, na 

época em que nós entramos, não tinha nem o 1º grau, nem a 4ª série, 

mas estava na sala de aula. Nós a tiramos e, para não a demitir e não 

criar um problema maior, oferecemos serviços gerais ou merendeira, 

ela foi para merendeira, mas depois ficou ofendida e saiu. 

Patrícia: Então como a senhora definiria para mim os principais 

entraves e desafios da época da sua gestão? 

Rosa: Foi essa mudança, né? E quando a gente viu a qualificação do 

pessoal, né? E a outra é... foi que a gente foi modificando o perfil, 

porque na época a LBA tinha abandonado as creches... E as creches 

estavam na Assistência Social e tinham que vir para a Educação. Elas 

eram instituições. Instituições que nada tinham a ver com Associação 

de Moradores, né? E aí começou a ficar mais fácil para a gente 

colocar em votação alguma coisa... E aquelas instituições aceitarem, 

entendeu? E aí nós começamos a ter uma melhora, vamos dizer assim, 

nos programas pedagógicos, nos eventos que a gente queria fazer, nas 

exposições, a gente fez coisas lindas... 

Patrícia: Então quando a senhora entrou ainda tinham muitas 

auxiliares e pessoas sem habilitação, né? Na grande maioria, né? 

Rosa: Tinha! Eu entendo, Patrícia, que essas pessoas que estavam ali 

é porque elas eram da comunidade...E o Programa tinha, naquela 

época... Naquela época foi criado esse viés assistencialista para a 

criançada, porque se imaginava, assim... que a criançada ia para a 

creche porque o pai e a mãe tinham que trabalhar. 

Patrícia: E não como um direito da criança, né? 

Rosa: Isso. Então isso, é... Quando a gente entrou isso foi uma 

dificuldade, porque a lei que criou o Programa era omissa, ela não 

dizia nada, só que estava instituído o Programa Criança na Creche e 

tudo mais. E aí fomos fazendo, né? Quando nós vimos todas as 

dificuldades que tínhamos com o pedagógico, começamos a promover 

reuniões na Fundação e, junto com as diretoras, com as pedagogas e 

até com os presidentes das instituições, a gente construiu um decreto- 
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lei em que a gente normatizava tudo dentro do Programa. Esse 

decreto foi publicado no dia 1º de junho de 2006. (Professora Rosa 

Maria Laier, diretora do Programa Criança na Creche, 2005-2008) 

 

 “Ele começa a encolher fisicamente e aponta para um 

horizonte...”19 

 

Eu cheguei na secretaria, na primeira vez, em fevereiro de 2005, e 

encontrei esse Programa, que existia, naquela altura, há mais de dez 

anos. Ele foi criado em 1994 e depois expandido em 2006. E teve uma 

trajetória, a meu ver, inconstante, irregular, com dúvidas 

institucionais importantes. Eu cheguei em 2005 e encontrei o 

Programa com um certo número de creches... Na minha opinião, 

quando eu cheguei, acho que tinha mais de 30 creches, só que havia 

situações meio complexas, porque naquela ocasião a prefeitura de 

Niterói inaugurava creches comunitárias, como se elas fossem na 

rede pública. Ora, as creches comunitárias, por definição, são 

particulares, são privadas, né? Às vezes comunitárias, às vezes 

confessionais. Mas, enfim, elas não são públicas estatais. Então, eu já 

achava estranho o governo participar de inauguração daquelas 

creches, mais ainda quando o governo publicava editais de licitação 

pública, para obra de construção de creches comunitárias, como 

aconteceu algumas vezes. Então, havia claramente uma distorção, 

uma incompreensão de qual era o lugar institucional das creches 

comunitárias do Programa. Naturalmente, o Programa buscava 

completar a oferta que o município assegurava na educação infantil 

nas suas UMEI. Completar porque havia muitas áreas, sobretudo 

áreas populares, em que o município não atuava diretamente. Então o 

Programa cumpria esse papel. E também encontrei o Programa, na 

minha opinião, muito desvalorizado pedagogicamente. Por exemplo, 

os professores não eram tratados como professores, eram tratados 

 
19 Professor Waldeck Carneiro, secretário municipal de educação, 2005-2008, 2013-abr 2014. 
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como auxiliares de educação infantil; por exemplo, as creches não 

tinham uma coordenação pedagógica. Era um Programa que tinha, 

na minha opinião, naquela altura, um foco muito fortemente marcado 

na atividade assistencial. Enfim, eram crianças muito pobres... 

 

Patrícia: Então, a parte pedagógica, você poderia dizer, foi um 

grande desafio da sua gestão? Foi um desafio organizar a questão 

pedagógica? 

Waldeck: Não a questão pedagógica. A questão pedagógica, sim, sem 

dúvida, foi organizada. Mas também definir melhor qual era o papel 

da prefeitura, da autoridade municipal, na gestão do Programa. 

Então, nós paramos de inaugurar a creche comunitária, paramos de 

fazer obra de construção de creches comunitárias, paramos de fazer 

obra de reforma. Isso não nos cabia, não era patrimônio público 

nosso. Mas, ao mesmo tempo, intensificamos a cooperação com 

creches que já existiam na cidade Niterói, algumas até bem 

estruturadas fisicamente, que eram amparadas ainda na antiga 

concepção que existia antes da LDBEN de 1996, ainda seguiam 

aquela lógica de estar vinculada à Assistência Social. Então a 

Secretaria de Assistência Social tinha ainda creches a ela vinculadas. 

Havia também creches vinculadas à Secretaria de Assistência Social 

do estado do Rio de Janeiro. Então nós fizemos um trabalho 

progressivo, que deu frutos de incorporação das creches... Inclusive, 

teve um momento em que a Governadora Rosinha Garotinho cancelou 

os contratos, surpreendentemente; as creches ficaram sem 

perspectiva, e aí nós incorporamos 5 ou 6, na época, ao Programa 

Criança na Creche. Havia duas unidades vinculadas à Assistência 

Social de forma muito estranha: uma em Santa Rosa e outra na Ilha 

da Conceição, que já funcionavam em prédio público, já eram 

totalmente custeadas pelo poder público: professores, merenda, tudo. 

Só que a gestão privada, era de uma entidade da sociedade civil que 

mandava nas creches, inclusive, distribuía as vagas sem nenhum 



 

 

69 

 

critério. Então, nesses dois casos, como o poder público estava 

praticamente em tudo ali, desde o prédio até merenda, passando pelos 

profissionais, nós fizemos uma espécie de encampação, estatizamos, e 

elas são até hoje UMEI da rede municipal. As outras que eram 

vinculadas ao estado viraram creches do Programa. Lembro-me de 

uma, chamada Minha Querência, no Cafubá, que era uma creche 

popular, mantida por uma senhora, uma educadora já de muita idade, 

que veio a falecer recentemente... Dona Luiza Padrão... Ela procurou 

o município, pois já não aguentava mais a creche, suportar a creche 

do ponto de vista do custeio, aí nós fizemos um convênio. O que nós 

fazíamos? Nós fazíamos atos (não era inauguração da creche que já 

existia, era um ato oficial de celebração do convênio, o que 

significava que a partir daquele momento o governo passava a dividir 

responsabilidades com a creche). Então, além do desafio de definir 

melhor o papel do município, além do desafio pedagógico, nós 

também tentamos melhorar a situação da fundamentação legal do 

Programa na cidade, porque ele foi criado em 1994, estranhamente, 

por um decreto legislativo, não foi um ato do poder executivo. 

Provavelmente, o prefeito encomendou à Câmara que fizesse um 

decreto do “Jardim” que, por alguma razão jurídica, ele mesmo não 

quis criar. Então, em 1994, um decreto legislativo criou um Programa 

executivo, coisa aberrante. Em 1996, um outro decreto legislativo 

ampliou o escopo do Programa que, no primeiro caso, eram só das 

Associações de Moradores; e depois passou... 

Patrícia: Passou a ter as filantrópicas. 

Waldeck: Exatamente. Filantrópicas e confessionais. Em 2006, nós 

fizemos o primeiro decreto executivo para disciplinar o 

funcionamento do Programa Criança na Creche, definindo 

competências para as mantenedoras das creches, competências para 

o município. É o decreto que é vigente até hoje; não sei se ele foi 

reformulado, mas está vigente até hoje. (...) E o desafio pedagógico 

também era muito importante (voltando a ele, porque é o ponto que 
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interessa mais), porque, primeiro, fixou-se uma pedagoga em cada 

creche comunitária, os professores deixaram de ser apelidados de 

auxiliares de educação infantil e passaram a ser tratados como 

professores que eram, inclusive com melhorias remuneratórias 

induzidas pela secretaria (eles não eram nossos servidores, a gente 

não podia fixar um [salário], mas a gente definiu que seria um 

professor, então tinha que receber um salário de professor). Houve 

muito estímulo, muito incentivo à formação continuada de 

profissionais da educação que atuavam nas creches comunitárias, 

muitos deles com base nesses incentivos concluíram a graduação em 

pedagogia (e na época também se buscava o curso normal superior, 

que ainda tinha). Nós definimos uma deliberação; pela primeira vez, 

uma deliberação do Conselho Municipal de Educação fixou as 

diretrizes para o credenciamento de estabelecimento de educação 

infantil no município de Niterói, porque a educação infantil está sob a 

jurisdição do ente municipal (e o órgão normativo é o Conselho 

Municipal de Educação, não é o Conselho Estadual, este não é 

responsável pela normatização da Educação Infantil. O nosso 

conselho municipal de educação da época discutiu, fizemos debate 

aberto, fóruns abertos, porque as [unidades] particulares eram 

atingidas todas, não só as do Programa Criança na Creche, as 

públicas também, pois é uma normativa para toda a educação infantil 

do município. (...) Mas foi a primeira vez que a educação infantil teve 

uma normatização votada e em vigência – portanto, com força de lei 

até – aprovada pelo Conselho Municipal de Educação. Eu me lembro 

também que a gente passou a fazer reuniões que, digamos, colocava 

em contato esses dirigentes das UMEI, que eram muito apartadas. E 

eu entendi que não fazia sentido, já que eram todas elas, ambas 

(UMEI e creches comunitárias) sofriam uma gerência do município, 

não era possível que aquilo ficasse assim, achando que uma não 

podia dialogar com a outra. Então isso aí foi importante. Houve, eu 

diria, um processo de aprimoramento de consolidação institucional 
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do Programa, além da ampliação (teve a ampliação, não mais 

construindo prédios, mas teve ampliação com novas creches que 

foram incorporadas), teve um fortalecimento pedagógico e uma 

consolidação institucional do Programa. (...) Então, acho que a 

grande marca foi, além da expansão, além da qualificação das 

creches com mais equipamentos... A gente conseguiu abrir linhas 

indiretas de apoio para equipar melhor as creches... Esse patrimônio 

continuava sendo da fundação, mas ficavam alocados nas creches... 

Geladeiras, máquina de lavar... (...) É importante demarcar que o 

Programa viveu quatro fases: a fase de criação, a fase de 

consolidação institucional e aprimoramento pedagógico, que é essa 

que eu estava relatando; depois tem uma fase de desmonte, em que 

várias dessas conquistas foram sendo apequenadas e o Programa 

voltou a ser o que tinha sido na fase de criação, um instrumento de 

política eleitoral. Algumas entidades faziam mero jogo político- 

eleitoral, tirando professor aqui, botando ali, tirando diretor, 

mudando toda hora diretor, enfim, foi um período de 4 anos que 

enfraqueceu muito o Programa; e o último ciclo, o quarto ciclo, que 

eu acho que de certa maneira segue em andamento, é quando o 

Rodrigo20 assume a prefeitura e o Programa volta a se preocupar 

com a questão pedagógica de maneira importante, mas também passa 

a conviver com uma outra diretriz, que é a diretriz da ampliação da 

oferta da educação infantil pelo poder público diretamente, que eu 

acho que é o correto. Então, assim, por um lado o Programa nesse 

quarto ciclo recupera um pouco a sua vocação de um Programa 

educacional (e isso é importante), mas ao mesmo tempo ele começa a 

encolher fisicamente, em proveito da oferta estatal de educação 

infantil, porque, no cômputo geral, desde 2013, o município de Niterói 

colocou em funcionamento, seja porque inaugurou, seja porque 

municipalizou, enfim, mais de 20 unidades de educação infantil. Não 

 
20  Prefeito Rodrigo Neves. 
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foram todas construídas, mas passaram a funcionar dentro da rede 

mais de 20 unidades de educação infantil, algumas, inclusive, foram 

provenientes de estatizações que foram feitas de creches comunitárias 

que viraram UMEI. Então isso aponta, possivelmente, para um ciclo, 

aponta para um horizonte, eu diria, de que talvez no futuro (que não 

se consegue dimensionar) uma oferta completamente estatal. Não sei 

se acontece em 5 anos, em 10 anos, em 15 anos, mas o fato é que 

dificilmente voltará a haver expansão física do Programa Criança na 

Creche, porque o município está se fazendo presente de outra forma, 

que é a forma direta, a forma como... 

Patrícia: Que está absorvendo essas crianças, que são dever do poder 

público mesmo. 

Waldeck: Exatamente. O que facilita, na minha opinião, tendo o 

Programa diminuído de tamanho, é o trabalho de aprofundamento da 

questão pedagógica no Programa, porque é uma coisa fazer isso com 

40 creches, outra coisa é fazer isso com 20 creches. (Professor 

Waldeck Carneiro, secretário municipal de educação, ciência e 

tecnologia, 2005-2008, 2013-abr 2014). 

 

Percebe-se, a partir das narrativas apresentadas, que os principais entraves apontados 

referem-se a questões como: estrutura precária, foco muito voltado para o assistencialismo, 

pedagógico enfraquecido, falta de qualificação profissional, falta de valorização profissional, 

isolamento do Programa, incompreensões a respeito do Programa, descontinuidades etc. 

Alguns desses entraves, no entanto, foram/estão sendo paulatinamente sanados, como foi 

possível apreender a partir dos enunciados dos entrevistados. 

Quanto aos avanços, foram apontados: melhorias estruturais, fortalecimento 

pedagógico, qualificação profissional, organização pedagógica, parceria com a universidade, 

maior organização institucional, ampliação qualitativa, aproximação entre UMEIS e creches, 

consolidação institucional do Programa. 

Entre os principais desafios destacados, sobressaem a fundamentação legal do 

programa no município e os enfrentamentos que foram/são necessários para a organização do 

Programa. 
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municipalização transição integração 

Conforme destacado nas entrevistas, algumas creches do Programa passaram pelo 

ciclo apontado por Nunes (2005), percorrendo um processo de descentralização, 

municipalização, transição e integração (NUNES, 2005). Descentralização, quando na sua 

criação por uma associação visava-se o atendimento a uma demanda específica de educação 

infantil; a de municipalização, quando se estabeleceu a parceria público-privada entre a 

associação e o Município; a de transição, quando as creches comunitárias passaram a ser 

geridas pela Fundação Municipal de Educação (FME); e por fim a de integração, quando a 

creche torna-se uma UMEI. 

 

Figura 1: Ciclo de integração da creche ao município 

Fonte: Nunes (2005) 

 

É importante salientar que não estamos alheios às problemáticas do Programa. Outros 

municípios possuem programas de creches conveniadas e têm recebido duras críticas, como as 

que serão citadas abaixo, as quais devemos estar atentos: 

 

Essa política de terceirização da Educação Infantil responsabiliza entidades privadas 

de cunho assistencialista, missionário e religioso-cristão pela educação das crianças 

de 0 a 3 anos, sem garantir a contratação de profissionais qualificados para o 

atendimento às especificidades dessa faixa etária, e com baixa ou inexistente 

formação docente em serviço. Trata-se de uma política que, além de não sanar o 

problema da falta de vagas, coloca em suspenso a formação para a superação das 

desigualdades raciais, já que, em si, nega às crianças pobres e, por conseguinte, 

negras, o direito a uma educação pública e de qualidade, laica e democrática. Afinal, 

como exigir de entidades sustentadas por princípios assistencialistas, monoculturais 

e religiosos um projeto pedagógico de superação de desigualdades, dentre elas 

raciais, quando a política pública é, em si, um aprofundamento da exclusão social e 

racial? Diante desse cenário, a produção da invisibilidade da criança de 0 a 3 anos se 

traduz num baixo ou ausente compromisso do setor público para com a Educação, 

seja em termos da destinação de recursos ou da gestão do processo educativo, seus 

princípios balizadores, a organização dos espaços e tempos, a construção do projeto 

pedagógico no cotidiano. (SOUZA, 2018, p. 113) 

 

O processo de construção do Programa Criança na Creche no município de Niterói, 

embora tenha sido marcado por inúmeras conquistas e avanços, também reflete as diversas 
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tensões, conflitos e entraves que sinalizam as lutas e dificuldades de se estabelecer um sentido 

de construção democrática no campo da educação infantil no município. A creche, que até 

pouco tempo era um equipamento ligado à assistência social, passa a ser um equipamento 

educacional. A Lei Nacional de Diretrizes e Bases de 1996, seguindo a Constituição Federal, 

evidencia a Educação Infantil como primeira etapa da Educação Básica, tendo como 

finalidade o desenvolvimento integral da crianças. Para tanto, torna-se necessário um 

profissional qualificado e a lei aponta essa exigência. Ter um professor qualificado também é 

um direito da criança pequena. Contudo, conforme ressaltam Paoli e Telles (2000), o 

reconhecimento da garantia de direitos não é suficiente para assegurar a efetiva concretização 

do acesso a esses direitos. E, nesse sentido, a luta torna-se constante. 

 

4.3.2 A entrada dos professores habilitados nas creches 

 

Esta seção destina-se a compreender: como acontecia a contratação dos docentes que 

atuavam nas creches do Programa; se o quadro de professores era formado por profissionais 

habilitados ou leigos; e como se deu o processo de substituição do professor auxiliar pelo 

professor habilitado nas unidades. Seguem os trechos das entrevistas referentes ao tópico em 

questão: 

 

Patrícia: Em 96, com a LDBEN, estabeleceu-se a obrigatoriedade do 

professor habilitado. Como a senhora percebeu isso? Houve algum 

momento em que vocês pensaram em fazer uma contratação de 

docentes? 

Conceição: Na minha época não tinha, eram só os auxiliares. E tinha 

o PO (professor orientador), que toda semana ia às creches. 

Patrícia: Mas os professores que ficavam constantemente eram os 

auxiliares? 

Conceição: Era. Eles tinham ensino médio. Antes não tinha nem isso, 

às vezes só o ensino primário e mal. 

Patrícia: Então no início não tinha nada e na sua gestão pelo menos 

foi necessário ter o ensino médio? 
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Conceição: Isso. Eu coloquei o PO e fiz concurso pedindo pelo menos 

o ensino médio; e também fazia a capacitação pela UFF, com aulas 

sistemáticas, com práticas. E o importante era que o estagiário ficava 

dentro da creche, ajudava o auxiliar, também com o PO. 

Patrícia: Esse professor fazia visitas semanais para orientar o grupo 

pedagogicamente? 

Conceição: Fazia. 

Patrícia: Então a senhora não viveu, nas creches, essa passagem do 

auxiliar para o professor habilitado? 

Conceição: Nas creches, não. 

Patrícia: Vocês mantiveram o convênio com a prefeitura, respeitando 

os auxiliares de creche que já eram da comunidade? 

Conceição: Isso. A associação de moradores implementava... A gente 

passava a verba para eles, para pagarem comida, funcionários; e eles 

prestavam conta ao setor financeiro da Fundação, junto com a equipe 

da prefeitura. O prefeito sabia de tudo. 

Patrícia: Entendi. E, semanalmente, iam coordenadoras, que eram 

professoras formadas, para as unidades, a fim de orientar esses 

auxiliares. 

Conceição: Isso. (Professora Conceição de Lima, diretora do 

Programa Criança na Creche, 2002). 

 

Primeiro é importante lembrar que a LDBEN para a educação 

infantil tem pelo menos dois marcos muito importantes. Primeiro é 

reconhecer a educação infantil como etapa da educação básica, o que 

nunca tinha acontecido antes. A Educação Infantil ficou ao lado do 

Ensino Fundamental e do Ensino Médio como integrantes, como 

componentes da educação básica. E o outro [marco] é a questão da 

fixação de requisitos de escolaridade para o professor da educação 

infantil e dos anos iniciais, que foram equiparados. Quanto à seleção, 

isso já não nos dizia respeito. Naturalmente, a gente zelava para que 

as entidades mantenedoras cumprissem os requisitos da lei e 
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contratassem professores formados. Isso não estava sob a nossa 

gestão, porque ia ser, inclusive, um ponto complicado na relação com 

o Tribunal de Contas. A gestão de pessoal das creches não era do 

município. 

Patrícia: Era o presidente da Associação? 

Waldeck: Era o presidente da entidade mantenedora (Associação ou 

outra qualquer). A forma pela qual a gente interferia era assim: como 

gestor do Programa - o ente Municipal é o Programa, não é a creche 

– o município fixava diretrizes. Então, qualquer creche conveniada ao 

Programa tinha que seguir aquelas diretrizes, inclusive, tinha 

diretrizes de pessoal. Agora, a contratação – quem entrava, quem não 

entrava, enfim – era responsabilidade da mantenedora. O Programa 

trabalhava, inclusive, com diretrizes de remuneração compatível, 

porque os convênios eram regidos por valores que tinham a ver com o 

número de crianças em cada creche. Então, não tinha sentido uma 

creche comunitária gastar 70% com pessoal e outra gastar 30%. A 

gente cuidava disso, mas todo o processo de seleção e a gestão de 

pessoal era das entidades mantenedoras. Naturalmente, a gente 

colaborava, por exemplo, quando eu falei agora pouco que 

incentivava a formação continuada, isso a gente abria uma linha de 

financiamento de apoio para atingir professores da rede Municipal e 

também alcançava professores das creches comunitárias, mas a 

gestão cotidiana do pessoal não era nossa. (...) (Professor Waldeck 

Carneiro, secretário de educação, 2005-2008, 2013-abr 2014). 

 

Eu acho que, se o respeito à população é seguir a lei federal... Direito 

à educação. Educação não é depósito de criança. Você não convida 

qualquer pessoa para construir um prédio, um edifício, nem convida 

qualquer pessoa para diagnosticar a sua doença. Então, o mesmo 

respeito que você tem a um engenheiro, a um arquiteto, a um médico, 

o professor merece respeito, ele é alguém que estudou e se capacitou 

para trabalhar com a educação, com o ensino. Isso vai desde o 
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momento em que a criança nasce até a morte, isso está claro na 

constituição federal. Você tem direito ... ao longo de toda a sua vida. 

Então, a educação não é qualquer coisa. Ela é um fazer, um espaço  

de conhecimento que deve ser ocupado pelas pessoas capacitadas. 

Quando a gente faz um concurso para a FME [...] a secretaria e 

fundação, é mais um momento em que se está discutindo como 

melhorar, aprimorar aquele serviço público oferecido à população. E 

as próprias comunidades e a FANIT compreenderam isso 

perfeitamente. Entenderam que era uma forma de oferecer um serviço 

mais qualificado à população. (Professora Lia Faria, secretária 

municipal de educação, 1991-1998). 

 

Um dos grandes problemas é que nem sempre as diretoras eram 

formadas, não precisava ser formada em pedagogia, era curso 

normal, mas tinha creche que não tinha, era uma mulher do 

presidente. 

Patrícia: E os professores, já existiam professores ou eram auxiliares 

na época da senhora? 

Felisberta: Eram auxiliares, podia até ter algum formado, mas eram 

auxiliares. A grande maioria era de auxiliares de creche. 

Patrícia: Com a LDBEN, professora, a senhora sabe que foi 

estabelecida a obrigatoriedade de ter um professor habilitado. Como 

que era a contratação dessas pessoas que iriam trabalhar na creche? 

A senhora tinha gerência sobre isso? 

Felisberta: Não, quando foi feito o convênio, nós não tínhamos 

gerência, podíamos indicar, mas era a própria associação que 

decidia. 

Patrícia: E se dava margem para essas pessoas que não tinham 

habilitação entrarem, é isso? 

Felisberta: Isso. E também a formação do professorado da educação 

infantil era realmente precária, porque era o ensino médio, tinha o 

normal bom, que até hoje existe, do Instituto de Educação de Niterói 
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(IEPIC), mas eu tenho impressão que não tinham turmas específicas 

para a educação infantil. Era uma matéria, uma disciplina, como é no 

curso de pedagogia, pouco se fala disso. 

Patrícia: A senhora lembra como foi essa substituição de auxiliares 

por professores habilitados? 

Felisberta: Começou com os concursos que se faziam para o 

magistério na Fundação Municipal de Educação. 

Patrícia: Mas para as creches não são feitos concursos, é feita a 

seleção de currículo. A senhora se lembra disso na época em que foi 

secretária? 

Felisberta: Houve uma melhor preocupação da análise curricular, 

porque não era currículo, era uma amiga do presidente, amiga de não 

sei quem... Aperfeiçoou-se sim. Aí a secretaria de educação já 

participava, antes não participava nada, era apenas um convênio, e 

entrava com o recurso financeiro e de vez em quando mandava 

alguém para ver se estava tudo normal. Passou a ter (não sei se ainda 

tem) uma espécie de inspetora. (Professora Maria Felisberta, 

secretária de municipal educação, 2003-2005). 

 

Antes da gente, eles contratavam pessoas... Eu acredito que eram 

pessoas que tinham um pouquinho de conhecimento, que 

frequentaram escola durante determinado tempo... E que eram 

parentes da direção da instituição. 

Patrícia: Então, mesmo com a lei de 96, eles ainda contratavam 

pessoas sem habilitação. Quando a senhora entrou, em 2005, foi que 

começou a haver a substituição desses professores, principalmente 

depois do decreto, né? 

Rosa: Isso. Até antes do decreto, a gente já estava apertando muito, 

eu ia para as creches... Como sou advogada, eu pegava o decreto, ia 

para as creches e estudava... E mostrava para elas que iam perder o 

emprego por falta de formação (Mesmo depois de sair do Programa, 

fui a muitas formaturas das meninas que estavam terminando. E 
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graças a Deus, eu tenho um bom relacionamento com todas).(...) É, 

isso foi quando Waldeck, Henrique e eu entramos, era dessa forma. 

Com esse decreto, a gente passou a ter diretrizes para poder dirigir o 

Programa e exigir alguma coisa. Foi daí que começou a melhorar... 

(Professora Rosa Maria Laier, diretora do Programa Criança na 

Creche, 2005-2008). 

 

Fui para o Programa na equipe da Rosa. E aí a gente começou a se 

preocupar mais ainda, aprofundar um pouco mais ainda a questão da 

qualificação do profissional que atendia as crianças. E aí a gente 

criou um mini-departamento de seleção, e eu o coordenava. A gente 

montou um mini RH. E aí a gente começou a ver currículo, a gente 

fazia análise de currículo... 

Patrícia: Aí vocês já começaram a cobrar que fosse professor, né? 

Baseado na LDBEN de 96, né? Foi a partir desse momento? 

Cilene: Foi a partir desse momento. (...) E aí a gente começou a fazer 

um processo seletivo. 

Patrícia: Então a gente pode dizer que esses professores habilitados, 

nas creches comunitárias, começaram efetivamente na transição entre 

Felisberta e Waldeck quando secretários? 

Cilene: Sim. (Psicóloga Cilene Moura, Programa Criança na 

Creche, 2005). 

 

O contrato na época era por conta da associação de moradores ou de 

uma instituição filantrópica, dependendo a que instituição a creche 

estava vinculada, mas a exigência vinha da fundação. Então, quem 

acompanhava na época era a Romana e o pessoal do Programa, que 

tinham uma série de exigências; não podia uma pessoa assumir uma 

sala de aula, se não tinha habilitação para isso. No momento em que 

eu estava na direção, não existia mais esse quadro de professores sem 

habilitação. (...) Nesse momento, em 2010, quando a professora 

Mônica se retira e eu fico como diretora interina durante um período, 
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a gente tinha um quadro de maioria de professores habilitados, não 

tinha mais nenhum professor que não tinha habilitação nas creches 

comunitárias. Era raríssimo o caso e servia como professora que 

ajudava como volante. Todas as turmas tinham professoras 

habilitadas, e não tinha mais uma PO na escola, era uma pedagoga. 

Então, todo mundo inicialmente passava por uma entrevista, inclusive 

com a gente, na secretaria de educação, na fundação. 

Patrícia: E como você vê essa substituição dos auxiliares pelos 

professores habilitados? 

Geórgia: No primeiro momento, houve uma resistência, porque 

existia uma cultura local nas diferentes regiões da cidade que não 

entendia que precisava mudar. Aí a gente começou a mostrar a 

importância da educação infantil, que é um lugar de formação, não 

era só tomar conta para a criança não se machucar, nem nada disso 

(isso é uma luta da educação infantil há muito tempo. Também, além 

do cuidar, tem o educar). Esse convencimento não foi difícil, foi 

através do processo de formação das pessoas. As próprias pessoas 

que, na época, eram cuidadoras começaram a se matricular. 

Apareceu, do governo federal, o Pró-Infantil, que era formação meio 

presencial. 

Patrícia: E aí as auxiliares começaram a se interessar? 

Geórgia: Todas elas, pois, se não tivessem em processo de formação, 

elas não estariam mais nas creches. Isso estava determinado. Quem 

não tivesse formação até o ano tal, se não me engano até 2004, seria 

demitido. Quem estava em processo de formação, claro, a gente 

entendia. Depois o quadro ficou completo, com contratação de 

pedagogos, as diretoras deveriam ter também formação em nível 

superior (não poderia mais uma diretora não ter... Tinha que ser 

pedagoga também.). (Professora Geórgia de Oliveira, diretora do 

Programa Criança na Creche do final de 2003 a 2006 e de 2010 a 

2011). 
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A formação de professores que atuam na Educação Infantil é uma demanda inerente à 

defesa desta etapa da Educação e da garantia de qualidade, o que implica a compreensão da 

creche como lugar de clara intencionalidade educativa voltada para a formação integral das 

crianças de 0 a 3 anos, em experiências que contemplem o cuidar, o brincar e o educar, 

utilizando as suas múltiplas linguagens (SOUZA, 2018). 

Percebe-se que, no início do Programa, os profissionais que atuavam nas creches e 

lidavam diretamente com as crianças eram pessoas com baixo nível de escolaridade e, 

também, baixa remuneração. Era forte a presença do caráter assistencial e diversas tensões 

marcaram o processo de transição das creches como espaços de assistência social para sua 

afirmação no campo educacional. Embora os recursos fossem repassados pela Fundação 

Municipal de Educação, a responsabilidade de contratação dos profissionais ficava a cargo 

das mantenedoras. E, conforme relatado, era muito comum que, no sistema de contratação, 

prevalecesse não a formação ou a qualificação profissional, mas o quesito relacional e 

parental. 

A partir da legislação, houve uma pressão cada vez maior para que o quadro funcional 

fosse formado apenas por professores habilitados e a equipe gestora da FME exerceu grande 

influência para que o professor habilitado entrasse em cena de maneira definitiva. Sua entrada 

se deu ou por meio da substituição dos profissionais que ali atuavam e não tinham a formação 

requerida ou por meio da formação daqueles profissionais que já atuavam naqueles espaços e 

buscaram a devida qualificação profissional. Passou a haver maior rigidez nos contratos, 

conforme foi possível perceber nos relatos apresentados. 

No entanto, não basta apenas ter um professor em cena. É preciso que ele exerça o seu 

papel. Quanto à atuação desse professor, questionamo-nos: o que significa realizar uma 

pedagogia com e para crianças pequenas? Os professores que recebem suas “habilitações” 

estão realmente habilitados para educar crianças tão pequenas? Mesmo que se reconheça a 

necessidade de um conhecimento aprofundado acerca da especificidade da docência na creche 

e das características dessa pedagogia, ela ainda não se concretiza como uma realidade nos 

cursos de pedagogia (BARBOSA e RICHTER, 2013). 

O profissional que atua com crianças pequenas precisa ter bem delineado em seu 

percurso que concepção de infância baliza as suas práticas pedagógicas. Ainda persistem 

imagens que focam as crianças pequeninas sob o ângulo da falta, da impossibilidade, da 

fragilidade, da incapacidade. Assim, para essas crianças só restam a proteção, o cuidado, a 
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assistência. As crianças precisam também de cuidado, mas não só. Reduzi-las à fragilidade é 

uma forma de invisibilizar suas capacidades, tolher suas oportunidades, subestimar seu 

potencial. E essa anulação também é uma forma de exclusão. 

 

Além da evidente proteção e cuidado, olhares atentos e palavras, os bebês e crianças 

pequenininhas precisam, também, receber o olhar do direito à participação, ao 

protagonismo tão presente na convenção dos direitos das crianças, para que novas 

imagens de bebês e crianças pequenas possam emergir. Várias pesquisas e propostas 

pedagógicas realizadas com bebês evidenciam que, apesar da pouca idade, elas têm 

grandes capacidades que precisam ser apresentadas à sociedade para contrapor 

àquelas que apenas as diminuem frente aos adultos, como seres de devir, seres que 

ainda não são. Por qual motivo abandonamos nossas crianças – seja pela pobreza 

real ou pelo lugar de majestade onipotente – no momento em que elas estão mais 

vulneráveis e necessitam de adultos que as cuidem, eduquem, lhes ofereçam 

palavras, histórias, imagens enfim, linguagens e, especialmente, motivos para ter 

ganas de vivir? (LAROSSA, 2011, 2012) Que futuro reservamos para o mundo em 

que vivemos se é assim que tratamos aqueles que nascem hoje? (BARBOSA e 

RICHTER, 2013, p. 83). 

 

Percebe-se que há movimentos que se diferenciam: em uma parte das creches os 

professores, de forma mais intensa e engajada, fomentados muitas vezes pelo pedagogo que 

ali atua, têm procurado refletir, por meio da formação continuada e das reflexões que se 

instauram nos momentos de discussão pedagógica, sobre as situações vividas na creche e na 

comunidade, procurando aprofundar conhecimentos, na perspectiva da transformação. Em 

algumas creches, no entanto, permanece uma forte tradição assistencialista, que caminha a 

passos lentos em direção ao que preconiza a legislação e os estudos das infâncias. 

Barbosa e Richter (2013) ressaltam que a tradição do curso de Pedagogia oferece 

elementos importantes para a formação do professor de creche, contudo, nesses cursos ainda 

permanece a falta de conhecimento específico no que se refere à atuação direta com bebês e 

crianças pequenas nas creches. As autoras levantam os seguintes questionamentos: 

 

Como é possível ser um profissional que respeite os bebês e as crianças, que acredite 

em seu potencial e em suas capacidades se não há, em muitos cursos, estágio em 

creches? Como é possível assumir o papel de professor de crianças pequenas se 

práticas educativas relacionadas a esta faixa etária são desqualificadas nos próprios 

cursos de formação inicial docente? Como formar licenciados quando as grandes 

teorias pedagógicas não são estudadas em profundidade nas suas relações com a 

história, a filosofia, a antropologia, a política, a psicologia, enfim, com as ciências 

da educação, mas como “conteúdos” ou fatos históricos do passado? Como formar 

docentes sem a experiência de produtores e expectadores de literatura, de teatro, de 

música, de cinema, de dança, de artes plásticas? Como pensar a docência quando a 

dimensão do cuidado e da artesania da prática pedagógica não são temas de estudo e 

reflexão nas licenciaturas? Como formar alguém que saiba observar com atenção e 

singularizar suas intervenções junto às crianças se toda sua formação busca 
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prioritariamente o ensino, numa perspectiva homogeneizadora, avaliada pelo 

acúmulo de aprendizagens verificadas por meio de provas? Estar com os bebês e ser 

professora de crianças pequenas exige outra formação. Uma formação que considere 

também a experiência lúdica de aprender como selecionar e contar histórias, como 

conhecer e vocalizar poemas, cantar, dançar, pintar, desenhar e também refletir 

sobre como se convida um bebê a segurar sua própria colher para comer com 

independência. Como formar o professor universitário que não conhece nem estuda 

a creche para ensinar seus alunos a serem professores de uma nova scholè para a 

infância de 0 a 3 anos? (BARBOSA e RICHTER, 2013, p. 83). 

 

Nesse sentido, embora tenha sido uma grande conquista a chegada do professor 

habilitado nas creches, ainda havia muito caminho a ser trilhado e muitos desafios a serem 

superados e talvez o maior deles fosse ressignificar a lógica que compreendia a educação para 

a infância sob um viés preponderantemente assistencialista. Houve transformações no 

trabalho pedagógico nas creches com a chegada do professor habilitado? O próximo item 

tratará desta questão. 

 

4.3.3 Transformações no trabalho pedagógico a partir da chegada do professor 

habilitado: ressignificando o trinômio cuidar, brincar e educar na creche 

 

Esta seção destina-se a refletir sobre as possíveis transformações que influenciaram a 

organização do trabalho pedagógico a partir da substituição do auxiliar pelo professor 

habilitado. Os entrevistados foram questionados se, em suas percepções, houve 

ressignificação do trinômio cuidar, brincar e educar com a entrada do professor habilitado nas 

creches. Seguem, portanto, os trechos das entrevistas em que tais pontos são abordados: 

 

Patrícia: E o que a senhora acha que impacta no trabalho cotidiano e 

pedagógico da creche, quando entra o professor habilitado, 

principalmente em relação ao trinômio cuidar, brincar e educar? 

Lia: Eu acho que muda tudo. (...) Para mim, um dos grandes avanços 

do nosso concurso e do nosso plano de cargos e salários é que a gente 

cria a figura do professor de 40 horas, a gente cria a figura do 

professor em horário integral. (...) Um dos grandes motivos era que 

não tinha CIEP, não tinha escola em horário integral, mas eu tinha 

principalmente as creches. E as creches, mais do que qualquer outra 

idade, exigia um profissional qualificado. Porque não adiantava saber 
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que aquela mãe trabalhava e dizer que a criança só ia ficar 4 horas na 

escola. E o resto do dia, ela ia fazer o que com a criança? Então, a 

escola de educação integral, que é diferente de dizer horário integral 

(...) Niterói destaca-se positivamente. Agora, acho que a luta pela 

educação integral, a luta pelo profissional de educação integral é uma 

luta que não podemos abandonar. (Professora Lia Faria, secretária 

de educação, 1991-1998). 

 

 

Acho que um professor formado, ele tem, pelo fato de ser formado, 

ele deve ter recebido ensinamentos ligados à psicologia infantil, à 

sociologia, ao conhecimento, à família, não só à parte pedagógica, o 

professor formado tem uma visão mais global da inserção daquela 

creche na comunidade (...) Ao passo que aquelas auxiliares que iriam 

ser professoras eram muitas vezes meninas boas, precisando trabalhar, 

dedicadas, quando elas tinham um certo amor pela criança, elas se 

sobressaíam até, mas era muito uma coisa dela, inata, e não algo 

construído com uma predominância do magistério. (...) o brincar tem 

um lugar dentro da psicologia infantil. Se for baseado na necessidade 

da movimentação dos desejos da criança, dos seus ímpetos, muito 

bem. Mas se for um brincar qualquer... Para isso tem que ser 

educativo o brincar, na minha opinião. Por exemplo, tem horas que 

eles vão brincar, cada uma deixa com liberdade, para ver até a 

capacidade de eles escolherem. Tem que ter a professora para 

gerenciar, pode ter uma auxiliar lá para o caso de a criança ameaçar 

cair, mas tem que ter uma cabeça pedagógica. (...) O auxiliar é capaz 

de cuidar direitinho, o auxiliar tem o papel de auxiliar, mas não tem o 

papel de dirigente pedagógico. (Professora Maria Felisberta, 

secretária de educação, 2003-2005). 
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Patrícia: Então a senhora confirma que houve uma mudança no 

trabalho pedagógico, quando sai esse professor auxiliar e entra esse 

professor habilitado? 

Rosa: Houve. Houve uma melhora muito grande. Na semana de 

tecnologia, a gente fez uma exposição no Canto do Rio, em que todas 

as creches participaram. Era visível o progresso de cada creche. Era 

visível o modo como construíram o projeto, levando as crianças... Por 

exemplo: na Lizete Maciel, onde trabalhava a Ana Gardênia que era 

pedagoga (...), eles prepararam um canteiro, semearam milho e outras 

coisas... Eles colheram, foram para a fábrica (a Granfino), para ver 

como funcionava. Foram ao supermercado, para ver o produto na 

prateleira. Houve também uma outra creche que fez uma exposição 

sobre o telefone, de Graham Bell até os dias de hoje. Foi muito bom. 

(...) 

Patrícia: A presença do professor habilitado, com relação ao trinômio 

cuidar, brincar e educar, que é o eixo principal da educação infantil, 

ressignificou o currículo? 

Rosa: Para mim, interferiu. Antes, você chegava na creche, como as 

pessoas não tinham qualificação... Eu não vou falar o nome da creche, 

mas várias vezes eu cheguei em uma... (eu tinha que sair várias vezes 

às 15h, para chegar de surpresa na hora do jantar, para as crianças não 

irem para casa com fome. Quando eu chegava, era aquele corre-corre, 

porque ainda não tinham feito nada. Aí se viravam e faziam o jantar 

para as crianças.) (Professora Rosa Maria Laier, diretora do 

Programa Criança na Creche, 2005-2008). 

 

Seria demagogia afirmar que as creches comunitárias deixaram de 

cumprir um papel assistencial. É impossível um estabelecimento de 

ensino encravado em áreas populares convulsionadas com acúmulo de 

déficit e de demandas que o poder público não consegue responder... 

Muitas vezes, a presença em várias dessas comunidades onde havia 

creche comunitária era onde tinha presença indireta do poder público, 
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em que as creches eram particulares, filantrópicas e confessionais, 

mas tinham um apoio, uma presença, por causa do convênio do poder 

público... Então, assim, a creche comunitária em muitas comunidades, 

era a grande referência do poder público ali. Naturalmente, as crianças 

eram supridas, buscava-se suprir as crianças de demandas muito 

fundamentais, sem as quais elas tinham risco de sequer sobreviver, por 

exemplo, a segurança alimentar das crianças. Então, é claro que 

dificilmente se apaga a dimensão assistencial de um trabalho como 

esse, nas circunstâncias e nas condições em que ele ocorre. Entretanto, 

o que a gente fez foi redimensionar a dimensão assistencial, que era 

preponderante, enquanto o pedagógico era residual. O pedagógico 

passou a ser muito preponderante, a tal o ponto que a gente discutia a 

questão pedagógica com pais de alunos, fazia-se a discussão 

pedagógica muitas das vezes com as famílias dos alunos. Começou a 

ter uma rotina de reuniões pedagógicas nas creches e, de modo geral, 

no Programa; havia seminários semestrais promovidos pelo Programa 

Criança na Creche para discutir, avaliar e planejar, ou seja, a 

concepção dialética de que planejamento e avaliação estão muito 

articulados e que devem ser um processo, não devem ser uma 

eventualidade... Então, semestralmente, o Programa fazia grandes 

seminários (seminários grandes! Reunia todos os profissionais de 

todas as creches no Canto do Rio, em lugares grandes), dividiam-se 

grupos de trabalho, produziam-se textos, enfim, além do trabalho 

miudinho de planejamento e avaliação pedagógica que passou a ser 

feito, porque tinha um pedagogo na escola que cuidava só disso. Além 

de fixar pedagogos em cada creche, nós também reestruturamos a 

direção do Programa, que também passou a ter uma direção 

pedagógica. A Rosa Laier era a diretora geral do Programa, mas tinha 

uma diretora pedagógica, que acompanhava e fazia interfaces 

constantes com as pedagogas que viviam, pelo menos uma vez por 

semana, lá na sede, planejando, replanejando, redefinindo coisas, 

enfim. Então, eu acho que o que aconteceu foi que o pedagógico 
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assumiu o protagonismo do trabalho; o assistencial não desapareceu, 

mas o pedagógico assumiu o protagonismo e as creches passaram a 

ser claramente compreendidas, antes de tudo, como estabelecimentos 

de educação. Ainda que se praticasse ali uma dimensão de 

assistencialismo, elas eram vistas, percebidas pelas crianças, pelas 

famílias, pelas profissionais, pelas entidades mantenedores, algumas 

tinham muita dificuldade... Tem muitas entidades mantenedoras, 

principalmente nas comunitárias, a Associação de Moradores achava 

que a creche era para dar de comer e resolver o problema das famílias 

que moram aqui... Então foi importante fazer um trabalho também, 

porque a gente fazia fóruns de diretores das creches comunitárias e 

para os dirigentes das entidades mantenedoras, porque era preciso 

trazê-los para essas mudanças, eles não podiam ser apenas 

surpreendidos, tinham que discutir essas mudanças. (Professor 

Waldeck Carneiro, secretário de educação, 2005-2008, 2013-abr 

2014). 

 

Eu acho que tem que ter o professor e o auxiliar. O ideal seria os dois 

trabalhando juntos. Por exemplo, você tem o maternal (o meu neto 

está em uma creche. Eu visitei, conversei com os orientadores 

pedagógicos, visitei as salas, eu vi o trabalho, a participação, todo 

cuidado eu tive. Eu acho que está funcionando bem direitinho, porque 

tem as professoras, que direcionam o trabalho pedagógico, e tem as 

auxiliares. Eu recebo meu neto das auxiliares). 

Patrícia: Mas a senhora afirma que também é importante o professor 

habilitado acompanhar o trabalho do auxiliar, né? 

Conceição: Eu acho sim. Senão vira depósito. Não pode. Tem que ser 

um espaço de construção, de troca, de aprendizagem. A criança 

aprendendo com a outra criança, trocando; os profissionais 

relacionando-se, integrando-se com as famílias, com as crianças. Eu 

acho que essa troca... A gente aprende trocando (...) A criança tem que 

aprender brincando. Ela tem que trazer a vivência dela para dentro do 
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espaço para trocar com os outros. Isso é importantíssimo! Isso 

melhora a qualidade. A vivência, a experiência... (Professora 

Conceição de Lima, diretora do Programa Criança na Creche, 

2002). 

 

A mudança foi muito significativa, para quem acompanhou desde o 

primeiro momento, porque a partir daí as creches começaram a ter 

cara de escola. A gente chamava de creches, mas eram escolas de 

educação infantil; elas trabalhavam com projetos pedagógicos. 

Mensalmente havia formação com as pedagogas, tinha um dia (uma 

parte do dia) que elas paravam para fazer a formação. Era um 

momento que era mesmo para estudar. Não havia diferença do 

trabalho que se realizava, pedagogicamente, nas creches comunitárias, 

para o trabalho que se realizava na rede municipal (estou falando de 

2010), porque havia um diálogo muito próximo já. O esforço que se 

fez em 2003, 2004 (de juntar o pessoal das creches, que não tinham 

formação, com o pessoal da educação infantil, para ver como era o 

trabalho) não foi mais necessário, porque elas já eram companheiras 

de trabalho. 

Patrícia: O que você acha que isso impacta no trabalho de rotina da 

escola, no trabalho pedagógico, estando o professor habilitado? Você 

acha que isso reflete no desenvolvimento da criança? 

Geórgia: Diretamente. Isso para mim é indiscutível. Quando a gente 

tem um professor, por mais cuidado que a pessoa tenha, é como se a 

criança estivesse com a gente em casa. A gente olhando tem um 

cuidado... Só que com muitas crianças... Era um quantitativo de 

crianças absurdo, dentro de uma sala de aula, com uma pessoa que não 

tinha habilitação para estar ali, as crianças se machucavam muito... 

Depois, com as professoras habilitadas, a condução do trabalho foi 

outra. Eles tinham uma rotina que deviam cumprir, tinha a ideia de 

projeto pedagógico, do que fazer, qual era o papel na escola, o que 

significa aquele lugar ali, o que era estar na escola. Então ganhou 
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outra versão. Obviamente, quando as crianças chegavam ao ensino 

fundamental, ao primeiro ano, que geralmente também era na rede 

pública, a gente já não sentia tanta diferença como sentia antes 

(porque é uma diferença absurda a gente pegar uma criança da rede 

pública e pegar uma criança da creche comunitária no primeiro ano do 

ensino fundamental. Depois passou a não ter essa diferença, porque a 

gente não vai ficar preparando para o primeiro ano). Então ele já 

chega ali entendendo que aquilo é uma escola, como funciona, 

reconhecendo as diferentes formas de linguagem. Eles têm 

propriedade de uma certa cultura que é a  própria cultura escolar, que 

no ambiente de cuidador eles não têm esse acesso. (Professora 

Geórgia de Oliveira, diretora do Programa Criança na Creche do 

final de 2003 a 2006 e de 2010 a 2011). 

 

Todos os entrevistados afirmam que a entrada do professor habilitado nas creches 

promove modificações significativas nas práticas pedagógicas e que essas alterações de 

sentidos podem ser percebidas fora dos muros das creches e das comunidades. O interessante 

também foi notar que a comunidade, quando convidada para a conversa, passa a partilhar 

desses sentidos e a compreender também que a educação de seus filhos envolve mais que 

oferecer alimentação, sono e banho. A creche não é um depósito de crianças e o professor da 

educação infantil não é mero “cuidador de criancinhas” que “estão naquele espaço para passar 

o tempo enquanto seus pais trabalham”. Todavia, essas ideias equivocadas ainda pairam  

sobre muitos discursos e é preciso constantemente questionar práticas, discursos e 

preconceitos que envolvem a educação infantil. 

Reconhecemos que “nenhuma sociedade que esquece a arte de questionar ou deixa que 

essa arte caia em desuso pode esperar encontrar respostas para os problemas que a afligem.” 

(BAUMAN, 2000, p. 14). A arte de questionar precisa estar presente na formação docente, 

pois acreditamos que “ações educativas que fomentem a reflexão proporcionam que os 

agentes da aprendizagem garantam espaço para que o respeito à diversidade, o olhar 

cuidadoso e atento e a escuta sensível estejam presentes na sala de aula” (RANGEL, 2016, p. 

74-75). O professor da educação infantil, como um profissional reflexivo, questiona as 

versões recebidas e sempre questiona o seu lugar. 
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Isso pode contribuir para que esses profissionais construam uma prática pedagógica 

que crie ambientes de reflexão e de coconstrução, de modo que se afastem de uma postura 

tecnicista, pragmática, não autoral e distante da realidade em que se encontram na sala de aula 

(RANGEL, 2016). 

Partimos do pressuposto de que a reflexão - bem como a educação - é um ato de 

natureza eminentemente política, como já afirmava Paulo Freire (2001). Educar é refletir. 

Educar é, também, refletir a militância, educar é, sobretudo, promover a conscientização. 

Nesse sentido, acreditamos na educação e na reflexividade docente como um caminho de luta 

por justiça social. 

De acordo com Zeichner (2008), a reflexão, por si mesma, significa muito pouco, pois 

todos os professores são reflexivos de alguma forma. O que nos perguntamos é o que essa 

prática reflexiva interessada, engajada, militante, representa, em termos práticos, na formação 

de professores. O que nos interessa é saber a qualidade desse movimento reflexivo e a quem 

beneficia, que se traduza em uma educação que não limite as chances de vida dos alunos, mas 

as expanda, que lute por seus direitos, que lhes abra caminhos. 

O professor reflexivo, ciente de sua ação política, procura situar-se quanto ao contexto 

social de seus alunos, também no que se refere ao contexto social mais amplo, estando atento 

em relação aos aspectos políticos, sociais, culturais, econômicos e tecnológicos de seu tempo. 

Atuar como docente na Educação Infantil, concebendo-a como um dever do Estado e 

um direito da criança, significa assumir responsabilidade e comprometimento social, 

articulando conhecimento teórico e sócio-histórico que a referida etapa demanda, assim como 

a apropriação do conhecimento das complexidades e contradições que emanam das políticas 

públicas voltadas à educação e suas infâncias (COHN, 2009). 

As concepções que orientam o trabalho do professor irão interferir na transformação 

social ou na reprodução das desigualdades, inevitavelmente. Assim, uma formação docente 

que trabalhe a reflexividade torna-se extremamente necessária nesse processo. Um professor 

que tenha um embasamento conceitual consistente, que esteja aberto para lidar com as 

especificidades da educação infantil e que esteja atento às exclusões que atingem o público 

com o qual lida diretamente são fundamentais para ajudar a construir uma educação infantil 

de qualidade (OLIVEIRA, 2016). As concepções que os professores constroem sobre as 

infâncias e sobre a sociedade refletirão nas práticas organizativas do educar, do brincar e do 
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cuidar, nos tempos e nos espaços, nas interações, no preparo e nas intermediações do trabalho 

pedagógico com as crianças. 

Nas creches vinculadas à rede municipal de Niterói, por muito tempo o fator cuidado 

preponderou sobre o fator pedagógico, como destacam Santos (2016), em sua pesquisa “A 

Creche Joias de Cristo e suas memórias: uma (re) construção histórica dos seus 20 anos”: 

 

No caso de Niterói alguns dados históricos nos esclarecem quanto à percepção do 

atendimento à infância e como o juízo a respeito dela foi algo que mudou conforme 

o tempo. Mas inicialmente, a creche era entendida como um lugar de guarda, 

proteção e nutrição. O primeiro dado que nos fornece isso foi a implantação do 

Programa de Creches pela Coordenadoria de Promoção Social em 1978 e sua 

permanência com a Secretaria de Bem- Estar Social em 1987 por solicitação da 

Secretaria Municipal de Saúde. A transferência das creches para a FME só 

aconteceu em 1994, 6 anos depois da CF de 1988 e 3 anos depois da criação da 

mesma. Até este fato, podemos considerar a rede de educação de Niterói preocupada 

desde a sua origem com a questão pedagógica, mas não foi assim que aconteceu na 

gênese das creches. Como já descrevi, a necessidade de ter um lugar para a criança 

pequena foi imperiosa sobre o fator aprendizagem. (SANTOS, 2016, p. 83). 

 

Conforme destaca Nunes (2005), a integração da educação infantil aos sistemas 

municipais de ensino tem sido um processo caracterizado pela convivência antagônica de uma 

cultura política baseada na premissa da benemerência com novas formas de organização que 

defendem a educação infantil como um direito de cidadania, que deve estar assentado no 

ideário da equidade e da justiça social e é nesse antagonismo que hoje os grupos identificados 

com o campo democrático popular devem estar associados para exercer uma “pressão 

organizada sobre os poderes públicos no sentido de afirmar a luta por uma educação infantil 

pública, gratuita e laica como um direito de cidadan cidadania.” (NUNES, 2005, p. 80). 

Nesse sentido, compreendemos o professor de educação infantil como um profissional 

reflexivo, engajado, como aquele que possui saberes e faz desses saberes instrumentos de luta 

e reflexão. Assim como a criança da creche é muitas vezes “menorizada” e subestimada, o 

professor da educação infantil também o é, em muitos contextos. Contudo, enfatizamos a 

importância e o lugar desse docente enquanto um profissional que reflete sobre o seu fazer e 

sobre o seu papel social no mundo. 

Os cursos de formação docente para a Educação Infantil precisam articular teoria e 

prática, levando em consideração os aspectos físico, psicológico, intelectual e social da 

criança, tendo em vista o trinômio cuidar, brincar e educar, visando ao desenvolvimento 

integral da criança, articulando as múltiplas linguagens. 
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Não devemos subestimar as crianças pequenas, afinal as crianças são sujeitos 

socioculturais e esta é uma “prerrogativa fundamental do trabalho em creches e pré-escolas 

nas últimas décadas, fruto de observações cotidianas de crianças em coletivos de mesma idade 

e de idades diferentes, e de estudos conduzidos no campo da Pedagogia da Infância, da 

Sociologia da Infância e da Antropologia da Criança” (SOUZA, 2018, p. 101). 

As crianças pequenas são seres de linguagem, produtoras de cultura e, cientes dessa 

realidade, o adulto que com elas convive poderá ter inúmeras formas de abordar essas 

múltiplas linguagens: 

 

Somente desde a década de 1970 são realizadas pesquisas com crianças pequenas 

convivendo entre elas em ambientes educativos coletivos (em creches e pré-escolas) 

com profissionais docentes (e não com parentes, voluntários...), e mostram que as 

crianças desde bem pequenininhas são capazes de estabelecer múltiplas relações, são 

comunicadoras por  excelência, são portadoras de histórias, são, enfim, sujeitos de 

direitos. Além de imitarem, se conformarem, reinventarem e reproduzirem a cultura 

de sua época colocada à disposição pela sociedade burguesa, machista, eurocentrista, 

colonialista, adultocêntrica (como já estudado e constatado com crianças escolares e 

crianças maiores), também as crianças pequenas (e as grandes!) são curiosas, 

descobrem, imaginam, inventam, divertem-se, transgridem, resistem... São, portanto, 

capazes de sofisticadas formas de organização do pensamento e de diversas formas 

de manifestá-las mesmo antes de ler e escrever com as letras. (FARIA, 2011, p 

XIV). 

 

Como lutar pela transformação de uma realidade que não se conhece? Moita Lopes 

(2003, p. 31) destaca que “sem a compreensão do que se vive, não há vida política”. Não será 

possível exercer significativa influência sobre uma localidade cuja realidade não se conhece. 

Refletir significa também sair da zona de conforto do senso comum e questionar os sentidos 

hegemonicamente construídos. 

A percepção crítica da realidade é importante para a transformação social, porém, 

segundo Freire, ainda não é o bastante. Assim, o desvelamento da realidade não implica 

somente conhecer a realidade que emana das experiências humanas. A sua transformação não 

pode ser verificada fora da experiência. Nesse sentido, é preciso, antes de tudo, conhecer a 

realidade, refletir sobre ela, para, depois, lutar para transformá-la. A luta, portanto, exige 

conhecimento. A luta, também, mais do que nunca, torna-se uma necessidade. 

Lutar para quê? Pelo quê? Inúmeras respostas são possíveis e nessas veredas cada 

professor reflexivo, na constituição de sua caminhada, vai encontrando os seus ideais de luta, 

os motivos pelos quais resistir e enfrentar. Todavia, a educação, em seu âmago, traz como 

imperativo a luta por justiça social. Como professores reflexivos, precisamos lutar em prol de 
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possibilidades de mudança, pela construção de um projeto anti-hegemônico, que permita aos 

excluídos, que caminham à margem, aqueles cujos direitos foram usurpados, terem o acesso 

aos direitos que lhes foram negados, o acesso a novas formas de significações que visem à 

solidariedade e à justiça social (DALUZ, 2019). 

A prática docente reflexiva torna-se, portanto, nessa perspectiva, um caminho de busca 

por mudanças nas práticas sociais que, outrora opressivas, transformem-se em práticas mais 

solidárias, emancipatórias, libertadoras, mais justas, mais éticas, menos perversas para  os 

pequenos brasileiros. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

As reflexões apresentadas ao longo deste trabalho tiveram como objetivo investigar o 

processo de entrada do professor habilitado nas creches do Programa Criança na Creche da 

Rede Municipal de Educação de Niterói, tendo como base a determinação apontada pela 

LDBEN 9.394/96. Tivemos acesso aos principais documentos oficiais que balizam a 

Educação Infantil, tais como as legislações vigentes, portarias, referenciais curriculares, 

traçando um movimento que vai do macro ao micro na pesquisa teórica e empírica. Traçamos 

um breve panorama histórico da Educação Infantil e das creches no Brasil e no município de 

Niterói, pois acreditamos que a contextualização histórica nos auxilia na compreensão da 

realidade. Mas não nos detivemos apenas nos documentos e nos escritos, fomos até as pessoas 

que guardavam suas narrativas, que vivenciaram o Programa Criança na Creche no município 

e ajudaram na construção desse grande projeto. 

Nosso foco era identificar, através das narrativas daqueles que ajudaram a gerir o 

Programa, os principais entraves, avanços e desafios do ProCC, os possíveis impactos na 

atividade pedagógica a partir da chegada do professor habilitado, assim como a relação do 

trabalho docente com a ressignificação do trinômio cuidar, brincar e educar na educação 

infantil. 

Sabe-se que não faz muito tempo que a creche era marcada preponderantemente pelo 

viés assistencialista, em que o cuidar sobrepujava o educar e o pedagógico era muitas vezes 

relegado a último plano. Em muitos contextos, não havia professores habilitados no quadro 

funcional das creches. Todavia, com a vigência da LDBEN 9.394/96, passou-se a exigir a 

formação docente como pré-requisito para a atuação nas salas de Educação Infantil. 

A presente pesquisa discute a formação dos profissionais que atuam creches, 

apontando a necessidade de se repensar a formação inicial desse professor, de forma que haja 

uma maior vinculação de sua formação com a realidade vivencial das creches e das crianças 

pequenas e a necessidade de ser um professor reflexivo na contemporaneidade, 

compreendendo a reflexividade como um caminho de luta por justiça social. 

A Educação Infantil é a primeira fase da Educação Básica e tem como objetivo o 

desenvolvimento integral das crianças pequenas, em seus aspectos físico, psicológico, 

intelectual e social. Como já ressaltado, o Programa Criança na Creche foi criado pelo 
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Decreto Legislativo nº 287/94, que regulamentou as creches comunitárias no município, 

estabelecendo normas que regularizariam o trabalho nesses espaços. O Projeto nº 296/94, 

publicado em 03/12/94, objetivava subsidiar iniciativas particulares, filantrópicas, 

comunitárias, por meio de convênios para o atendimento pedagógico às crianças em diversos 

bairros. Então, o trabalho tem seu início com 5 creches. 

Conforme foi mencionado, em 28 de maio de 1996 foi publicado no D.O. o Decreto 

Legislativo n° 473 que ampliava o Convênio para as Instituições Filantrópicas, Organizações 

não Governamentais, Confessionais e em 1° de junho de 2006 foi publicado o Decreto n° 

9848/2006, que fixou Normas e Diretrizes para o Programa Criança na Creche. 

Com a LDBEN 9.394/96, o direito da criança pequena foi reconhecido, quando 

declarada a Educação Infantil como primeira etapa da educação básica, assegurando o 

atendimento gratuito em creches e pré-escolas como dever do Estado. Atualizada pela Lei 

12.796 de 4 de abril de 2013, ficou estabelecido o ingresso a partir dos 4 anos, a frequência de 

60% do total de horas com carga horária de 800 horas e 200 dias letivos. Mas a mesma lei 

também anuncia a necessidade de qualificação desse professor. E, assim, nosso foco de 

investigação recai sobre a entrada desse professor habilitado nas creches do Programa, 

buscando compreender como se deu esse processo de transição. É importante que, como 

pesquisadores, compreendamos a creche não como um dado, mas como um espaço de direito, 

que deve ser construído coletivamente, de forma ética. 

Os principais entraves apontados nas entrevistas salientam aspectos como a estrutura 

precária dos espaços, sobretudo logo no início do Programa, o que foi apresentando melhorias 

significativas com o decorrer dos anos. Outro fator destacado foi o foco muito voltado para o 

assistencialismo e o pedagógico enfraquecido, o que também demonstrou melhorias 

significativas com a entrada do professor habilitado nas creches e também do pedagogo. 

Outro fator positivo apontado foi a junção da Coordenação do ProCC com a Diretoria de 

Educação Infantil. Antes nota-se um isolamento do Programa na FME, o que foi se atenuando 

com o passar do tempo e hoje já se percebe um vínculo muito maior entre UMEIs e creches. 

Quanto aos avanços apontados, foram destacados alguns aspectos importantes que retomo: 

melhorias estruturais, o fortalecimento pedagógico, a qualificação profissional, maior 

organização pedagógica, parceria com a universidade, maior organização institucional, 

ampliação qualitativa, incorporação de creches à Rede através do Programa Mais Infância, 

consolidação institucional do Programa. 
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Entre os principais desafios que ainda precisam ser superados, destaco: maior cuidado 

na seleção dos professores que atuam nas creches, a fim de que não apenas a análise de 

currículo deste profissional se configure como um critério para a atuação deste nas creches 

comunitárias; incentivo ainda maior à formação continuada dos professores e demais 

profissionais que trabalham nas creches, visto que muitos cursos de pedagogia não 

contemplam, na formação inicial, os estudos e as reflexões acerca do trabalho docente na 

Educação Infantil; maior atenção nos encontros de formação continuada às discussões a 

respeito do trinômio cuidar, brincar e educar, a fim de que os professores possam construir 

caminhos para o fortalecimento da Educação Infantil como um segmento da educação que 

tem os seus objetivos – os quais precisam ser cada vez mais consolidados – e não como uma 

etapa com função “preparatória” para o Ensino Fundamental. 

Acredito que as creches são relevantes espaços de convívio e de confronto: encontros 

e conflitos com a diversidade, com o novo, com o, até então, desconhecido. Isso configura 

oportunidades de afirmação das diferenças, sejam estas linguísticas, etárias, de gênero, classe 

ou étnico-raciais e de construção de atitudes coletivas que visam ao respeito a essas 

diferenças. 

Luto por uma educação que tome partido com relação à causa maior da humanidade, 

que é a dignidade do ser humano. Assim, acredito em uma prática docente ética, balizada em 

concepções de linguagem e de educação que tenham como fio condutor o diálogo, a reflexão, 

a escuta do outro e que não fujam da realidade e das questões sociais que impedem o acesso à 

justiça e à cidadania. Dessa forma, acredito ser possível que haja nos espaços educacionais e 

no processo contínuo de formação docente luta por justiça social e, especificamente na 

Educação Infantil, escuta e olhares para as diferentes infâncias, para que em um movimento 

dialógico seja garantida uma educação para a infância que cuide, brinque e eduque. 
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ANEXOS 

 

ANEXO A – Decreto Legislativo n° 287/94 
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ANEXO B – Mapa estatístico 2018 – Quantitativo ProCC – Maio/2018 
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ANEXO C – Decreto Legislativo n° 473 
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ANEXO D 

 

 

ENTREVISTAS 

 

Entrevista com o professor Waldeck Carneiro 

 

P: pesquisadora 

E: entrevistado(a) 

... (reticências): marcação de pausa do falante (espontânea ou não) 

( ) – marca alguma digressão (o entrevistado intercala outros assuntos referentes ao tema, no 

fluxo de sua fala) 

[ ] – marca alguma observação realizada na transcrição. 

 

Transcrição da entrevista: 

P: Primeiro, queria te agradecer pela oportunidade de estar aqui e você me atender. 

Tenho certeza que você vai me ajudar muito em meu trabalho de dissertação para o mestrado. 

Qual foi o período em que você foi secretário de educação em Niterói? 

E: Eu fui secretário de educação em dois períodos. Na primeira vez, de fevereiro de 

2005 a março de 2008. Saí no início de abril de 2008 e voltei a ser secretário de janeiro de 

2013 até o início de abril de 2014. Nas duas vezes, eu saí eu porque a lei me obrigava a sair 

para poder disputar as eleições daquele ano. Então era o processo de descompatibilização do 

cargo executivo. Foram estes os dois períodos, portanto, o primeiro período de dois anos e 

dois meses, e um segundo período de, aproximadamente, um ano e três meses; são 15 meses 

em um, 38 meses em outro; cerca de 4 anos e meio nos dois períodos, sendo que, na segunda 

vez, a Secretaria não era apenas de Educação, era também de Ciência e Tecnologia. E eu, por 

opção pessoal, não acumulei a presidência da Fundação Municipal de Educação, como tinha 

acontecido na primeira gestão. 

P: Quem era o prefeito nessa época? 

E: Na primeira vez como secretário, era o Prefeito Godofredo Pinto e, na minha 

segunda vez como secretário, era o Prefeito Rodrigo Neves.  

P: Você poderia descrever um pouco o Programa Criança na Creche em sua gestão? 



 

 

112 

 

E: Eu cheguei na secretaria, na primeira vez, em fevereiro de 2005, como já falei, e 

encontrei esse Programa, que existia, naquela altura, há mais de dez anos. Ele foi criado em 

1994 e depois expandido em 2006. E teve uma trajetória, a meu ver, inconstante, irregular, 

com dúvidas institucionais importantes. Eu cheguei em 2005 e encontrei o Programa com um 

certo número de creches... Na minha opinião, quando eu cheguei, acho que tinha mais de 30 

creches, só que havia situações meio complexas, porque naquela ocasião a prefeitura de 

Niterói inaugurava creches comunitárias, como se elas fossem na rede pública. Ora,  as 

creches comunitárias, por definição, são particulares, são privadas, né? Às vezes  

comunitárias, às vezes confessionais. Mas, enfim, elas não são públicas estatais. Então, eu já 

achava estranho o governo participar de inauguração daquelas creches, mais ainda quando o 

governo publicava editais de licitação pública, para obra de construção de creches 

comunitárias, como aconteceu algumas vezes. Então, havia claramente uma distorção, uma 

incompreensão de qual era o lugar institucional das creches comunitárias do Programa. 

Naturalmente, o Programa buscava completar a oferta que o município assegurava na 

educação infantil nas suas UMEI. Completar porque havia muitas áreas, sobretudo áreas 

populares, em que o município não atuava diretamente. Então o Programa cumpria esse papel. 

E também encontrei o Programa, na minha opinião, muito desvalorizado pedagogicamente. 

Por exemplo, os professores não eram tratados como professores, eram tratados como 

auxiliares de educação infantil; por exemplo, as creches não tinham uma coordenação 

pedagógica. Era um Programa que tinha, na minha opinião, naquela altura, um foco muito 

fortemente marcado na atividade assistencial. Enfim, eram crianças muito pobres... 

P: Então, a parte pedagógica, você poderia dizer, que foi um grande desafio da sua 

gestão? Foi um desafio organizar a questão pedagógica? 

E: Não a questão pedagógica. A questão pedagógica, sim, sem dúvida, foi organizada. 

Mas também definir melhor qual era o papel da prefeitura, da autoridade municipal, na gestão 

do Programa. Então, nós paramos de inaugurar a creche comunitária, paramos de fazer obra 

de construção de creches comunitárias, paramos de fazer obra de reforma. Isso não nos cabia, 

não era patrimônio público nosso. Mas, ao mesmo tempo, intensificamos a cooperação com 

creches que já existiam na cidade Niterói, algumas até bem estruturadas fisicamente, que eram 

amparadas ainda na antiga concepção que existia antes da LDBEN de 1996, ainda seguiam 

aquela lógica de estar vinculada à Assistência Social. Então a Secretaria de Assistência Social 

tinha ainda creches a ela vinculadas. Havia também creches vinculadas à Secretaria de 
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Assistência Social do estado do Rio de Janeiro. Então nós fizemos um trabalho progressivo, 

que deu frutos de incorporação das creches... Inclusive, teve um momento em que a 

Governadora Rosinha Garotinho cancelou os contratos, surpreendentemente; as creches 

ficaram sem perspectiva, e aí nós incorporamos 5 ou 6, na época, ao Programa Criança na 

Creche. Havia duas unidades vinculadas à Assistência Social de forma muito estranha: uma 

em Santa Rosa e outra na Ilha da Conceição, que já funcionavam em prédio público, já eram 

totalmente custeadas pelo poder público: professores, merenda, tudo. Só que a gestão privada, 

era de uma entidade da sociedade civil que mandava nas creches, inclusive, distribuía as  

vagas sem nenhum critério. Então, nesses dois casos, como o poder público estava 

praticamente em tudo ali, desde o prédio até merenda, passando pelos profissionais, nós 

fizemos uma espécie de encampação, estatizamos, e elas são até hoje UMEI da rede 

municipal. As outras que eram vinculadas ao estado viraram creches do Programa. Lembro- 

me de uma, chamada Minha Querência, no Cafubá, que era uma creche popular, mantida por 

uma senhora, uma educadora já de muita idade, que veio a falecer recentemente... Dona Luiza 

Padrão... Ela procurou o município, pois já não aguentava mais a creche, suportar a creche do 

ponto de vista do custeio, aí nós fizemos um convênio. O que nós fazíamos? Nós fazíamos 

atos (não era inauguração da creche que já existia, era um ato oficial de celebração do 

convênio, o que significava que a partir daquele momento o governo passava a dividir 

responsabilidades com a creche). Então, além do desafio de definir melhor o papel do 

município, além do desafio pedagógico, nós também tentamos melhorar a situação da 

fundamentação legal do Programa na cidade, porque ele foi criado em 1994, estranhamente, 

por um decreto legislativo, não foi um ato do poder executivo. Provavelmente, o prefeito 

encomendou à Câmara que fizesse um decreto do “Jardim” que, por alguma razão jurídica, ele 

mesmo não quis criar. Então, em 1994, um decreto legislativo criou um Programa executivo, 

coisa aberrante. Em 1996, um outro decreto legislativo ampliou o escopo do Programa que, no 

primeiro caso, eram só [as creches] das Associações de Moradores; e depois passou... 

P: Passou a ter as filantrópicas. 

E: Exatamente. Filantrópicas e confessionais. 

P: Isso. 

E: Em 2006, nós fizemos o primeiro decreto executivo para disciplinar o 

funcionamento do Programa Criança na Creche, definindo competências para as 

mantenedoras das creches, competências para o município. É o decreto que é vigente até hoje; 
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não sei se ele foi reformulado, mas está vigente até hoje; ele não foi revogado; e passou a ser, 

inclusive, o eixo central de argumentação do município, quando passou a ser atacado pelo 

Tribunal de Contas... Teve isso também. Sobretudo a partir 2004/2005, quando... Eu não acho 

que seja apenas uma coincidência, porque, de 1994 a 2005, o Programa Criança na Creche 

não foi molestado pelo Tribunal de Contas. A partir de 2005, quando o PT assumiu o governo 

por eleição, o Programa virou um grande problema para o Tribunal de Contas, enfim... E esse 

decreto de 2006 foi já levando em conta as críticas que o Programa passou a receber... 

P: Estabeleceu normas. 

E: Normas que nunca existiram antes. E até hoje ele [o decreto] é usado para 

fundamentação de defesas feitas por dirigentes municipais de Niterói, que se veem às vezes 

envolvidos em processos do Tribunal de Contas sobre o Programa Criança na Creche. O que 

eu achei estranho, inclusive, é que esse decreto de 2006 até fixava a responsabilidade para a 

Fundação Municipal de Educação fazer a gerência da prestação de contas dos convênios com 

o Criança na Creche, só que, em pouquíssimo tempo depois, meses depois, o prefeito mandou 

uma lei, um projeto de lei, uma mensagem que deu para a Controladoria todos os poderes de 

gestão de todos os convênios. Isso enfraqueceu um pouco esse decreto, porque a nossa 

intenção era que a Fundação fosse a grande controladora dos convênios com o Programa 

Criança na Creche. Mas a lei de 2006, que foi criada meses depois desse decreto, acabou 

assumindo completamente, transferindo completamente essa responsabilidade para a 

Controladoria do Município. 

E o desafio pedagógico também era muito importante (voltando a ele, porque é o 

ponto que interessa mais), porque, primeiro, fixou-se uma pedagoga em cada creche 

comunitária, os professores deixaram de ser apelidados de auxiliares de educação infantil e 

passaram a ser tratados como professores que eram, inclusive com melhorias remuneratórias 

induzidas pela secretaria (eles não eram nossos servidores, a gente não podia fixar um 

[salário], mas a gente definiu que seria um professor, então tinha que receber um salário de 

professor). Houve muito estímulo, muito incentivo à formação continuada de profissionais da 

educação que atuavam nas creches comunitárias, muitos deles com base nesses incentivos 

concluíram a graduação em pedagogia (e na época também se buscava o curso normal 

superior, que ainda tinha). Nós definimos uma deliberação; pela primeira vez, uma 

deliberação do Conselho Municipal de Educação fixou as diretrizes para o credenciamento de 

estabelecimento de educação infantil no município de Niterói, porque a educação infantil está 
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sob a jurisdição do ente municipal (e o órgão normativo é o Conselho Municipal de Educação, 

não é o Conselho Estadual, este não é responsável pela normatização da Educação Infantil. O 

nosso conselho municipal de educação da época discutiu, fizemos debate aberto, fóruns 

abertos, porque as [unidades] particulares eram atingidas todas, não só as do Programa 

Criança na Creche, as públicas também, pois é uma normativa para toda a educação infantil 

do município. Isso é uma deliberação (não me lembro o número, acho que é 009 de 2007, algo 

assim), que estava em vigência até recentemente, não sei se o conselho aprovou outra 

deliberação desde então. Mas foi a primeira vez que a educação infantil teve uma 

normatização votada e em vigência – portanto, com força de lei até – aprovada pelo Conselho 

Municipal de Educação. Eu me lembro também que a gente passou a fazer reuniões que, 

digamos, colocava em contato esses dirigentes das UMEI, que eram muito apartadas. E eu 

entendi que não fazia sentido, já que eram todas elas, ambas (UMEI e creches comunitárias) 

sofriam uma gerência do município, não era possível que aquilo ficasse assim, achando que 

uma não podia dialogar com a outra. Então isso aí foi importante. Houve, eu diria, um 

processo de aprimoramento de consolidação institucional do Programa, além da ampliação 

(teve a ampliação, não mais construindo prédios, mas teve ampliação com novas creches que 

foram incorporadas), teve um fortalecimento pedagógico e uma consolidação institucional do 

Programa. 

P: A diretora do Programa na época era a Rosa Laier? 

E: Enquanto eu fui secretário com o Godofredo, a Rosa Laier foi diretora o tempo 

todo. Quando eu cheguei, encontrei uma diretora – já falecida hoje –, chamada Marilza 

Medina. Mas eu tinha já uma equipe preparada para assumir e a Rosa Laia era a pessoa 

indicada para dirigir o Programa. A Marilza então saiu da direção e parece que depois teve 

uma função de assessoramento do próprio gabinete do Prefeito, mas já não teve mais relação 

com o Programa Criança na Creche. Nós cuidamos de fazer, inclusive, na época da saída dela, 

o registro da saída, fizemos um ato público de reconhecimento ao esforço e ao trabalho dela, 

até na forma de uma placa. A gente queria dar outro caráter ao Programa, um caráter mais 

fortalecido institucionalmente, pedagogicamente aprimorado, então a gente achava que era 

preciso mudar o perfil da equipe. 

P: Sim. A LDBEN de 1996 estabelece a obrigatoriedade do professor habilitado. 

Como era a contratação de docentes para trabalhar nas creches comunitárias em sua época? 



 

 

116 

 

E: Esse é um tema importante. Primeiro é importante lembrar que a LDBEN para a 

educação infantil tem pelo menos dois marcos muito importantes. Primeiro é reconhecer a 

educação infantil como etapa da educação básica, o que nunca tinha acontecido antes. A 

Educação Infantil ficou ao lado do Ensino Fundamental e do Ensino Médio como integrantes, 

como componentes da educação básica. E o outro [marco] é a questão da fixação de requisitos 

de escolaridade para o professor da educação infantil e dos anos iniciais, que foram 

equiparados. Quanto à seleção, isso já não nos dizia respeito. Naturalmente, a gente zelava 

para que as entidades mantenedoras cumprissem os requisitos da lei e contratassem 

professores formados. Isso não estava sob a nossa gestão, porque ia ser, inclusive, um ponto 

complicado na relação com o Tribunal de Contas. A gestão de pessoal das creches não era do 

município. 

P: Era o presidente da Associação? 

E: Era o presidente da entidade mantenedora (Associação ou outra qualquer). A forma 

pela qual a gente interferia era assim: como gestor do Programa - o ente Municipal é o 

Programa, não é a creche - o município fixava diretrizes. Então, qualquer creche conveniada 

ao Programa tinha que seguir aquelas diretrizes, inclusive, tinha diretrizes de pessoal. Agora, 

a contratação – quem entrava, quem não entrava, enfim – era responsabilidade da 

mantenedora. O Programa trabalhava, inclusive, com diretrizes de remuneração compatível, 

porque os convênios eram regidos por valores que tinham a ver com o número de crianças em 

cada creche. Então, não tinha sentido uma creche comunitária gastar 70% com pessoal e outra 

gastar 30%. A gente cuidava disso, mas todo o processo de seleção e a gestão de pessoal era 

das entidades mantenedoras. Naturalmente, a gente colaborava, por exemplo, quando eu falei 

agora pouco que incentivava a formação continuada, isso a gente abria uma linha de 

financiamento de apoio para atingir professores da rede Municipal e também alcançava 

professores das creches comunitárias, mas a gestão cotidiana do pessoal não era nossa, nem 

deve ser. 

P: Com a sua experiência como secretário e como professor universitário, de que 

modo você vê essa passagem do auxiliar de creche para o professor formado/habilitado? 

E: Isso seguiu uma tendência. Na época dos anos 90, a partir da constituição de 88 e 

ao longo dos anos 90, nós tivemos um intenso debate na área da ciência educacional no Brasil 

sobre o lugar da formação de professores, porque tradicionalmente havia (e há ainda) as 

escolas normais de ensino médio, que foram lugares históricos de formação de professores 
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para o antigo ensino primário (para os anos iniciais hoje) e depois para educação infantil, 

porque a educação infantil também... Até foi como eu falei para você agora há pouco... 88 é 

um marco importantíssimo para a educação infantil, digo, 96, perdão, porque até então ela 

tinha muito improviso, tinha muito o caráter assistencial. Então, nem tinha propriamente uma 

regulação para saber qual era a formação para lecionar na educação infantil; havia recreadoras 

em creches particulares, havia cuidadoras de criança, havia um pouco de tudo. 

P: Ainda trazia um pouco dessas características. 

E: Ah é, fortemente. A partir da segunda metade dos anos 90, portanto, muito 

recentemente, a educação infantil é vista como uma etapa própria da Educação Básica e com 

especificidades, que deveriam ser tratadas ao longo da formação do futuro professor de 

Educação Infantil. Então aí se fixou um requisito mínimo de escolaridade, tanto para os anos 

iniciais quanto para a educação infantil. Então, o que nós fizemos (eu acompanhei muito perto 

esse debate no plano acadêmico, eu fiz uma tese de doutorado sobre isso. Então pesquisei 

muito o processo que eu chamei de universitarização da formação de professores, ou seja, a 

formação de professores transferida para um ambiente universitário. Como eu tinha muito 

essa vivência via discussão desse tema... Eu passei 10 anos da minha vida pesquisando o 

campo da formação de professores. Quando eu cheguei para gerir a secretaria educação, esse 

tema da formação de professores era muito forte, tanto na rede municipal quanto nas creches 

comunitárias. Então, o que a gente fez foi acompanhar uma tendência que se consolidava no 

Brasil – de elevação dos requisitos da exigência de escolaridade para o exercício do 

magistério, que também se aplicava à educação infantil – e, ao mesmo tempo, avançar no 

dispositivo de valorização. Eu me lembro que isso se aplicou também à rede Municipal, 

quando a gente, por exemplo, fez o plano de cargos muito novo, com várias inovações e 

vários avanços, quando a gente deu um tratamento diferenciado, na rede municipal, aos 

nossos agentes de educação infantil, que já eram professores e faziam um trabalho docente, 

tinham formação. Eu me lembro também que o esforço de valorizar a educação infantil não 

foi só do Programa Criança na Creche. Por exemplo, as UMEI eram uma coisa incrível, eram 

tratadas como “subescolas” na rede municipal de educação. Por exemplo: UMEI não podia ter 

diretor adjunto, mesmo que tivesse muita criança na escola; UMEI não podia ter verba 

pedagógica. Então eram, assim, unidades de educação da rede municipal tratadas 

subalternamente. Nós fizemos um esforço global de valorização da educação infantil, que 

atingiu a rede municipal através das UMEI e atingiu o Programa Criança na Creche.  
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P: Como você consegue perceber a mudança do trabalho pedagógico com a chegada 

desse professor, principalmente com foco no eixo principal que é o cuidar, brincar e educar? 

Em que pode impactar no trabalho contínuo e pedagógico, de organização do trabalho 

pedagógico das creches? 

E: Olha, seria demagogia afirmar que as creches comunitárias deixaram de cumprir 

um papel assistencial. É impossível um estabelecimento de ensino encravado em áreas 

populares convulsionadas com acúmulo de Déficit e de demandas que o poder público não 

consegue responder... Muitas vezes, a presença em várias dessas comunidades onde havia 

creche comunitária era onde tinha presença indireta do poder público, em que as creches eram 

particulares, filantrópicas e confessionais, mas tinham um apoio, uma presença, por causa do 

convênio do poder público... Então, assim, a creche comunitária em muitas comunidades, era 

a grande referência do poder público ali. Naturalmente, as crianças eram supridas, buscava-se 

suprir as crianças de demandas muito fundamentais, sem as quais elas tinham risco de sequer 

sobreviver, por exemplo, a segurança alimentar das crianças. Então, é claro que dificilmente 

se apaga a dimensão assistencial de um trabalho como esse, nas circunstâncias e nas 

condições em que ele ocorre. Entretanto, o que a gente fez foi redimensionar a dimensão 

assistencial, que era preponderante, enquanto o pedagógico era residual. O pedagógico passou 

a ser muito preponderante, a tal o ponto que a gente discutia a questão pedagógica com pais 

de alunos, fazia-se a discussão pedagógica muitas das vezes com as famílias dos alunos. 

Começou a ter uma rotina de reuniões pedagógicas nas creches e, de modo geral, no 

Programa; havia seminários semestrais promovidos pelo Programa Criança na Creche para 

discutir, avaliar e planejar, ou seja, a concepção dialética de que planejamento e avaliação 

estão muito articulados e que devem ser um processo, não devem ser uma eventualidade... 

Então, semestralmente, o Programa fazia grandes seminários (seminários grandes! Reunia 

todos os profissionais de todas as creches no Canto do Rio, em lugares grandes), dividiam-se 

grupos de trabalho, produziam-se textos, enfim, além do trabalho miudinho de planejamento e 

avaliação pedagógica que passou a ser feito, porque tinha um pedagogo na escola que cuidava 

só disso. 

P: Que ele dialogava com a central da secretaria, né? 

E: Não, tinha uma equipe pedagógica dentro do Programa. 

P: Então, essa equipe dialogava com esse pedagogo que estava na creche. 
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E: Exatamente. Além de fixar pedagogos em cada creche, nós também reestruturamos 

a direção do Programa, que também passou a ter uma direção pedagógica. A Rosa Laia era a 

diretora geral do Programa, mas tinha uma diretora pedagógica, que acompanhava e fazia 

interfaces constantes com as pedagogas que viviam, pelo menos uma vez por semana, lá na 

sede, planejando, replanejando, redefinindo coisas, enfim. Então, eu acho que o que aconteceu 

foi que o pedagógico assumiu o protagonismo do trabalho; o assistencial não desapareceu, 

mas o pedagógico assumiu o protagonismo e as creches passaram a ser claramente 

compreendidas, antes de tudo, como estabelecimentos de educação. Ainda que se praticasse 

ali uma dimensão de assistencialismo, elas eram vistas, percebidas pelas crianças, pelas 

famílias, pelas profissionais, pelas entidades mantenedores, algumas tinham muita 

dificuldade... Tem muitas entidades mantenedoras, principalmente nas comunitárias, a 

Associação de Moradores achava que a creche era para dar de comer e resolver o problema 

das famílias que moram aqui... Então foi importante fazer um trabalho também, porque a 

gente fazia fóruns de diretores das creches comunitárias e para os dirigentes das entidades 

mantenedoras, porque era preciso trazê-los para essas mudanças, eles não podiam ser apenas 

surpreendidos, tinham que discutir essas mudanças. 

P: Construírem juntos, né? 

E: Exatamente. Tinham que fazer parte dessas mudanças. Então, acho que a grande 

marca foi, além da expansão, além da qualificação das creches com mais equipamentos... A 

gente conseguiu abrir linhas indiretas de apoio para equipar melhor as creches... Esse 

patrimônio continuava sendo da fundação, mas ficavam alocados nas creches... Geladeiras, 

máquina de lavar... A gente não dava para as creches, porque não podia por ser patrimônio do 

poder público, mas ela ficavam como uma espécie de permissionárias para usar, tanto que em 

alguns casos, quando algumas creches romperam o convênio ou foram desligadas do convênio 

por alguma razão, os equipamentos todos voltaram para o seio da sociedade que era 

patrimônio público. É importante demarcar que o Programa viveu quatro fases: a fase de 

criação, a fase de consolidação institucional e aprimoramento pedagógico, que é essa que eu 

estava relatando; depois tem uma fase de desmonte, em que várias dessas conquistas foram 

sendo apequenadas e o Programa voltou a ser o que tinha sido na fase de criação, um 

instrumento de política eleitoral. Algumas entidades faziam mero jogo político-eleitoral, 

tirando professor aqui, botando ali, tirando diretor, mudando toda hora diretor, enfim, foi um 

período de 4 anos que enfraqueceu muito o Programa; e o último ciclo, o quarto ciclo, que eu 
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acho que de certa maneira segue em andamento, é quando o Rodrigo assume a prefeitura e o 

Programa volta a se preocupar com a questão pedagógica de maneira importante, mas também 

passa a conviver com uma outra diretriz, que é a diretriz da ampliação da oferta da educação 

infantil pelo poder público diretamente, que eu acho que é o correto. Então, assim, por um 

lado o Programa nesse quarto ciclo recupera um pouco a sua vocação de um Programa 

educacional (e isso é importante), mas ao mesmo tempo ele começa a encolher fisicamente, 

em proveito da oferta estatal de educação infantil, porque, no cômputo geral, desde 2013, o 

município de Niterói colocou em funcionamento, seja porque inaugurou, seja porque 

municipalizou, enfim, mais de 20 unidades de educação infantil. Não foram todas construídas, 

mas passaram a funcionar dentro da rede mais de 20 unidades de educação infantil, algumas, 

inclusive, foram provenientes de estatizações que foram feitas de creches comunitárias que 

viraram UMEI. Então isso aponta, possivelmente, para um ciclo, aponta para um horizonte, eu 

diria, de que talvez no futuro (que não se consegue dimensionar) uma oferta completamente 

estatal. Não sei se acontece em 5 anos, em 10 anos, em 15 anos, mas o fato é que dificilmente 

voltará a haver expansão física do Programa Criança na Creche, porque o município está se 

fazendo presente de outra forma, que é a forma direta, a forma como... 

P: Que está absorvendo essas crianças, que são dever do poder público mesmo. 

E: Exatamente. O que facilita, na minha opinião, tendo o Programa diminuído de 

tamanho, é o trabalho de aprofundamento da questão pedagógica no Programa, porque é uma 

coisa fazer isso com 40 creches, outra coisa é fazer isso com 20 creches. Agora, de 2009 a 

2012, eu reputo que houve um desmonte, um apequenamento do trabalho pedagógico, e 

voltou a ter muita força o assistencialismo, eleitoralismo, no comando do Programa. Isso 

desqualificou muito as creches, na minha opinião, e até me surpreendeu de certa maneira, 

porque havia pessoas qualificadas e especializadas em educação infantil que se permitiram ser 

cúmplices desse processo. Então é um pouco que a gente vê às vezes do “faça o que eu digo, 

mas não faça o que eu faço”. De qualquer maneira, já estamos em outro ciclo, mas é um ciclo 

que passou a ter essa circunstância de... 

P: Esse enfraquecimento, né? 

E: É, porque o Programa está sendo ultrapassado, muito ultrapassado; houve uma 

época em que havia mais creches comunitárias do que UMEI, o que é uma clara [palavra 

incompreensível]. 
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Entrevista com a professora Lia Faria 

 

Transcrição da entrevista: 

 

P: Primeiro, professora Lia, quero agradecer por sua disponibilidade de me receber em 

sua casa. Tenho certeza que isso vai abrilhantar muito, contribuir muito com o meu trabalho, 

minha pesquisa. A senhora foi secretária de educação de Niterói em qual período? 

E: De 1991 a 1998. Foram 8 anos. A professora Santiê estava saindo para se 

candidatar à deputada estadual (tinha ficado um ano e pouco, né?) e eu vim em substituição à 

professora Santiê, no primeiro mandato do prefeito Jorge Roberto Silveira, do PDT. 

P: Então o prefeito na época era o Jorge Roberto? E: Era o Jorge Roberto. 

P: A senhora lembra quem era a diretora do Programa Criança na Creche, quando era 

secretária? 

E: Olha, eu não me lembro, porque, na verdade... o que acontece? A estrutura da 

secretaria quando eu assumi era muito simples e muito pequena. Não havia muitos cargos, 

não existiam essas comissões gratificadas... E esse Programa Criança na Creche, na ocasião, 

era um Programa social com as comunidades de bairro, da FANIT, parece-me. Então, todo 

nosso diálogo, conversa sobre esse Programa era muito mais com os presidentes das 

associações de moradores do que propriamente com profissionais habilitados. Era um 

Programa, eu diria, social mais do que um Programa estritamente educacional. 

P: Entendi. A senhora poderia descrever um pouco mais como foi o Programa Criança 

na Creche em sua gestão? 

E: A pessoa que a gente indicou para acompanhar esse Programa (acho que ela ainda 

mora em Niterói, não sei se você tem contato com ela) foi a Conceição. Ela, na verdade, foi a 

pessoa que ficou à frente. E o que eu percebia foi isso que falei anteriormente, que aquele 

Programa tinha sido criado por uma pressão, uma necessidade das comunidades em cima 

dessa problemática, que também há hoje, que é: a mãe trabalha, tem filho e não tem com 

quem deixar a criança. Então foi uma resposta do governo, através da secretaria de educação, 

é... Um pouco assim: “onde vamos colocar as crianças?” Então foi feita uma parceria com as 

comunidades, com as associações de moradores. E pelo que me lembro, se eu não estou 

enganada, os recursos, inclusive, eram repassados para eles. Eram eles que pagavam as 

pessoas, como até hoje ainda é (não sei se ainda é) nesse Programa do médico de família em 
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Niterói, que tem uma lógica bem semelhante. Eles repassam os recursos para as comunidades 

e elas que contratam os profissionais da saúde para o Programa. Era a mesma lógica. O que eu 

observei lá, nos oito anos em que eu fiquei lá, nesse mandato do Jorge Roberto que já estava 

iniciado, depois no mandato todo de João Sampaio, já falecido, e por fim no iniciozinho do 

terceiro mandato do Jorge, quando também saí para me candidatar à deputada estadual, eu 

observei que a associação de moradores, a FANIT era uma organização muito forte, que 

pressionava, tinha muitas demandas. Eles tinham uma relação bastante satisfatória com os 

governos do PDT. Várias das suas reivindicações eram aceitas. E uma das reivindicações era 

essa relativa a “crianças pequenas”, creche. Então a creche se desenvolveu, inicialmente, com 

esse espírito de creche comunitária e não propriamente com aquela visão estritamente 

pedagógica, educacional, com profissionais habilitados. Ao longo do primeiro mandato do 

Jorge, ela permaneceu assim, embora a gente desde o início tenha ficado preocupada, tenha 

questionado essa qualidade pedagógica. Era uma realidade que a gente viveu também no 

segundo governo (eu acho que seria muito interessante para o seu trabalho você citar alguma 

coisa [trecho inaudível]; daria para você fazer um estudo comparativo. Por exemplo, as 

creches do Rio de Janeiro ficaram durante muitos anos na secretaria municipal de educação. 

Se ainda houver tempo, eu tenho doutorandos [trecho inaudível] (que é uma pessoa 

maravilhosa), que atuou nas creches. Tanto que o mestrado dele na UFF foi sobre as creches. 

Ele é uma pessoa da área Cultural, uma pessoa com formação bem plural, bem diferente da 

gente. Ele atuou nas creches e fez um mestrado sobre isso, orientado pela professora Vera 

Vasconcellos, que se aposentou como professora titular da UFF. E ele é uma pessoa que, se 

você ainda tivesse tempo, valeria muito a pena a entrevista. Tudo bem que você não vai 

desenvolver, porque já não dá mais tempo, mas você pode desenvolver uma boa nota e 

assinalar para futuros trabalhos, porque uma das características do trabalho acadêmico, do 

trabalho teórico é você vislumbrar e em seu trabalho você sinalizar para futuros estudos a 

serem feitos por você, ou por outra pessoa. Por exemplo, daria um baita doutorado você 

comparar o projeto do Rio com o de Niterói. Eu, particularmente, não conheço nenhum 

trabalho sobre as creches do Rio de Janeiro, mas é muito provável que exista. 

P: Qual foi o maior desafio da sua gestão com relação ao Programa Criança na 

Creche? 

E: Olha, na verdade, eu diria que foi um Programa que não trouxe problemas. Havia 

muito interesse de todos: do prefeito, das comunidades, da comunidade acadêmica, da UFF 
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(nós tínhamos muita proximidade, muita parceria com a UFF). Uma pessoa que eu acho que, 

se você não entrevistou, deve entrevistar é a Vera Vasconcellos. A Vera, para esse tema seu, 

não pode ficar de fora. Ela é uma teórica, é uma especialista, era professora titular da UFF e 

foi a minha principal parceria, porque eu não sou especialista em educação infantil, eu nunca 

trabalhei com educação infantil. E ela me procurou, ela se aproximou, e ela foi a pessoa, 

digamos assim, que me estimulou, me orientou, me instigou a avançar pedagógica e 

educacionalmente nesse projeto, porque ela me dava um apoio, uma base teórico-acadêmica 

de um professor titular da UFF que há anos e até hoje (hoje ela é professora da UERJ) ainda 

trabalha com isso. Então, na verdade, eu não tinha nenhum problema, porque a comunidade 

queria o apoio acadêmico da UFF, da Vera Vasconcellos; tinha a Conceição que era uma 

pessoa em que eu tinha inteira confiança, que já trabalhava comigo antes e era uma pessoa 

dedicadíssima. Então, acho que foi um processo simples ir evoluindo para outro modelo de 

creche, mais institucionalizada, mais afim da natureza educação, e não assistência social. 

Agora, é claro que sempre um pouco aquém dos nossos sonhos. A gente queria que tivesse 

muito mais creche, que ampliasse muito mais o número. Talvez a dificuldade que a gente 

tenha tido foi não ter conseguido, a meu ver, um número maior, expressivo de creche. 

P: Entendi. A LDBEN de 1996 estabelece a obrigatoriedade do professor habilitado. 

Como era a contratação desses professores (ou não, se não eram professores) para as creches 

comunitárias? 

E: Olha, como eu te disse... Por que eu fiz uma comparação com o médico de família, 

né? Meu filho trabalhou oito anos como médico de família em Niterói. E além de eu ter 

trabalhado oito anos em Niterói, ser muito ligada ao pessoal da comunidade, participava de 

reuniões, via como era esse processo, envolvia meu filho, que também dizia a mesma coisa... 

Na verdade, a grande responsabilidade recaiu sobre a comunidade; não era sobre a prefeitura. 

Porque, veja bem, quando você repassa, eu acho que isso tem uma lógica. Por exemplo, hoje 

tem as OS; a saúde, por exemplo, está praticamente privatizada; ora, de quem é a 

responsabilidade da pessoa contratada? Não é do prefeito, nem do secretário; é uma empresa 

que ganha uma licitação e são responsáveis. 

P: Então os presidentes das associações de moradores contratavam essas pessoas para 

trabalharem com as crianças? 

E: É, tô querendo me lembrar do nome dele, tinha dois... Um era o Jacó, que era um 

negro, mais baixinho, e um outro mais alto, moreno (gente, estou vendo-o aqui na minha 
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frente...).convivia com eles quase diariamente... Eles eram muito participativos, envolvidos... 

A nossa relação era maravilhosa, tanto com a secretaria de educação, quanto com o prefeito. 

Foi como te falei: eu nunca tive dificuldade com esse setor da secretaria. 

P: Entendi. E aí ficava sob responsabilidade deles fazer essa contratação? 

E: É. Eles aceitaram muito bem, quando eu fui mostrando que o melhor, o ideal era 

que fossem profissionais habilitados. Eu não sei exatamente quando foi o concurso (mas você 

pode ver em Niterói, pode pesquisar a fonte e os anexos)... Nós organizamos um concurso 

público. A gente passou de Secretaria para Fundação. Então foi feito um concurso público, os 

professores tiveram que optar... Esse foi meu maior desafio, [trecho inaudível]. Houve muitas 

dificuldades políticas, mas finalmente criamos a Fundação, a maioria optou [falas 

sobrepostas; trecho inaudível]. 

P: Então quando a senhora entrou só tinha a Secretaria, não tinha a Fundação? E: Só 

tinha a Secretaria. 

P: Entendi. 

E: Quem teve que viver esse processo dificílimo fui eu. Já tinha sido vivido pelo Dr. 

Gilson Quintanilha, na Saúde, que parece que foi muito mais tranquilo, mas na educação foi 

muito difícil, muito difícil. Muitos [trecho inaudível] políticos, todos os adversários políticos 

do Jorge Roberto se reuniram para "bater". Foi uma coisa pavorosa! 

P: Imagino... 

E: No final, criamos a Fundação, a maioria dos profissionais migrou para a Fundação e 

só um pequeno número [trecho inaudível]. Seria legal você puxar esse concurso, porque assim 

de cabeça eu não poderia te dizer, mas provavelmente não havia, na minha opinião, pelo que 

eu me lembro, um concurso específico para professor da educação infantil, mas professor 

"primário", professor dos anos inicias... 

P: Professor I. 

E: Isso, professor I. 

P: Como a senhora entende a substituição do professor auxiliar de creche pelo 

professor habilitado? 

E: Acho que é o que a gente está conversando, eu acho que, se o respeito à população 

é seguir a lei federal... direito à educação. Educação não é depósito de criança. Você não 

convida qualquer pessoa para construir um prédio, um edifício, nem convida qualquer pessoa 

para diagnosticar a sua doença. Então, o mesmo respeito que você tem a um engenheiro, a um 
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arquiteto, a um médico, o professor merece respeito, ele é alguém que estudou e se capacitou 

para trabalhar com a educação, com o ensino. Isso vai desde o momento em que a criança 

nasce até a morte, isso está claro na constituição federal. Você tem direito ... ao longo de toda 

a sua vida. Então, a educação não é qualquer coisa. Ela é um fazer, um espaço de 

conhecimento que deve ser ocupado pelas pessoas capacitadas. Quando a gente faz um 

concurso para a FME [...] a secretaria e fundação, é mais um momento em que se está 

discutindo como melhorar, aprimorar aquele serviço público oferecido à população. E as 

próprias comunidades e a FANIT compreenderam isso perfeitamente. Entenderam que era 

uma forma de oferecer um serviço mais qualificado à população. E essa parceria, esse apoio 

da professora Vera Vasconcellos da UFF, eu acho que foi o ponto alto, importante, assim 

como o trabalho da Conceição, que foi de uma dedicação incrível. Ela era muito querida, era 

muito reconhecida. Ela fez um trabalho muito sério, muito bonito. 

P: E o que a senhora acha que impacta no trabalho cotidiano e pedagógico da creche, 

quando entra o professor habilitado, principalmente em relação ao trinômio cuidar, brincar e 

educar? E: Eu acho que muda tudo, por exemplo, uma coisa importante que você podia 

explorar um pouquinho, quando você pegar o diário oficial sobre o concurso público é... Para 

mim, um dos grandes avanços do nosso concurso e do nosso plano de cargos e salários é que 

a gente cria a figura do professor de 40 horas, a gente cria a figura do professor em horário 

integral. 

P: A senhora é amada até hoje por conta disso (risos). 

E: Um dos grandes motivos era que não tinha CIEP, não tinha escola em horário 

integral, mas eu tinha principalmente as creches. 

P: Sim... 

E: E as creches, mais do que qualquer outra idade, exigia um profissional qualificado. 

Porque não adiantava saber que aquela mãe trabalhava e dizer que a criança só ia ficar 4 horas 

na escola. E o resto do dia, ela ia fazer o que com a criança? Então, a escola de educação 

integral, que é diferente de dizer horário integral (esse é um dos aspectos da educação 

integral, mas não é a concepção pedagógica. A concepção é a educação para toda a vida, é a 

educação que as famílias fazem para os seus filhos, eu diria, do nascimento até a morte. Eu 

tenho 3 filhos, 5 netos, está para nascer a sexta neta... O tempo todo, permanentemente, eu me 

vejo educando meus filhos e meus netos. Porque sou uma pessoa mais velha, com mais 

experiência, eu entendo que esse é meu papel, que é uma autoridade que me confere o fato de 
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ser mãe e avó, e além de tudo, professora, educadora. Tanto é que meu filho, por exemplo, 

todos os meus filhos, sempre me consultaram sobre colégios dos filhos, sobre o que eu acho,  

o que eu não acho. Esse agora que tem duas crianças pequenininhas, uma de 6, uma de 3 e 

está esperando a terceira, ele sempre me consulta. Então qual foi minha opinião: coloca em 

uma escola tradicionalmente com experiência em educação integral. Ela estuda hoje no 

colégio franco-brasileiro, que tem 100 anos. A França é um dos países do mundo que mais 

respeitam a educação, a educação republicana, a educação da rede pública, a educação para 

todos. Infelizmente, não é a história da educação no nosso país. Minha nora até tentou colocar 

em uma creche do município, que no Rio já é com profissionais habilitados, ela foi à creche 

[trecho inaudível], mas quando chegou com a menina, a professora ficou olhando para ela já 

preocupada, né? Minha nora perguntou o horário da creche (que funciona em quatro horas) e, 

entre outras coisas, minha nora perguntou (a menina, na ocasião tinha 3, 4 anos): como é na 

hora em que a criança vai ao banheiro? A professora respondeu: vai sozinha. Eu tenho 22 

crianças e não tenho ninguém para ajudar. 

P: É a realidade, né? 

E: No final, já do lado de fora, a professora disse claramente para minha nora: eu ia 

dizer para você se você puder botar sua filha em uma escola particular, coloca. Eu estou 

vendo todo seu cuidado com a criança. A gente faz o melhor possível nessas 4 horas, mas não 

é o suficiente. Quer dizer, o próprio profissional se frustra no seu trabalho, tem consciência de 

que, por melhor que ele faça, não é o suficiente, além dos riscos que a criança sofre. Hoje tem 

caso de pedofilia com funcionário de escola, com inspetor de aluno, é um perigo você mandar 

uma criança sozinha ao banheiro, entendeu? 

P: Sim 

E: Provavelmente essa escola [trecho inaudível] crianças de idades maiores, mas não 

sei como é essa circulação, entendeu? Então de fato a educação integral é a melhor escolha. 

Então eu acho que seria legal você fazer uma alusão, algum comentário a respeito do plano 

quanto à educação integral; são duas situações que a gente está falando aqui: uma é garantir o 

profissional habilitado e outra é a concepção educacional que realmente vai garantir a 

cidadania a essa criança; não é uma escola aligeirada, barata [Trecho inaudível]. Hoje, ou faz 

a reforma da previdência, ou tira dinheiro da educação e da saúde. Quer dizer, o Brasil nunca 

vai se tornar um país soberano, nunca vai se tornar um país respeitado, por um motivo muito 
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simples: não respeita a população, não respeita o seu povo. Como é que você vai ter um povo 

desenvolvido, se for doente/sem saúde e deseducado? 

P: É muito triste a gente ver isso...  

E: É muito triste... Eu sou professora, em sala de aula, há 55 anos. Eu confesso, vou 

dizer a você, atualmente eu me sinto muito cansada, muito decepcionada, entendeu? Porque 

eu sempre fui militante política, atuei em sindicato, fui de diferentes partidos políticos, PT, 

PDT, e a gente cansa. Eu não sou mais criança, meu neto mais velho faz agora, em 22 de 

abril, 30 anos; e o que eu vejo é a falta de perspectiva dessa juventude. Eles estudam, fazem 

faculdade e ganham salários miseráveis. 

P: Há uma falta de reconhecimento, né? 

E: Isso, falta de reconhecimento. É brabo. Agora, eu acho que Niterói, com tudo, tem 

uma educação, na minha opinião, de qualidade social. Acho que tanto a Santiê como eu, como 

o próprio Comte e Waldeck, hoje na Câmara... Nós procuramos fazer o melhor dentro da 

realidade possível. Niterói é uma cidade de classe média e a educação privada continua muito 

grande e de qualidade. Realmente, se você pega o IDEB, as estatísticas, Niterói, perto do resto 

do Brasil, é um paraíso. 

P: Destaca-se, né? 

E: Destaca-se positivamente. Agora, acho que a luta pela educação integral, a luta pelo 

profissional de educação integral é uma luta que não podemos abandonar. 

P: Com certeza. Professora, obrigada por essa entrevista. E: Espero ter podido ajudar. 

P: Ah, com certeza vai me ajudar muito. 

 

Entrevista com a professora Maria Felisberta 

 

Transcrição da entrevista: 

 

P: A senhora foi secretária em que período, professora? 

E: Logo que o Godofredo assumiu, ele me convidou. 

P: Em que ano foi isso? 

E: Eu acho que foi 2003. Não no início, em fevereiro, acho que foi no meio do ano. 

P: A senhora ficou de 2003 até que ano? 

E: Até 2005, parece. 
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P: Aí entrou o professor Waldeck. Quem era o prefeito na época? Era o Godofredo? 

E: Ele era vice, foi eleito o Jorge. Mas o Jorge, acho que já havia uma combinação de 

entrar de licença, não sei se ele estava doente, mas isso eu nunca fiquei sabendo direito, e o 

Godofredo ia assumir. Eu não me lembro quem estava na secretaria de educação, quem que 

era? Era alguém... 

P: Antes da senhora? Foi Lia, foi Lia Faria. 

E: Mas acho que ela já tinha pedido para sair, não sei, não me lembro desse detalhe. 

Eu sei dizer que de repente eu fui convidada e, enfim, eu achei que seria uma experiência 

positiva, mas não é fácil não. 

P: Ah não, claro que não, é um desafio. 

E: Eu admiro a Flávia. Eu digo: “Como é que a Flávia consegue?”. Sabe por quê? 

Porque existe assim... Acho que é em mais de um município. Toda a educação infantil ficou 

com o município. Porque quando eu entrei na educação infantil, quer dizer, como aluna, era 

do estado. Aqui era capital... E depois dali eu já fui encaminhada para a escola Joaquim 

Távora... E tive experiências positivas mesmo, professores muito bons. Quando eu entrei na 

primeira série, alfabetização, com o jardim da infância, aí que eu vejo, aquilo para mim era a 

coisa mais natural do mundo, a escola. Hoje se perde quase quatro meses para fazer a criança 

se adaptar. Jardim da infância tem que ser... Já a Dilma assinou antes de cair, antes de 

derrubarem aliás [a entrevistada fala sobre a Presidenta Dilma Rousseff] 

P: E quem era a diretora da senhora na época? E: Isso que eu não consigo me lembrar. 

P: Será que não era a Conceição? 

E: Sem ser a Conceição, você se lembra de mais alguém? P: Silvinha? 

E: Silvinha não era, não. Acho que era a Conceição. P: Acho que é a Conceição 

mesmo. 

E: A gente tinha poucas UMEI. 

P: Mas não são as UMEI, são as creches. E: Só as creches? 

P: Só sobre as creches. 

E: Sobre as creches o que eu sabia e que permaneceu ainda foi o Programa Criança na 

Creche, porque havia já uma iniciativa que veio, não sei, do primeiro governo do Jorge ou... 

P: Foi em 94 que começou a vir para cá. P: E como que a senhora descreve...  
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E: E a FANIT era realmente uma instituição forte, com pujança, e foi [trecho 

inaudível] democrático no Brasil. Eles quiseram se fortalecer, o município não tinha 

condições imediatas... 

P: E também precisava da creche para dar conta da demanda. A senhora se recorda 

como era o Programa em sua época? 

E: O Programa funcionava nas próprias creches, eles tinham um espaço... P: Mas tinha 

uma administração na Fundação? 

E: Tinha, mas não sei se o nome era administração ou coordenação. P: Acho que era 

coordenação. 

E: Porque cada creche tinha uma diretora. P: Tem um diretor e um presidente. 

E: Presidente da FANIT (Federação das Associações de Moradores de Niterói), da 

associação de moradores. Agora, quais eram todas as associações que participavam que eu 

não me lembro... 

P: A senhora lembra quais foram os principais problemas que a senhora enfrentou com 

o Programa quando foi secretária? 

E: É que nem sempre as tais diretoras eram formadas, não precisava ser formada em 

pedagogia, era curso normal, mas tinha creche que não tinha, era uma mulher do presidente. 

P: É, a Rosa também falou isso hoje. E os professores, já existiam professores ou eram 

auxiliares na época da senhora? 

E: Eram auxiliares, podia até ter algum formado, mas eram auxiliares. P: A grande 

maioria era de auxiliares de creche. 

P: Com a LDBEN, professora, a senhora sabe que foi estabelecida a obrigatoriedade 

de ter um professor habilitado. Como que era a contratação dessas pessoas que iriam trabalhar 

na creche? A senhora tinha gerência sobre isso? 

E: Não, quando foi feito o convênio, nós não tínhamos gerência, podíamos indicar, 

mas era a própria associação que decidia. 

P: E se dava margem para essas pessoas que não tinham habilitação entrarem, é isso? 

E: Isso. E também a formação do professorado da educação infantil era realmente 

precária, porque era o ensino médio, tinha o normal bom, que até hoje existe, do Instituto de 

Educação de Niterói (IEPIC), mas eu tenho impressão que não tinham turmas específicas para 

a educação infantil. Era uma matéria, uma disciplina, como é no curso de pedagogia, pouco se 

fala disso. 
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P: A senhora lembra como foi essa  substituição  de auxiliares  por professores  

habilitados? E: Começou com os concursos que se faziam para o magistério na Fundação 

Municipal de Educação. 

P: Mas para as creches não são feitos concursos, é feita a seleção de currículo. A 

senhora se lembra disso na época em que foi secretária? 

E: Houve uma melhor preocupação da análise curricular, porque não era currículo, era 

uma amiga do presidente, amiga de não sei quem... Aperfeiçoou-se sim. Aí a secretaria de 

educação já participava, antes não participava nada, era apenas um convênio, e entrava com o 

recurso financeiro e de vez em quando mandava alguém para ver se estava tudo normal. 

Passou a ter (não sei se ainda tem) uma espécie de inspetora. 

P: E como a senhora entende, pedagogicamente, a substituição desse auxiliar pelo 

professor? Em que isso impacta no trabalho pedagógico da creche? 

E: Não sei na prática, porque não estou avaliando, mas acho que um professor 

formado, ele tem, pelo fato de ser formado, ele deve ter recebido ensinamentos ligados à 

psicologia infantil, à sociologia, ao conhecimento, à família, não só à parte pedagógica, o 

professor formado tem uma visão mais global da inserção daquela creche na comunidade, 

pelo menos se pretendia que fosse assim. Ao passo que aquelas auxiliares que iriam ser 

professoras eram muitas vezes meninas boas, precisando trabalhar, dedicadas, quando elas 

tinham um certo amor pela criança, elas se sobressaíam até, mas era muito uma coisa dela, 

inata, e não algo construído com uma predominância do magistério. 

P: E o que a senhora acha sobre o trinômio educar, brincar e cuidar realizado por esses 

professores? Esse trinômio a gente acredita que já tenha acontecido com as auxiliares, mas o 

que muda nesse “educar, brincar e cuidar”, quando entra o professor habilitado? 

E: Depende primeiro do conceito de educar, do que venha a ser brincar e por que 

brincar é importante. Porque não é brincar por ter o brinquedo em si, porque o brincar tem um 

lugar dentro da psicologia infantil. Se for baseado na necessidade da movimentação dos 

desejos da criança, dos seus ímpetos, muito bem. Mas se for um brincar qualquer... Para isso 

tem que ser educativo o brincar, na minha opinião. Por exemplo, tem horas que eles vão 

brincar, cada uma deixa com liberdade, para ver até a capacidade de eles escolherem. Tem 

que ter a professora para gerenciar, pode ter uma auxiliar lá para o caso de a criança ameaçar 

cair, mas tem que ter uma cabeça pedagógica. 



 

 

131 

 

P: Então para a senhora quem tem que direcionar esse eixo é o professor habilitado, 

que faz uma diferença.  

E: Às vezes, ele não precisa ficar o tempo todo, mas ele tem que ir lá observar até a 

criança que é tímida. 

P: Então a senhora afirma que o professor habilitado faz uma diferença no trabalho 

pedagógico. 

E: O auxiliar é capaz de cuidar direitinho, o auxiliar tem o papel de auxiliar, mas não 

tem o papel de dirigente pedagógico. Tem que haver uma direção pedagógica, porque eu 

tenho certeza que, a educação infantil no Brasil, do Amazonas ao Rio Grande do Sul, se 

conseguisse... Aliás era a preocupação da Dilma, ela assinou essa lei [a entrevistada volta a 

discorrer sobre a figura da Presidenta Dilma Rousseff]. 

P: Então está bom, professora. Eu agradeço muito à senhora por me autorizar essa 

entrevista, por ter me dado a oportunidade de estar aqui com a senhora. 

 

Entrevista com a professora Geórgia 

 

Transcrição da entrevista: 

 

P: Na época em que você foi diretora do Programa Criança na Creche, quem era a 

secretária de educação? 

E: Era a professora Inês. 

P: E o prefeito? 

E: O prefeito era o Jorge Roberto. 

P: Eu queria que você me descrevesse um pouco o que significou para você, em sua 

gestão, este Programa. 

E: Eu passei pelo Programa... Minha história com o Programa é bem extensa; eu entrei 

no finalzinho de 2003, início de 2004, a convite da professora Felisberta e do professor 

Waldeck. Eles, juntos, estavam dando início a esse diálogo com a educação infantil por meio 

do Programa (ele era uma questão à parte dentro da secretaria de educação, pela própria 

história da educação infantil na rede, na história do Brasil. Na rede de Niterói, o Programa era 

mais à parte ainda do que a rede municipal, que tinha poucas escolas. O Programa era muito 

maior do que a rede municipal. Naquele momento o quantitativo de creches comunitárias era 
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muito maior). Eles me convidaram para compor a equipe pedagógica. Então, o que eu faria 

objetivamente? Eu tinha que acompanhar as creches comunitárias do ponto de vista 

pedagógico, porque naquele momento não existiam professores com formação de professor.  

P: Não existiam ainda os professores habilitados, né? 

E: É, a maioria era de auxiliares e tinha pessoas que não eram nem auxiliares, não 

tinham formação nenhuma, diziam “passei pela escola na infância”; isso que elas tinham: os 

anos iniciais do ensino fundamental; e faziam o esforço de estar ali (porque a creche 

comunitária vem da origem das mães cuidadoras, aquela história toda). Então, a maioria das 

creches funcionava nesse espírito. As creches que eram filantrópicas já tinham algumas 

professoras que já estavam habilitadas, mas não exatamente com formação para a educação 

infantil. Aí era um processo bem no miudinho, caminhar bem a passos curtos, para a gente 

vislumbrar um projeto maior. E a professora que tinha habilitação na época era aquela que a 

gente chamava PO, que era a professora orientadora, que era uma única mulher dentro do 

grupo que tinha habilitação para dar aula. E aí a gente orientava essa pessoa, e fazia a 

formação junto com essas pessoas que atuavam com as crianças, que mais cuidavam, 

tomavam conta das crianças (a tarefa delas era essa: limpar a criança, cuidar da parte de 

higiene, alimentação). E aí a gente foi introduzindo a questão da educação nesse processo 

como um conjunto do cuidar, educar e brincar. Quando chegou 2006, eu tive algumas 

questões internas no Programa, eu tive que sair. Eu era professora na rede, concursada, então 

parte da minha matrícula ficava lá (tinha o agravante que esses profissionais eram 

contratados, então isso era um problema). E aí depois eu fui fazer meu mestrado e meu 

doutorado fora do país, então peguei uma licença de estudo e me afastei totalmente do país. 

Quando eu voltei, em 2010, era a professora Mônica Picanço que dirigia o Programa naquele 

momento. E aí a gente precisava reformular a estrutura do Programa, porque ele estava 

funcionando ilegalmente. Existia um convênio com a prefeitura de Niterói, que bancava tudo, 

inclusive o pagamento dos funcionários; havia muita coisa que ela bancava, que não era para 

bancar, que o convênio não poderia prever isso. Em lugar nenhum no país funcionava desse 

jeito. 

P: E naquela época que você assumiu, como estava o quadro de professores e 

auxiliares nas creches? Ainda se mantinha isso, um grupo de auxiliares que tinha só um PO, 

ou já eram professores? 
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E: Nesse momento, em 2010, quando a professora Mônica se retira e eu fico como 

diretora interina durante um período, a gente tinha um quadro de maioria de professores 

habilitados, não tinha mais nenhum professor que não tinha habilitação nas creches 

comunitárias. Era raríssimo o caso e servia como professora que ajudava como volante. Todas 

as turmas tinham professoras habilitadas, e não tinha mais uma PO na escola, era uma 

pedagoga. Então, todo mundo inicialmente passava por uma entrevista, inclusive com a gente, 

na secretaria de educação, na fundação. 

P: Você ficou como interina de que ano a que ano? 

E: Eu fiquei, na verdade, no ano de 2010 e parte do ano de 2011, não foi ele inteiro. 

Foi nesse período que teve edital para o chamamento público de convênio, que era a nova 

forma de organização. Aí teve esse chamamento público para a seleção das creches que 

estavam habilitadas a ter o convênio. Havia uma série de critérios para ver se estava tudo 

adequado à realidade. 

P: Qual foi o maior desafio nesse ano em que você foi diretora do Programa? 

E: O maior desafio era manter as creches funcionando na legalidade, sem desprezar 

aqueles funcionários e aquelas crianças que estavam ali, porque era muito, muito difícil 

chegar em uma creche e dizer “essa creche não pode mais funcionar”, porque a gente trabalha 

com a lógica... A gente sabe que tem que cumprir a lei, ela não existe por acaso, mas chegar 

dentro de uma instituição que está funcionando precariamente e... O que você escolhe entre o 

precário e o nada, quando você olha de perto a carinha daquelas crianças? Isso para mim era o 

mais difícil. Mas a gente não tinha outra saída, tinha que fazer. Então começou a criação de 

outras escolas municipais para acomodar essas crianças, aquele desafio de todos os governos. 

A obrigação era do município, o convênio era um paliativo que depois tomou uma proporção 

que não era para tomar, a gente tinha quase 40 unidades conveniadas e 20 e poucas 

municipais, isso não podia acontecer. 

P: A LDBEN de 96 estabelece a obrigatoriedade do professor habilitado. Como era a 

contratação dos docentes nesse período em que você ficou à frente do Programa? 

E: O contrato na época era por conta da associação de moradores ou de uma 

instituição filantrópica, dependendo a que instituição a creche estava vinculada, mas a 

exigência vinha da fundação. Então, quem acompanhava na época era a Romana e o pessoal 

do Programa na Criança na Creche, que tinham uma série de exigências; não podia uma 
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pessoa assumir uma sala de aula, se não tinha habilitação para isso. No momento em que eu 

estava na direção, não existia mais esse quadro de professores sem habilitação. 

P: E como você vê essa substituição dos auxiliares pelos professores habilitados? 

E: No primeiro momento, houve uma resistência, porque existia uma cultura local nas 

diferentes regiões da cidade que não entendia que precisava mudar. Aí a gente começou a 

mostrar a importância da educação infantil, que é um lugar de formação, não era só tomar 

conta para a criança não se machucar, nem nada disso (isso é uma luta da educação infantil há 

muito tempo. Também, além do cuidar, tem o educar). Esse convencimento não foi difícil, foi 

através do processo de formação das pessoas. As próprias pessoas que, na época, eram 

cuidadoras começaram a se matricular. Apareceu, do governo federal, o Pró-Infantil, que era 

formação meio presencial. 

P: E aí as auxiliares começaram a se interessar? 

E: Todas elas, pois, se não tivessem em processo de formação, elas não estariam mais 

nas creches. Isso estava determinado. Quem não tivesse formação até o ano tal, se não me 

engano até 2004, seria demitido. Quem estava em processo de formação, claro, a gente 

entendia. Depois o quadro ficou completo, com contratação de pedagogos, as diretoras 

deveriam ter também formação em nível superior (não poderia mais uma diretora não ter... 

Tinha que ser pedagoga também.). 

P: Como você vê esse eixo curricular, tão importante da educação infantil, que é esse 

trinômio cuidar, brincar e educar? Como você percebe isso, estando nas mãos de um professor 

habilitado? 

E: A mudança foi muito significativa, para quem acompanhou desde o primeiro 

momento, porque a partir daí as creches começaram a ter cara de escola. A gente chamava de 

creches, mas eram escolas de educação infantil; elas trabalhavam com projetos pedagógicos. 

Mensalmente havia formação com as pedagogas, tinha um dia (uma parte do dia) que elas 

paravam para fazer a formação. Era um momento que era mesmo para estudar. Não havia 

diferença do trabalho que se realizava, pedagogicamente, nas creches comunitárias, para o 

trabalho que se realizava na rede municipal (estou falando de 2010), porque havia um diálogo 

muito próximo já. O esforço que se fez em 2003, 2004 (de juntar o pessoal das creches, que 

não tinham formação, com o pessoal da educação infantil, para ver como era o trabalho) não 

foi mais necessário, porque elas já eram companheiras de trabalho. 
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P: O que você acha que isso impacta no trabalho de rotina da escola, no trabalho 

pedagógico, estando o professor habilitado? Você acha que isso reflete no desenvolvimento 

da criança? 

E: Diretamente. Isso para mim é indiscutível. Quando a gente tem um professor, por 

mais cuidado que a pessoa tenha, é como se a criança estivesse com a gente em casa. A gente 

olhando tem um cuidado... Só que com muitas crianças... Era um quantitativo de crianças 

absurdo, dentro de uma sala de aula, com uma pessoa que não tinha habilitação para estar ali, 

as crianças se machucavam muito... Depois, com as professoras habilitadas, a condução do 

trabalho foi outra. Eles tinham uma rotina que deviam cumprir, tinha a ideia de projeto 

pedagógico, do que fazer, qual era o papel na escola, o que significa aquele lugar ali, o que 

era estar na escola. Então ganhou outra versão. Obviamente, quando as crianças chegavam ao 

ensino fundamental, ao primeiro ano, que geralmente também era na rede pública, a gente já 

não sentia tanta diferença como sentia antes (porque é uma diferença absurda a gente pegar 

uma criança da rede pública e pegar uma criança da creche comunitária no primeiro ano do 

ensino fundamental. Depois passou a não ter essa diferença, porque a gente não vai ficar 

preparando para o primeiro ano). Então ele já chega ali entendendo que aquilo é uma escola, 

como funciona, reconhecendo as diferentes formas de linguagem. Eles têm propriedade de 

uma certa cultura que é a própria cultura escolar, que no ambiente de cuidador eles não têm 

esse acesso. 

 

Entrevista com a professora Rosa Laia 

 

Transcrição da entrevista: 

 

P: A senhora foi diretora do Programa Criança na Creche em que período? E: De 2005 

a 2008. 

P: Como a senhora poderia descrever o Programa Criança na Creche na época da sua 

gestão? E: Quando nós entramos no Programa, ele era o patinho feio da Fundação, tá? E nós 

vimos... Nós descobrimos depois que não era por simples preconceito do pessoal da 

Fundação, tá? Era devido a toda a situação errada que o Programa tinha. A maioria das 

creches estava inserida em comunidades que ofereciam certo risco, não só para os 

profissionais, como até para a própria criançada, né? Então, quando nós entramos, a grande 
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maioria do corpo funcional das creches não tinha a menor qualificação. Tinha uma creche, por 

exemplo, a São Lourenço, em que todo mundo era qualificado, porque a gente contou com o 

apoio do padre e conseguiu colocar. 

P: Então a grande maioria trabalhava com auxiliar de creche e não tinha professor? 

E: Sim, auxiliar de creche... E tinha assistente pedagógico sem curso de Pedagogia, 

entendeu? O corpo de técnicos que funcionava dentro da sede, quer dizer, que era ligado à 

sede... Tinha coisas que dificultavam também, tipo assim, você tem uma pedagoga com 

Mestrado ganhando menos do que um estudante de Pedagogia, entendeu? Havia esse tipo de 

discrepância salarial e da falta de valorização do profissional. E a gente foi ficando apavorada 

com tudo aquilo que a gente vivia, na parte pedagógica e também na parte administrativa, 

porque tinha um escritório que dava as ordens de tudo. Esse escritório de contabilidade inseria 

coisas, inseria nas planilhas de pagamento verbas que não estavam legalizadas, entendeu? 

P: Entendi. 

E: Então foi se criando assim, como todos ali... Todas as instituições, praticamente 

todas, a maioria era de associações de moradores. Quando você chamava para uma reunião, 

você perdia qualquer coisa que colocasse em votação. E a gente não queria fazer as coisas à 

força; a gente queria fazer conversando, né? 

P: Democraticamente... 

E: É. Por outro lado, eles tinham influência sobre as diretoras, das poucas pedagogas e 

até mesmo do corpo técnico do Programa, porque o sistema favorecia a eles. Por exemplo, as 

pedagogas que funcionavam para orientar as creches, que era da administração do Programa, 

elas eram funcionárias deles; eram eles que assinavam as carteiras delas. 

P: Essa empresa de contabilidade tinha um convênio com a FME? 

E: Olha, essa... Quando eles criaram o Programa, em 1996, entregaram o Programa na 

mão desse escritório de advocacia. 

P: Entendi. 

E: O procurador e o prefeito na época, que era João Sampaio, se eu não me engano, 

entregou na mão desse escritório, acredito que com boas intenções, mas a coisa foi se 

desvirtuando, porque... Quando nós assumimos, eu fui pegando os documentos e fui vendo... 

Os presidentes de associação recebiam uma verba para administrar a creche; não lembro se 

era R$700,00 (setecentos reais), entendeu? Então eu enumerei as coisas mais graves e corri 

para o Waldeck e chegamos à conclusão de que a gente tinha que fazer os cortes, corte de 
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pessoal, inclusive do pessoal técnico que estava no Programa, porque tinha gente demais. 

Tínhamos que fazer uma carga muito grande em cima das creches e das instituições, para que 

valorizassem os profissionais, e dos profissionais para que aqueles que não tinham formação 

corressem rapidamente atrás, senão eles iriam ficar desempregados. Com isso, a gente teve 

uma vitória muito grande: mais de 200 pessoas se capacitaram na nossa época. 

P: Que bom! 

E: Com Superior Normal, com o Normal, com Pedagogia, entendeu? Foi um avanço 

muito bom. A qualidade, quando a gente saiu, já era outra coisa. Depois as creches, assim... 

É... As meninas não tinham noção de que aquilo ali era um ambiente de trabalho, que elas 

tinham que ir arrumadinhas, até para que as crianças vissem sua professora toda bonitinha, 

toda arrumadinha... Então elas iam de Havaianas, algumas de shortinho... Então nós tínhamos 

que acabar com isso, tá? E assim se instituiu um uniforme, cada creche escolheu a sua 

camiseta, fez do jeito que quis. Assim foi feito, e aí essa parte melhorou. Aí veio a partir de 

estrutura física da creche. A maioria delas era adaptação e o mantenedor não queria investir 

um centavo na manutenção da creche. Então a gente tinha uma equipe de manutenção, na 

época Henrique precisou de um arquiteto. Quando Henrique levou o arquiteto, eu achei que 

era a vez de eu me reunir melhor com o pessoal da manutenção, que era um pessoal mais 

simples e que também vinha, na maioria das vezes, da comunidade. Nós começamos a usar a 

tinta e o pincel para arrumar as creches. Esse trabalho foi feito junto com as crianças, elas 

diziam o que queriam que colocasse no muro... Eu lembro que a Rosalda Paim foi uma das 

creches que a gente mais curtiu, porque aumentou, inclusive, o cimento da entrada com os 

peixinhos, que a criançada levava o retrato dizendo “queremos isso”. E a gente ia fazendo... 

P: Era a identidade da escola, né? 

E: É, entendeu? Então a gente já tinha melhorado fisicamente todas as creches... P: 

Com a ajuda da manutenção da FME? 

E: Não. A manutenção do próprio Programa, que era contratada nesse esquema, pelas 

instituições, que assinavam as carteiras, entendeu? 

P: Ah, entendi. 

E: Não eram da FME, eles eram do Programa, contratados pelas instituições. Então eu 

botei uma pessoa de custo menor, para fiscalizar tudo, e a pessoa era boa, e a gente conseguiu 

fazer obras fantásticas, e a gente foi melhorando, e aí o Programa foi começando a aparecer 

nessa parte. E aí nós começamos a tentar fazer a limpeza, digo, melhorar tecnicamente as 
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equipes que estavam lá nas creches. Então, quando alguém saía por alguma razão e que 

precisava de uma nova contratação, não se contratava a pessoa se não tivesse o curso de 

Pedagogia, não se contratava se não tivesse formação geral. 

P: Começou a mudar um pouco o perfil que antigamente era ocupado pelos auxiliares? 

E: Isso. 

P: E começou a ter essa transformação de entrar o professor habilitado? 

E: É, porque, como o presidente da associação chegava junto da gente com o nome já 

debaixo do braço e dizia “eu quero essa aqui”, a gente dizia “não, essa aí não pode”, porque, 

por exemplo, lá no Palácio, quando saiu a diretora, é..., o presidente da associação era um 

carteiro e tinha uma filha contadora... E ele queria ela na direção da creche. E aí eu disse: 

“não, você não vai colocar, porque ali tem que ser uma pedagoga com curso de administração 

escolar”. 

P: Sim, claro. 

E: Então, assim... eu tinha muito problema para corrigir determinadas coisas... P: Era 

muito difícil, né? 

E: Você vai tendo que contrariar um universo muito grande, entendeu? Tipo a mulher 

do presidente da associação de Jurujuba que, na época em que nós entramos, não tinha nem o 

1º grau, nem a 4ª série, mas estava na sala de aula. Nós a tiramos e, para não a demitir e não 

criar um problema maior, oferecemos serviços gerais ou merendeira, ela foi para merendeira, 

mas depois ficou ofendida e saiu. 

P: Então como a senhora definiria para mim os principais entraves e desafios da época 

da sua gestão? 

E: Foi essa mudança, né? E quando a gente viu a qualificação do pessoal, né? E a 

outra é... foi que a gente foi modificando o perfil, porque na época a LBA tinha abandonado 

as creches... E as creches estavam na Assistência Social e tinham que vir para a Educação. 

Elas eram instituições. Instituições que nada tinham a ver com Associação de Moradores, né? 

E aí começou a ficar mais fácil para a gente colocar em votação alguma coisa... E aquelas 

instituições aceitarem, entendeu? 

P: Entendi. 

E: E aí nós começamos a ter uma melhora, vamos dizer assim, nos Programas 

pedagógicos, nos eventos que a gente queria fazer, nas exposições, a gente fez coisas lindas... 
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P: Então quando a senhora entrou ainda tinham muitas auxiliares e pessoas sem 

habilitação, né? Na grande maioria, né? 

E: Tinha! Eu entendo, Patrícia, que essas pessoas que estavam ali é porque elas eram 

da comunidade... 

P: Sim... 

E: E o Programa tinha, naquela época... Naquela época foi criado esse viés 

assistencialista para a criançada, porque se imaginava, assim... que a criançada ia para a 

creche porque o pai e a mãe tinham que trabalhar. 

P: E não como um direito da criança, né? 

E: Isso. Então isso, é... Quando a gente entrou isso foi uma dificuldade, porque a lei 

que criou o Programa era omissa, ela não dizia nada, só que estava instituído o Programa 

Criança na Creche e tudo mais. E aí fomos fazendo, né? Quando nós vimos todas as 

dificuldades que tínhamos com o pedagógico, começamos a promover reuniões na Fundação 

e, junto com as diretoras, com as pedagogas e até com os presidentes das instituições, a gente 

construiu um decreto-lei em que a gente normatizava tudo dentro do Programa. Esse decreto 

foi publicado no dia 1º de junho de 2006. 

P: O decreto diz todas as normas, aí o Programa começou a ter de fato normas para 

poder... 

E: Para a gente poder dizer “você não vai trabalhar aqui, porque você não tem 

formação”, entendeu? 

P: Sim... Entendi. 

E: A gente tinha dificuldade também, porque vinha muito pedido da câmara, todo 

mundo achava que devia pedir uma vaga... 

P: Que ali podia tudo, né? 

E: É... E a gente não atendia. Então, depois do decreto ficou mais fácil... P: Porque 

normatizou tudo, né? 

E: É. 

P: A LDBEN de 96 estabelece a obrigatoriedade do professor habilitado. Como era a 

contratação de docentes naquele período, por parte das creches comunitárias? 

E: Antes da gente, eles contratavam pessoas... Eu acredito que eram pessoas que 

tinham um pouquinho de conhecimento, que frequentaram escola durante determinado 

tempo... E que eram parentes da direção da instituição. 
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P: Então, mesmo com a lei de 96, eles ainda contratavam pessoas sem habilitação. 

Quando a senhora entrou, em 2005, foi que começou a haver a substituição desses 

professores, principalmente depois do decreto, né? 

E: Isso. Até antes do decreto, a gente já estava apertando muito, eu ia para as creches... 

Como sou advogada, eu pegava o decreto, ia para as creches e estudava... E mostrava para 

elas que iam perder o emprego por falta de formação (Mesmo depois de sair do Programa, fui 

a muitas formaturas das meninas que estavam terminando. E graças a Deus, eu tenho um bom 

relacionamento com todas). 

P: O que a senhora percebeu dessa substituição: a saída do auxiliar e entrada do 

professor habilitado? Isso aconteceu de forma natural, ou teve algum conflito? Como 

aconteceu? O que isso impactou nas creches? 

E: Não houve conflito, quer dizer, em termos, porque aqueles que não quiseram 

mesmo se qualificar ficaram insatisfeitos até de ver a colega que havia acabado de entrar 

trabalhar menos horas e receber mais. Então houve esse tipo de problema sim. 

P: Então o que a senhora percebeu foi que as pessoas que não tinham habilitação e não 

correram atrás disso, sentiam-se um pouco frustradas por serem substituídas pelas colegas? 

E: Isso. Algumas reagiram bem e correram atrás da formação. Algumas acabaram 

saindo do Programa. Aquelas que tinham formação... Mesmo quando houve a mudança toda 

na Fundação, por causa do Tribunal de Contas, foi necessário que se procurasse uma solução, 

para reduzir o número das creches, porque eram muitas, nós chegamos a ter quatro mil e 

poucos alunos. 

[Vanderléa pergunta: A mudança foi necessária devido ao Tribunal de Contas?] [A 

Rosa retoma o assunto.] 

E: Essa mudança foi por causa do decreto. Até então existia o Programa, mas não uma 

normatização. O que era o Programa? Era um contrato feito pela Procuradoria do município, 

que, em um ano, estipulava assim (estou exemplificando): o seu aluno tem que ir de uniforme; 

no outro, dizia: não é permitido uniforme. Então, não existia nada fixo, não tinha uma lei que 

você pegasse... 

P: Que consolidasse isso... 

E: É, isso foi quando Waldeck, Henrique e eu entramos, era dessa forma. Com esse 

decreto, a gente passou a ter diretrizes para poder dirigir o Programa e exigir alguma coisa. 

Foi daí que começou a melhorar... 
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P: Sobre essa mudança para o professor habilitado, o que a senhora percebeu em 

relação ao desempenho pedagógico realizado na creche? O que isso impactou na organização 

do trabalho pedagógico, com a substituição do auxiliar pelo professor? Mudou alguma coisa? 

E: Mudou, mudou sim. Mas, eu digo assim, as pessoas que trabalhavam no 

Programa... A gente tinha gente muito boa, muito boa mesmo, que não eram valorizadas, 

porque... [Vanderléa complementa: Tinham experiência, mas não tinham qualificação.] 

E: Até as que tinham qualificação. O Programa era o patinho feio da Fundação, por 

várias razões. Inicialmente, a gente achou que fosse preconceito... Eu estava entrando naquele 

momento, eu não sabia, mas passei a ver qual era o problema do Programa. Nesse universo da 

desqualificação do Programa, tinha muita gente boa, tinha a Olga que era diretora da São 

Lourenço. 

[Vanderléa comenta: Eu conheço a Olga. Ela é excelente!] E: Era a melhor creche do 

Programa, brigava-se por vaga. P: Por que lá já tinham os professores habilitados? 

E: Todo mundo habilitado. 

[Vanderléa: Com a saída dela, o padre pediu o espaço.] 

E: Para você ter uma ideia, a merendeira tinha o curso Normal. E todo dia, quando 

botava a merenda na mesa das crianças, ela dava uma aula sobre cada legume. A creche era 

extremamente organizada, limpa... 

P: Então a senhora confirma que houve uma mudança no trabalho pedagógico, quando 

sai esse professor auxiliar e entra esse professor habilitado? 

E: Houve. Houve uma melhora muito grande. Na semana de tecnologia, a gente fez 

uma exposição no Canto do Rio, em que todas as creches participaram. Era visível o 

progresso de cada creche. Era visível o modo como construíram o projeto, levando as 

crianças... Por exemplo: na Lizete Maciel, onde trabalhava a Ana Gardênia que era pedagoga 

(é minha irmã a Ana Gardênia), eles prepararam um canteiro, semearam milho e outras 

coisas... 

P: Começou a ter outro encaminhamento. 

E: É. Eles colheram, foram para a fábrica (a Granfino), para ver como funcionava. 

Foram ao supermercado, para ver o produto na prateleira. Houve também uma outra creche 

que fez uma exposição sobre o telefone, de Graham Bell até os dias de hoje. Foi muito bom 

(Eu tenho as fotos. O que eu tiver e você quiser, precisar, está às ordens). 
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P: A presença do professor habilitado, com relação ao o trinômio brincar, cuidar e 

educar, que é o eixo principal da educação infantil, ressignificou o currículo? 

E: Para mim, interferiu. Antes, você chegava na creche, como as pessoas não tinham 

qualificação... Eu não vou falar o nome da creche, mas várias vezes eu cheguei em uma... (eu 

tinha que sair várias vezes às 15h, para chegar de surpresa na hora do jantar, para as crianças 

não irem para casa com fome. Quando eu chegava, era aquele corre-corre, porque ainda não 

tinham feito nada. Aí se viravam e faziam o jantar para as crianças.). A cabeça de uma pessoa 

que raciocina dessa forma é por falta da formação, de cultura, de responsabilidade, de 

compromisso... 

P: Falta de entender todo um processo pedagógico que existe naquele espaço. E: 

Exatamente. 

P: A senhora identifica que existiram várias fases no Programa? E: Várias fases. 

P: A fase de 94, quando a secretaria assumiu, mas ainda existia uma carência de 

professores habilitados. E quando a senhora chegou em 2005, com o professor Waldeck, 

houve uma mudança de tudo isso que foi o grande desafio de vocês, né? 

E: Isso. Eu acho o Waldeck uma pessoa de uma cabeça espetacular... E muito aberto. 

Quando eu chegava e falava sobre algum acontecimento, ele me perguntava se eu tinha 

certeza e era um senhor parceiro, apoiava tudo que eu fazia. Henrique também. Por exemplo, 

sobre alimentação: a Fundação não tinha berçário, nós tínhamos 5... Havia uma senhora que 

avaliava as compras e ela queria botar suco de garrafa, porque estava dando muito trabalho 

para as merendeiras. Eu dizia: não vai ser desse jeito, os meus bebês não vão tomar suco de 

garrafa. O cardápio passou a ser feito pelas nutricionistas do Programa. 

P: Então a senhora também tinha, dentro do Programa, uma equipe que fazia a 

supervisão das creches? 

E: Tinha. Essa equipe, quando eu cheguei, já existia, era enorme. 

P: E a senhora teve que diminuir essa equipe, como já me disse, né? 

E: Sim. Tinha um sociólogo, que não tinha razão de estar ali. A gente precisava de 

coisas mais, vamos dizer assim, a gente tinha outras necessidades. Tinha técnico de 

informática. Para quê? Tinha médico que era do Programa e que ninguém conhecia. Eu passei 

isso para Waldeck, que me autorizou a fazer o corte no pessoal. Eu até imaginei que ele fosse 

ficar com raiva de mim (o Dr. Renato). Eu não queria entrar no Programa, porque estava fora 

da minha área de formação. Mas aí eu quis conhecer as creches, para dar resposta ao 
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Waldeck. Quando eu cheguei em uma creche, havia uma criança muito suja (a creche era um 

espetáculo, foi construída para ser uma creche), ele estava todo sujo, chorava e me chamava 

com os braços voltados para mim. Eu peguei no colo e ele continuou chorando, chorando... 

Até então eu não queria pegar o Programa. Virei para a Marina e perguntei o nome da criança. 

Ela disse que era Christian. É o nome do meu neto mais velho. Ali eu entendi que eu tinha 

que aceitar, Deus estava me mostrando o caminho. Nós saímos dali e eu quis ir em todas as 

creches, mas já havia me decidido que ia aceitar. Assim eu entrei no Programa. Depois que fiz 

um levantamento sobre as creches, eu chamei os técnicos, organizei o trabalho... 

P: A senhora organizou tanto essa equipe técnica que ficava dentro do Programa 

quanto as creches, né? 

E: Isso. Saiu a socióloga, a assistente social, o médico... 

P: A equipe era bem grande e a senhora diminuiu de acordo com as necessidades que 

achou que cabiam, né? 

E: Sim, muita coisa eu fui fazendo com a vivência da creche. Eu chegava na hora do 

almoço para ver se a comida estava legal. 

P: A alimentação da creche vinha da Fundação? 

E: Sim. Inclusive a Melissa, a Viviane, a Aline, a Lane (que foram contratadas como 

nutricionistas), durante muito tempo, foram responsáveis pelo cardápio das creches e da 

Fundação. Isso foi uma coisa muito boa, as necessidades eram diferentes e elas tinham essa 

vivência. Nessa hora do almoço, quando eu via alguma criança chorando por dor de dente, eu 

pensava nas dentistas do Programa, que só faziam palestras para os responsáveis. Eu fui a 

uma creche que tinha um gabinete dentário e fiz um contrato de a gente usar o gabinete com o 

Programa. Foi uma das coisas mais bacanas que acabou acontecendo. Funcionou muito bem. 

Henrique foi um super parceiro, liberou verba para a compra do material. 

P: Que bom! Rosa, obrigada pela colaboração, pela ajuda. Isso vai contribuir muito 

para minha dissertação. 

 

Entrevista com a professora Cilene Moura 

 

Transcrição da entrevista: 
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E: Naquele papelzinho eu falo... É uma introdução de um trabalho maior que eu ia 

fazer, mas acabei não fazendo, na qual eu faço a questão da transição da creche para a LBA 

[trecho inaudível] em Niterói, a criação do Conselho de Direitos... 

P: E a vinda para a educação... 

E: Não. Eu fiz na perspectiva... Porque, quando o Programa começou, [trecho 

inaudível] gabinete do João Sampaio. A primeira pessoa a dirigir foi a professora Rejane 

Pimenta, que era assessora do João e era líder comunitária do Maceió. Então começou nessa 

perspectiva... O que aconteceu? Existiam as creches filantrópicas, conveniadas com a LBA, e 

a prefeitura tinha 4 ou 5 creches, que eram creches da Assistência Social e elas eram 

conveniadas com a LBA. Quer dizer, a prefeitura fornecia pessoal para trabalhar, esses 

agentes educadores que eram administrativos trabalhavam lá e a LBA bancava a alimentação, 

o aluguel do espaço e tudo mais, só que, quando ela encerrou (a LBA foi extinta), essas 

creches ficaram à deriva. As que eram efetivamente só da prefeitura, a prefeitura trouxe para 

ela. As que eram conveniadas com a associação de moradores (se não me engano eram 5 ou 

6) ficaram à deriva. Então o João Sampaio (Já tinha sido implantado o Programa Médico de 

Família em parceria com as associações de moradores) sentou e discutiu com as pessoas da 

Secretaria de Assistência como ele poderia fazer um Programa semelhante ao Médico de 

Família com as creches comunitárias. Daí foi criado o Programa Criança na Creche por uma 

portaria... 

P: Tem um decreto de 94, depois tem o de 96. 

E: Isso. Foi criado e ele foi sendo implementado só dessa forma. Ele funcionou com 

agentes educadores, que não tinham esse nome, eram chamados de cuidadores mesmo, 

auxiliares mesmo, que eram pessoas da comunidade contratadas sem nenhum critério, amigo 

do amigo, parente do parente, mãe de aluno. Quando nós entramos no Programa, quando a 

Rosa entrou para dirigir o Programa, me chamou para ir com ela. O Programa tinha uma 

equipe técnica, já tinha pedagogos nessa ocasião; o Programa tinha saído da Assistência; ele 

veio da assistência para cá. As creches que eram da prefeitura vieram para cá. Se não me 

engano foi em 1998. E aí teve o decreto de 96 e 98, veio para educação, só que em 98 ficou 

numa divisão da educação chamada DICA (Divisão de Apoio à Criança e ao Adolescente... 

Uma coisa assim.). Essa divisão era coordenada pela Magali, que era chefe de gabinete da 

Lia, na gestão da Lia Faria e do João Sampaio. Sônia Rejane foi absorvida para cá, já veio 

coordenando o Programa com essas creches comunitárias. A Anete [dúvida sobre o nome], 
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que era coordenadora técnica desse grupo, começou a ver..., aí eu vim trabalhar com ela, pois 

eu tinha vindo da creche (trabalhei na Assistência Social e depois fui diretora de creche 

conveniada, a José Monteiro). Então quando veio tudo para cá, a Anete [dúvida sobre o nome] 

começou a dar uma cara mais de educação, a se preocupar, por exemplo, com a modulação, 

que era uma preocupação que não existia. Começou se preocupar com a questão da 

qualificação do profissional que lá existia. Mas o termo de convênio, ele não previa algumas 

coisas. Não previa pagamento de pessoal. Era só um dinheiro para manutenção da creche 

como um todo. E aí quando... Passou-se um período grande, houve mudança de governo. A 

Lia saiu, o Comte entrou. Quando o Conte entrou, trouxe a Silvinha (eu não me lembro o 

sobrenome dela; ela era da UFF, era uma pessoa da educação da UFF que veio para cá). E aí 

ela montou uma equipe multidisciplinar com psicólogo, assistente social, pedagogo, médico e 

tudo mais... 

P: Que ficava na base do Programa? 

E: Isso, que ficava na base do Programa. Ela começou a ter toda uma preocupação 

com a formação desses profissionais que estavam atendendo a criança na ponta. Então ela 

fazia muita formação continuada (Isso já foi na gestão do Comte Bittencourt). Eu estava aqui, 

mas eu não fazia parte do Programa. Nessa ocasião, eu estava assessorando a Magali em outro 

projeto, que era o de criança de rua. Aí eu tive afastada daqui por seis anos, porque eu fui para 

o Conselho Tutelar (primeiro e segundo mandato do Conselho Tutelar eu estava lá). Fui, 

inclusive, indicada para concorrer ao Conselho por esse projeto em que eu trabalhava, o de 

meninos de rua. Em 99, eu voltei para a Fundação, fui trabalhar com educação especial e 

fiquei afastada do Programa; eu ouvia falar do que estava acontecendo. Aí veio a gestão da 

Felisberta. Na gestão da Felisberta, quem veio coordenar o Programa foi a Marilza Medina, 

que permaneceu com a equipe toda. Só que ela começou colocar, nessa equipe... Eram 

pessoas contratadas pelas creches para atuar aqui na sede; ela começou a achar que isso não 

era uma coisa muito legal. Então, ela começou a conversar muito com a Felisberta e foi 

trazendo profissionais da rede para trabalhar. Então, por exemplo, a essa altura do  

campeonato todos os pedagogos que estavam no Programa eram pedagogos da rede. Era a 

Geórgia Castelo Branco, que era da UFF e que veio para cá prestar serviço aqui. Era um 

grupo muito bom, um grupo muito qualificado. A Lilian Garcia, pedagoga, veio para esse 

grupo, também, trabalhar nessa época. Então ficou um grupo muito forte, ficou um grupo 

misto, com o pessoal que era contratado pelas creches e atuava no Programa. E, se não me 
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engano, acho que foi em 2002, finalzinho de 2002 ou 2003, que a Felisberta chamou a Rosa 

Laia para dirigir o Programa. A Rosa estava na secretaria de... Eu tenho esse histórico… 

P: Eu vou conversar com Rosa, na sexta-feira. 

E: Eu tenho uma apresentação que nós fizemos dos 30 anos do Programa. Eu acho que 

nós entramos aqui em 2005 mesmo, porque em 2002 ela me chamou para trabalhar com ela na 

SUBSAN [dúvida sobre o nome]. 

P: Nós fizemos 20 anos em 2013. 

E: Então é isso mesmo, foi em 2003 que nós viemos para cá. Em 2002 eu estava 

voltando da minha licença médica, da cirurgia do câncer. Ela me chamou para assessorá-la na 

Secretaria de Segurança Alimentar, porque ela estava recebendo a secretaria para trabalhar e 

nós fomos trabalhar lá. Depois a Felisberta “puxou” a gente para cá. Eu e mais dois assessores 

dela viemos juntos para cá. 

P: E aí você fazia parte da equipe da Rosa? 

E: Da equipe da Rosa. Fui para o Programa na equipe da Rosa. E aí a gente começou a 

se preocupar mais ainda, aprofundar um pouco mais ainda a questão da qualificação do 

profissional que atendia as crianças. E aí a gente criou um mini departamento de seleção, e eu 

o coordenava. A gente montou um mini RH. E aí a gente começou a ver currículo, a gente 

fazia análise de currículo... 

P: Aí vocês já começaram a cobrar que fosse professor, né? Baseado na LDBEN de 

96, né? Foi a partir desse momento? 

E: Foi a partir desse momento. 

P: Então a gente está falando de 2003? E: 2003, 2005... Por aí. 

P: Foi na época que Waldeck se tornou secretário, né? 

E: Não, foi na época que estava havendo a transição entre Felisberta e Waldeck. Nós 

entramos com Felisberta e continuamos com Waldeck. Aí Waldeck, por ser da educação, com 

toda aquela preocupação... E aí a gente começou a fazer um processo seletivo. 

P: Então a gente pode dizer que esses professores habilitados, nas creches 

comunitárias, começaram efetivamente na transição entre Felisberta e Waldeck quando 

secretários? 

E: Sim. Ainda era governo do Godofredo Pinto, depois veio o governo Jorge de novo, 

não foi isso? 

P: Foi. 
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E: E o Programa continuou, mas aí nós já não estávamos mais... Não, Jorge foi antes... 

P: Não, foi Waldeck, depois entrou o Jorge Roberto de novo, digo, entrou o Godofredo 

e depois entrou o Jorge Roberto de novo. 

E: Sim, eu estou tentando me localizar sobre quem era o secretário no governo do 

Jorge Roberto. Permaneceu Waldeck? 

P: Não, era o Comte. Não foi mais Comte, foi Maria Inês. 

E: Maria Inês! Isso! Foi Maria Inês. Mas nós não pegamos Maria Inês na presidência. 

Não, nesse período eu já não estava mais no Programa. 

P: Quando eu assumi, em 2013, você estava. 

E: Éramos nós 2013, né? Então nós voltamos para o Programa. Eu estou meio confusa. 

P: Eu acho que nessa parte de 2008... Foi mais ou menos nessa fase que saiu o 

Waldeck e entrou a Inês. Eu acho que foi um período que o Programa ficou um pouco... 

Voltou a ficar em frieza, né? 

E: Eu acho que nesse período... porque a Marilza saiu e nós entramos... Eu acho que 

nós saímos e quem voltou foi a Silvinha, eu acho. Não me lembro. Sinceramente eu não me 

lembro. 

P: Entendi. Mas você consegue identificar que nesse período teve um pouco de 

retrocesso do Programa, que só se efetivou novamente uma nova organização depois, em 

2013? Porque, quando eu entrei, o Programa estava um pouco desorganizado. 

E: Foi a Mariana que assumiu a coordenação do Programa. Foi antes de você. Eu 

estava lá porque ela pediu que eu continuasse. Ela manteve a equipe com que Rosa estava 

trabalhando. Teve uma continuidade sim, ela deu continuidade, porque ela era uma pessoa 

muito engajada. Ela é da iniciativa privada; ela era só cargo aqui, mas ela era da Plínio Leite, 

que hoje é a Anhanguera. Ela era coordenadora pedagógica, uma pessoa super engajada, o 

Programa teve um avanço. O que o Programa teve nesse momento foi muita complicação 

jurídica por conta dos termos do convênio, entendeu? O Programa era muito frouxo. Quando 

a Rosa entrou, como ela é advogada, houve um rigor maior. Para além do rigor da 

qualificação, ela entrou com um rigor de tentar fechar um pouco mais... 

P: Organizar? 

E: Exatamente, a questão jurídica. Quando o convênio foi criado... Ele foi até a gestão 

da Rosa do mesmo jeito. Inclusive, havia erros de digitação, porque só faziam recortar e colar. 

Tinha um erro lá que a gente até brincava, que se você pegar as versões mais antigas vai ver; 
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tinha um erro que era “crinaça na creche”. Um erro de digitação que permaneceu durante 

anos. E quando ela entrou, tentou dar uma arrumada jurídica na coisa e afunilou um pouco 

mais a questão da qualificação profissional. E aí veio a exigência, até pelo termo do convênio, 

que todo profissional que trabalhasse teria que ter habilitação. Aí depois tem a habilitação do 

diretor. O diretor tinha que ter formação, tinha que ter a pós-graduação... Isso foi na época em 

que a maioria dos profissionais que estavam na creche comunitária foi fazer aquele curso de 

habilitação. 

P: O pró-infantil? 

E: O pró-infantil, que tinha um outro nome na ocasião. E aí todos ficaram habilitados. 

Quando a Rosa saiu, deixou todo mundo nas creches [trecho inaudível]. Agora, [trecho 

inaudível; som ao fundo ficou sobreposto] ficou pouco tempo, ficou uns 2 anos só. Ela veio 

com toda uma proposta de dar continuidade na questão da formação e na valorização das 

creches. Agora, o que aconteceu? Na nossa cabeça, na cabeça da gestão, a gente tinha uma 

ideia de que as creches tinham que minguar, e não crescer. A ideia era que as comunitárias 

que existissem fossem absorvidas pelo município. 

P: Essa é a proposta de 2013. 

E: Exatamente. Só que, pela demanda e pelo município não conseguir absorver, houve 

uma expansão do número de creches. Isso foi uma coisa muito preocupante, porque a gente 

queria cortar tudo aquilo, até pelo impacto de folha e pela questão jurídica da coisa, que era 

muito grave. A gente queria diminuir, mas não deu, porque a demanda era muito grande. O 

atendimento foi ficando tão bom, tão qualificado, que a comunidade passou a exigir mais e 

mais, e aí houve uma expansão. Tanto que no meu pen-drive eu tenho (Posso até te passar, 

deixar esses slides com você) a demanda; fizemos uns gráficos de pizza, tem a demanda, tem 

o número de crianças que eram atendidas em 2005, o número de crianças que foram atendidas 

no final dos primeiros 30 meses. Foi um relatório que a gente fez para apresentação da 

Fundação dos primeiros 30 meses da gestão de Waldeck. Ali tem tudo, inclusive, a ampliação 

do número de profissionais e o número de profissionais qualificados; você vai vendo que vai 

diminuindo o número das pessoas sem qualificação, até ficar sem ninguém. Vai diminuindo 

bastante. A questão do rigor na seleção do pessoal a gente conseguiu implantar e a Mariana 

conseguiu dar continuidade. 
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Entrevista com a professora Conceição de Lima 

 

Transcrição da entrevista: 

 

E: Na época, era a professora Lia Faria a secretária de educação. Havia a possibilidade 

de a Fundação pegar essas creches. As crianças estavam passando fome. Não tinha 

professor... 

P: Essas creches, na época, pertenciam a... 

E: À comunidade. Eram regidas pelas associações de moradores. P: Mas quem tomava 

conta dessas creches era... 

E: O presidente da associação. Geralmente era o presidente. P: Elas eram ligadas à 

Assistência Social? 

E: Acho que era à LBA (Legião Brasileira de Assistência). P: Em que período a 

senhora foi diretora do Programa? 

E: Acho que foi em 2002, por aí. 

P: Quem era o prefeito? A senhora lembra? 

E: O prefeito era o Jorge Roberto. Depois foi o João Sampaio. É só ver o período em 

que o João Sampaio entrou, foi em sua época que eu entrei para o Programa. Havia uma 

comissão que direcionava o Programa. Tinha a nossa coordenação e tinha uma equipe 

nomeada pelo prefeito João Sampaio, para ver a questão da verba, a parte estrutural. Tinha 

representante do gabinete do prefeito, tinha a Sônia Rejane, que trabalhava junto comigo. Ela 

fazia parte do grupo do prefeito, que tinha uma equipe. 

P: Como a senhora poderia descrever o Programa na sua gestão? 

E: Quando a gente entrou, pegou 5 cacos velhos, caindo aos pedaços. A primeira coisa 

que a gente teve que fazer foi reformar os prédios. Não havia condição de as crianças ficarem 

lá como estavam. A prefeitura refez os prédios com verba própria. Vimos o problema da 

saúde. Eu consegui um médico para visitar as creches. Consegui um carro com motorista, isso 

na época do Secretário Comte Bittencourt. Depois juntamos outras creches. Na época do João 

Sampaio, fomos conhecer as creches. Eram espaços horríveis pelas condições de existência. 

Eram mais espaços para deixarem as crianças e as mães irem trabalhar. As crianças passavam 

necessidades e isso nos sensibilizou muito. A princípio, quando ainda não tinha sido definida 

a verba (nem tinha verba, naquela época não tinha, depois que veio o projeto com verba para a 
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educação infantil), a prefeitura dava um adiantamento, a gente fazia o orçamento, comprava a 

alimentação e entregava nas creches. Então começou a ter comida. A outra etapa foi a 

pedagógica. Eu selecionei um professor da rede para dar assistência a essas creches (eu tinha 

mais de um), percorrer toda semana, levando anotações. E fizemos um concurso (eu acho que 

foi um ganho) para auxiliar de creche, pedindo ensino médio. Outra etapa importante foi o 

convênio com a UFF, com a equipe multidisciplinar de pesquisa. 

P: Quais os principais entraves que a senhora teve em sua gestão do Programa? 

E: Na época da Lia, transcorreu tudo bem. Foi um Programa criado pelo João Sampaio 

na gestão dela. Depois entrou o Comte, com outra filosofia, proibindo o convênio com a UFF. 

Tirou a UFF, tirou a qualidade pedagógica. A gente tinha capacitação pela UFF. Tinha 

estagiários de Psicologia, da Educação dentro das creches. Eu viajei para congressos com a 

UFF, apresentando a parte estrutural, junto com a Vera Vasconcellos (ela acreditava no 

Programa, lutava para termos verba federal)... O Programa tinha esse viés da comunidade, eu 

tinha que respeitar isso, pois ela que o criou. Então, a comunidade permaneceu dentro da 

creche, junto com nossos profissionais. A creche não era pública, era uma parceria, era um 

convênio. 

P: Em 96, com a LDBEN, estabeleceu-se a obrigatoriedade do professor habilitado. 

Como a senhora percebeu isso? Houve algum momento em que vocês pensaram em fazer uma 

contratação de docentes? 

E: Na minha época não tinha, eram só os auxiliares. E tinha o PO (professor 

orientador), que toda semana ia às creches. 

P: Mas os professores que ficavam constantemente eram os auxiliares? 

E: Era. Eles tinham ensino médio. Antes não tinha nem isso, às vezes só o ensino 

primário e mal. 

P: Então no início não tinha nada e na sua gestão pelo menos foi necessário ter o 

ensino médio? 

E: Isso. Eu coloquei o PO e fiz concurso pedindo pelo menos o ensino médio; e 

também fazia a capacitação pela UFF, com aulas sistemáticas, com práticas. E o importante 

era que o estagiário ficava dentro da creche, ajudava o auxiliar, também com o PO. 

P: Esse professor fazia visitas semanais para orientar o grupo pedagogicamente? E: 

Fazia. 
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P: Então a senhora não viveu, nas creches, essa passagem do auxiliar para o professor 

habilitado? 

E: Nas creches, não. 

P: Vocês mantiveram o convênio com a prefeitura, respeitando os auxiliares de creche 

que já eram da comunidade? 

E: Isso. A associação de moradores implementava... A gente passava a verba para eles, 

para pagarem comida, funcionários; e eles prestavam conta ao setor financeiro da Fundação, 

junto com a equipe da prefeitura. O prefeito sabia de tudo. 

P: Entendi. E semanalmente, iam coordenadoras, que eram professoras formadas, para 

as unidades, a fim de orientar esses auxiliares. 

E: Isso. Na época, a Eliane Cazeiro fez comigo uma pós-graduação em educação 

infantil na UFF, por causa desse trabalho. Ela foi orientadora pedagógica, depois a chamei 

para ficar comigo, ajudando na coordenação. 

P: Levando em conta a sua experiência como professora (não digo nem como diretora 

do Programa), o que a senhora acha da substituição dos auxiliares de creche por professores 

habilitados? A senhora acha que isso impacta no processo pedagógico? 

E: Olha, eu fico com uma dúvida muito grande, porque estou fora, mas eu imagino que 

a Fundação, pelo montante de creche que o Comte pegou, pegou muita creche... A gente era 

mais criteriosa para pegar. Mas eu não sei botar o professor assim, “matando” aquela história 

da comunidade, “matando” aquele embrião que veio... Aquela necessidade deles (a gente teve 

muito cuidado com isso, para não “matar”)... 

P: Mas a senhora acha que tem algum impacto pedagógico? 

E: Eu acho que tem que ter o professor e o auxiliar. O ideal seria os dois trabalhando 

juntos. P: Então a senhora diz que é importante ter esse professor habilitado? 

E: Dependendo da idade... Por exemplo, você tem o maternal (o meu neto está em uma 

creche. Eu visitei, conversei com os orientadores pedagógicos, visitei as salas, eu vi o 

trabalho, a participação, todo cuidado eu tive. Eu acho que está funcionando bem direitinho, 

porque tem as professoras, que direcionam o trabalho pedagógico, e tem as auxiliares. Eu 

recebo meu neto das auxiliares). 

P: Mas a senhora afirma que também é importante o professor habilitado acompanhar 

o trabalho do auxiliar, né?  
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E: Eu acho sim. Senão vira depósito. Não pode. Tem que ser um espaço de construção, 

de troca, de aprendizagem. A criança aprendendo com a outra criança, trocando; os 

profissionais relacionando-se, integrando-se com as famílias, com as crianças. Eu acho que 

essa troca... A gente aprende trocando (Darcy Ribeiro que dizia isso), a gente só aprende 

trocando. 

P: Com a presença dos professores habilitados, como fica o trinômio brincar, cuidar e 

educar, que é o eixo principal do currículo na educação infantil? 

E: Eu acho que tem que integrar isso. A criança tem que aprender brincando. Ela tem 

que trazer a vivência dela para dentro do espaço para trocar com os outros. Isso é 

importantíssimo! Isso melhora a qualidade. A vivência, a experiência... O auxiliar de creche 

não precisa ter faculdade (mas se tiver, ótimo), porque o salário é menor do que o do 

professor. Ele tendo ensino médio e sendo capacitado, pode muito bem (não é substituir o 

professor) compor, ajudar nas atividades. Como eu disse, recebo meu neto dos auxiliares. 

P: Mas tem um professor conduzindo o processo de aprendizagem, né? 

E: Tem. No berçário tem dois professores. E tem três coordenadores pedagógicos para 

duas creches, os coordenadores que são a alma do negócio... 

P: Então esse professor habilitado é importante nesse processo? 

E: É importantíssimo. E ele tem que estar preparado para isso, porque o trabalho é 

muito específico. 

P: Muito obrigada, professora, por me conceder essa entrevista. 


