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RESUMO 

 

Esse trabalho tem como objeto de pesquisa a formação das monitoras que atuam nas creches 

públicas de Vitória da Conquista – BA pelo curso de Pedagogia do Programa de Formação de 

Professores da Educação Básica (PARFOR) da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia 

(UESB), tratando especificamente de analisar como este programa tem contribuído para a 

melhoria da qualidade de suas práticas na Educação Infantil. A pesquisa configura-se como 

estudo qualitativo e utilizamos como técnica de coleta de dados a análise de documentos e 

entrevista semiestruturada. Os sujeitos da pesquisa foram 6 monitoras que trabalham em 

creches da rede pública municipal de Vitória da Conquista. Como referencial teórico, 

buscamos dialogar especialmente, com Rosemberg (1997-1999), Campos (2006), Mizukami 

(1999), que auxiliaram quanto à compreensão do trabalho na educação Infantil, bem como das 

conquistas políticas para este público. Como referência para abordar o Parfor e as políticas 

Educacionais, utilizamos as pesquisas de Mororó (2011), Gatti (2009), Sheibe (2010), Saviani 

(2010) e as legislações pertinentes à temática. Ariès (1973), Donzelot (2002) e Arroyo (2015) 

contribuíram para as reflexões sobre a infância e de como a escola percebe as questões 

históricas e sociais desta fase da vida humana. A partir das reflexões subsidiadas pelo aporte 

teórico desse estudo, constata-se a importância da formação docente para atuar na Educação 

Infantil. Evidencia-se também que a formação do professor é reconhecidamente um dos 

fatores importantes para a promoção de padrões de qualidade da prática de ensino na 

educação e, neste texto especialmente destacando a Educação Infantil. Após análise dos dados 

coletados avaliamos que o curso de Pedagogia do Parfor/UESB, foi classificado como 

significativo pelas monitoras, demonstrando a importância que a graduação representou na 

construção de conhecimentos específicos na área de atuação na qual trabalham. As análises 

realizadas também nos permitiram constatar que a forma como o curso foi constituído e 

estruturado apontam falhas que precisam ser sanadas para cumprir o objetivo de melhorar a 

qualidade da educação pública. 

 

Palavras chave: Formação de Professores. Parfor. Educação Infantil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

This work has had as a research object the monitors‟ training who work in public day nursery 

school in the city of Vitória da Conquista, Brazil,  by pedagogy course of Basic Education 

Teacher Training Program (PARFOR) in University of Southwestern Bahia (UESB), 

specifically analyzing how that program has contributed to improvement of quality of its 

practices in early childhood education. That research was configured as a qualitative study 

and we have used as data collection technique document analysis and semi-structured 

interview. The subjects of  survey were 6 monitors who work in public day nursery school in 

Vitória da Conquista. As a theoretical reference, we have sought to dialogue especially with 

Rosemberg (1997-1999), Campos (2006) and Mizukami (1999), who had assisted in 

understanding of work in early childhood education, as well as political achievements for that 

public. As a reference to address Parfor and educational policies, we have used the research of 

Mororó (2011), Gatti (2009), Sheibe (2010), Saviani (2010) and legislation relevant to the 

theme. Ariès (1973), Donzelot (2002) and Arroyo (2015) have contributed to  reflections on 

childhood and how school perceives historical and social issues on that phase of human life. 

From reflections subsidized by  theoretical contribution of this study, it is verified the 

importance of  teacher training to work in early childhood education. That is also evidenced 

teacher training is recognized as one of the important factors for promotion of quality 

standards of teaching practice in education and in this text especially highlighting early 

childhood education. After analyzing the data collected, we evaluated that the Parfor / UESB 

Pedagogy course was classified as significant by the monitors, demonstrating the importance 

that the graduation represented in the construction of specific knowledge in the area of work 

in which they work. Analyzes have also allowed us to verify the way in which the course was 

constituted and structured points to failures that need to be corrected in order to achieve  

objective of improving the quality of public education. 

 

Keywords: Teacher Training. Parfor. Child education. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Esse trabalho tem por objetivo analisar se a formação das monitoras que atuam nas 

creches públicas de Vitória da Conquista – BA pelo curso de Pedagogia do Programa de 

Formação de Professores da Educação Básica - Parfor/UESB tem contribuído para a melhoria 

da sua atuação na Educação Infantil.  

A inserção da Educação Infantil na Educação Básica tem gerado um crescente 

aumento de profissionais que atuam nesta modalidade de ensino devido a grande procura  

desses serviços nos últimos anos em todo território nacional. Em especial, os auxiliares de 

sala, que vem dividindo com os professores as atividades de ensino, atuando na rotina das 

turmas de 2 e 3 anos desenvolver tarefas de higiene, alimentação, atividades pedagógicas e 

como auxiliares das turmas de 4 e 5 anos. (CONCEIÇÃO, 2010) 

O interesse pelo tema é fruto da observação ao longo de minha trajetória na rede 

pública
1
. Em 35 anos de trabalho na Educação Infantil, 12 desses, na rede municipal, que 

atende crianças de dois a cinco anos de idade, atuei como professora e coordenadora 

pedagógica. No início da jornada, ao passar no concurso público deparei-me com duas 

realidades distintas por trabalhar também na rede privada, enquanto na segunda instituição os 

alunos eram bem estimulados com recursos variados e experiências significativas, pois o meio 

ao qual pertenciam lhes garantia uma formação privilegiada, na primeira, faltavam às 

condições mínimas para o atendimento como preconiza a Diretrizes Curriculares Nacionais 

para a Educação Infantil – DCNEI (BRASIL, 2009), de cuidar e educar.  

Em tal contexto, as dificuldades eram muitas, tais como: sala superlotada, falta de 

material de todos os tipos, falta de profissionais qualificados, dentre outros. Mergulhei na 

triste realidade da Educação Infantil reservada às crianças da classe trabalhadora. Neste 

cenário, comecei a questionar a prática voltada à escolarização e controle das crianças, 

procurando formas de mudar esta realidade, lutando por uma Educação Infantil pública de 

qualidade.  

Deste modo, a minha experiência de mais de trinta anos como professora de Educação 

Infantil na rede privada, contribuíram para apresentar e executar uma proposta de trabalho 

junto às crianças da rede pública mais condizente com esta etapa de vida, oportunizando as 

brincadeiras e jogos, valorizando as experiências extraescolares, incentivando a socialização 

                                                           
1
 Aprovada no concurso público para o magistério na rede municipal de Vitória da Conquista em 2005, 

inicialmente como professora em seguida como coordenadora. 



12 

 

 

das descobertas, respeitando o desejo das crianças e decidindo no grupo questões importantes 

para a convivência harmoniosa na sala de aula. Nossa postura foi percebida e valorizada por 

alguns colegas que passaram a atuar de maneira semelhante. 

Neste sentindo, o entrosamento nos levou a reivindicar melhores condições de 

trabalho, como por exemplo, menor número de crianças em sala e mobiliário e materiais 

didáticos mais adequados a esta faixa etária. E foi em meio a esta vontade de mudança que 

algumas colegas voltaram a estudar, uns buscaram a qualificação em instituições privadas e a 

distância e outros aderiram aos programas de governo, tais como o Programa de Formação 

Inicial para Professores em Exercício na Educação Infantil (Proinfantil) e o Programa de 

Formação de Professores da Educação Básica (Parfor)
2
. 

Assim, a evolução de uma colega que atua na turma de 2 anos, como monitora, a partir 

da formação, primeiramente no Proinfantil e em seguida o Parfor, foi notória em relação à 

melhoria da qualidade do seu trabalho na creche, mostrando-se mais confiante e criativa nas 

propostas e ações em sala de aula, bem como, opinando e levando sugestões inovadoras para 

os encontros de planejamento das aulas.  

Merece ressalva o fato dessa monitora passar a ser solicitada a explicar sobre as 

atividades que desenvolvia em sala, no momento do planejamento, evidenciando o interesse e 

aprovação de suas ações por seus pares. Esta transformação foi percebida também pelos pais 

das crianças que passaram a elogiá-la nas reuniões de pais e de avaliação do trabalho na 

instituição.  

Neste contexto, surgiu o desejo de investigar se a formação pelo Parfor contribui de 

forma efetiva para a melhoria da qualidade do atendimento das crianças de creches públicas.  

Além disso, comecei a questionar também se as monitoras que fizeram Parfor 

continuam atuando na rede municipal de Vitória da Conquista. 

Sob esta ótica, a fim de alcançar o objetivo geral deste estudo, foram elencados os 

seguintes objetivos específicos que irão auxiliar no desenvolvimento da pesquisa:  

a) verificar quantas monitoras que atuam na Educação Infantil da cidade de Vitória 

da Conquista fizeram Parfor de Pedagogia;  

b) analisar quantas monitoras que cursaram o Parfor estão atuando na Educação 

Infantil e verificar o que as monitoras dizem sobre as mudanças ocorridas em suas 

práticas após conclusão da graduação. 

                                                           
2
 Trataremos desses dois Programas no Capítulo II. 
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É importante destacar que nos espaços de Educação Infantil há uma diferenciação 

entre monitoras
3
 e professoras, embora essas profissionais executem a função da docência nas 

instituições infantis com tarefas ligadas à higiene, alimentação e atividades pedagógicas. No 

entanto, recebem tratamento diferenciado quanto ao salário, plano de carreira e formação, 

uma vez que, para atuar nas turmas de 2 e 3 anos a formação mínima exigida é de nível 

médio, enquanto que para atuar nas classes de 4 e 5 anos o professor precisa ser licenciado. 

Embora as monitoras exerçam o papel de professoras, cuidando e educando, como 

orientam as DCNEI (BRASIL, 2009) não são reconhecidas como docentes. Sobre esta 

questão Conceição afirma que, 

Historicamente constituiu-se uma divisão e uma hierarquização entre as 

profissionais, configurando-se como categorias funcionais distintas o que de 

acordo com Campos (2008, p. 7), se desdobra em condições laborais, em 

vínculos empregatícios e em mobilidade na carreira de modo desigual, 

cristalizando e confirmando hierarquias e relações de poder entre „iguais‟ 

(CONCEIÇÃO, 2010, p.28). 

 

Sobre isso, Campos (1994), Conceição (2010),  comentam que crianças menores de 3 

anos frequentam as creches em período integral com profissionais que assumem o cuidado 

relacionados a higiene, alimentação e ao sono. Por trabalharem com crianças muito pequenas, 

o reconhecimento e a remuneração são inferiores aos dos professores que atuam nas séries 

posteriores.  

Merece ressalva o fato de Campos (1994) salientar que, se almejamos uma educação 

infantil integrada, precisará refletir sobre a representação dos dois tipos de profissionais que 

atuam no espaço das instituições infantil. Para esta autora, é inadmissível que a educação 

encontra-se nas mãos de pessoas sem formação para a função que ocupam quanto é 

inaceitável o tipo de formação oferecida aos professores nos cursos existentes,  

Ou seja, ambos necessitam de um novo tipo de formação, baseada numa 

concepção integrada de desenvolvimento e educação infantil, que não 

hierarquize atividades de cuidado e educação e não as segmente em espaços, 

horários e responsabilidades profissionais diferentes. (CAMPOS 1994, p.37). 

 

De acordo com Luz (2013) a capacitação para o exercício da docência, nas creches e 

pré-escolas, permanece ineficiente e impróprio e os cursos não arcam com a devida 

qualificação para a atuação desses profissionais no trabalho dessas instituições, resultando em 

condutas rigorosas voltadas unicamente para ação do cuidar, priorizando a higiene e 

alimentação na rotina das creches e de forma confusa antecipando os conteúdos do primeiro 

ano do fundamental, nas turmas de 4 e 5 anos, promovendo ações totalmente propedêutica.  
                                                           
3
 Usaremos os termos, monitoras e professoras por se tratar do público dos profissionais da Educação Infantil, 

mas será respeitado o gênero nas citações 
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No entendimento de Rosemberg (1997),  educar e cuidar de crianças em grupo não é 

algo que se aprende naturalmente, carece de capacitação profissional.  

Implantar este modelo de educação infantil que educa e cuida devemos, pois, 

afastar-nos de duas concepções inadequadas: a concepção que educar é 

apenas instruir e alimentar a cabeça através de lições, ou ensinamentos das 

disciplinas; e que cuidar é um comportamento que as mulheres desenvolvem 

naturalmente em suas casas. O que estou querendo afirmar é que cuidar e 

educar crianças pequenas em instituições coletivas é uma habilidade 

profissional que necessita ser aprendida e de condições de trabalho 

adequadas para se expressar. (ROSEMBERG,1997, p.5). 
 

Segundo Luz, (2003) para isto se concretizar faz-se necessário a participação das 

universidades, faculdades e dos formadores que atuam nesses espaços, para que reflitam sobre 

suas práticas e proporcionem as transformações necessárias para a formação dos profissionais 

tendo como referência o desenvolvimento integral da criança.  

Neste contexto, Azevedo (2011) concebe o Parfor como uma ação política que 

pretende solucionar os dilemas da educação relacionados à incapacidade e infertilidade, por 

vezes visto nos sistemas de ensino, em virtude disto, procura-se superar essas questões no 

domínio da prática pedagógica, como forma de atingir as unidades escolares. 

É importante ressaltar, que o Programa de Formação de Professores de educação 

Básica - Parfor, è uma política instituída para formar um grande contingente de professores 

atuando nesta etapa de ensino, sem instrução apropriada, como veremos a seguir.  

 

1.1 Programa de Formação de Professores da Educação Básica- Parfor 

 

O Parfor é um programa federal que objetiva oferecer formação inicial e continuada 

aos docentes em exercício, nas redes estadual e municipal de ensino, que estejam 

desenvolvendo a docência há pelo menos três anos.  

Este plano foi estabelecido pelo Decreto nº 6.755, de 29 de janeiro de 2009 (BRASIL, 

2009), como consequência de manifestações concomitantes entre o Ministério da Educação, 

Instituições Públicas de Educação Superior e das Secretarias de Educação dos Estados e 

Municípios, no domínio do Plano Nacional de Educação - PNE, do Plano de Metas 

Compromisso para Todos – e do Plano de Desenvolvimento da Educação - PDE, por 

intermédio de um sistema de cooperação entre União, Estados e Municípios. 

A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), que 

também coordena o Sistema Nacional de Pós-Graduação brasileiro, a partir desta nova 
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determinação, passa a impulsionar a formação inicial e continuada de professores para a 

educação básica.  

Portanto, o Parfor é reservado aos profissionais com carência de formação inicial e 

continuada, atuando na rede pública de educação básica, sem a formação superior que atenda 

às exigências legais. É importante destacar que os cursos superiores ofertados por meio do 

Parfor, são disponibilizados nas modalidades: presencial e à distância de forma gratuita. 

No que diz respeito à primeira licenciatura, a carga horária proposta é de 2.800 horas 

acrescida de mais 400, correspondente ao estágio e para os docentes que farão a segunda 

licenciatura, por atuarem fora da área de sua formação, a carga horária é de 800 a 1.200 horas, 

valendo também para os bacharéis sem licenciaturas. 

[...] a primeira para professores que ainda não têm formação superior 

(primeira licenciatura); a segunda para professores já formados, mas que 

lecionam em área diferente daquela em que se formaram (segunda 

licenciatura); e a terceira para bacharéis sem licenciatura, que necessitam de 

estudos complementares que os habilitem ao exercício do magistério 

(BRASIL, 2009). 
 

Desta forma, para cursar as licenciaturas ofertadas, é necessário realizar a pré-

inscrição no site da Plataforma Freire, que foi disponibilizado em 2009. Os interessados 

cadastram seus currículos e escolhem sua opção de formação, efetivando assim a sua pré-

inscrição. O próximo passo consiste em submeter às pré-inscrições nas Secretarias Estaduais e 

Municipais de Educação que efetuarão o processo de seleção estabelecido pelas Instituições 

de Ensino Superior/IES. A formação docente nesse programa acontece em universidades 

públicas, estaduais, federais, municipais ou comunitárias, ou ainda, em institutos federais de 

educação, ciência e tecnologia. 

A formação, neste contexto, considera a experiência prática como forma de aliar os 

conhecimentos já obtidos com os que serão agregados, tais requisitos são essenciais como 

afirma Gatti (2010, p.1375), 

[...] A formação de professores profissionais para a educação básica tem que 

partir de seu campo de prática e agregar a este os conhecimentos necessários 

selecionados como valorosos, em seus fundamentos e com as mediações 

didáticas necessárias, sobretudo por se tratar de formação para o trabalho 

educacional com crianças e adolescentes. 

 

A Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB aderiu ao Plano em 28 de 

maio de 2009, assumindo o compromisso de ofertar os cursos de: Ciências Biológicas, 

Ciências Sociais, Filosofia, Geografia, História, Letras Vernáculas, Matemática e Pedagogia 

como assegurado na introdução do relatório do programa: 
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O presente documento trata-se do Relatório simplificado das atividades dos 

Cursos de Licenciatura em PEDAGOGIA, LETRAS VERNÁCULAS, 

GEOGRAFIA, HISTÓRIA, CIÊNCIAS BIOLÓGICAS, CIÊNCIAS 

SOCIAIS, FILOSOFIA, MATEMÁTICA, para professores da Rede Pública 

Estadual de Ensino, na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, campus 

de Vitória da Conquista. Este Relatório visa atender o convênio firmado 

entre a CAPES e a Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB), 

com vistas à operacionalização do Programa de Formação para Professores. 

(UESB, 2014, grifo do autor). 

 

O referido Termo de Adesão tem a vigência de 07 anos, com possibilidade de 

renovação por igual e inferior período. Os cursos tiveram seu Projeto Pedagógico revisado nas 

Faculdades e em seguida foram aprovadas as adaptações pelo Conselho 

Conforme relatório das atividades desenvolvidas pelo Parfor/UESB, Vitória da 

Conquista (2014), a instituição assinou convênio com a CAPES com vistas à 

operacionalização do Programa de Formação para Professores na modalidade presencial 

semestral, com duração de 3 (três) anos. 

No que tange ao Curso de Pedagogia, que é o nosso foco, a sua elaboração teve como 

finalidade fornecer as informações necessárias aos órgãos competentes para autorização do 

curso de Licenciatura em Pedagogia com ênfase em educação infantil e anos iniciais do 

ensino fundamental. Este documento foi feito tendo como direção a Resolução nº 57/2003 e  

agrega as informações do município de Vitória da Conquista para sediar o programa no 

campus da UESB do mesmo município, atendendo assim a demanda da região, segundo o 

Projeto Pedagógico do  Curso de Pedagogia (2013). 

Os critérios de seleção foram realizados pela Comissão Permanente de Vestibular 

(COPEVE), apoiado por normas específicas estabelecidas pelo Conselho de Ensino, Pesquisa 

Extensão (CONSEPE), da UESB, iniciando pelo cadastro na Plataforma Paulo Freire, com 

divulgação de edital exclusivo da Reitoria do Programa local. Desta forma, o processo 

seletivo é classificatório conforme o número de vagas previsto para o Campus de Vitória da 

Conquista. 

O curso de Pedagogia/Parfor tem por finalidade formar profissionais da educação, com 

capacidade e compromisso em conformidade com as mudanças propostas para a formação de 

uma sociedade mais justa, como citado no Projeto Pedagógico do Curso de Pedagogia (2013, 

p.32), 

[...] Uma formação que possibilite aos professores o exercício de suas 

atividades profissionais, de maneira mais consciente, favorecendo a reflexão 

sobre a realidade social do aluno, da comunidade escolar e sobre sua prática, 

no espaço escolar e na sociedade. 
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Nesta ótica, o Projeto de Formação de Professores para o Curso de Pedagogia (2013, 

p.36), tem como princípios: 

 Valorização do processo pedagógico na formação profissional da 

educação, mediante a consideração do trabalho pedagógico do docente que 

atua na Educação Infantil e nas séries iniciais do Ensino Fundamental, na sua 

totalidade, na dimensão da formação e da produção dos conhecimentos 

interdisciplinar e que embasam a organização do trabalho pedagógico no 

interior das escolas; 

 Sólida formação teórico-metodológica, a qual deve capacitar o 

profissional no desempenho de diferentes papéis e funções nas instituições 

escolares; 

 Realização de estágio supervisionado, mediante a articulação das 

atividades de ensino, pesquisa e extensão; 

 Formação contextualizada, a fim de despertar o compromisso social 

com os problemas da escola e da comunidade, democratizando as relações e 

buscando resposta para os problemas locais. 

 

Após apresentação detalhada de todos os itens que nortearam a elaboração do Projeto 

de Autorização do Curso, a UESB deu início as atividades e composição das turmas. Na 

Tabela seguinte, destacamos as 7 turmas de Pedagogia que já concluíram suas atividades. 

Tabela 1 - Turmas que concluíram o Parfor de Pedagogia 

 

ANO 

 

TURMAS 

 

INGRESSOS 

 

DESISTENTES 

 

CONCLUINTES 

ANO DE 

CONCLUSÃO 

2010.1 01 37 02 35 2013.2 

2010.1 02 35 04 31 2013.2 

2010.2 03 51 06 45 2014.1 

2010.2 05 88 30 58 2014.1 

2010.1 06 48 05 43 2015.1 

2010.1 07 55 10 45 2015.1 

Fonte: Coordenação do Parfor/UESB (2017) 

 

As informações da Tabela 1, constam no relatório das atividades desenvolvidas pelo 

Parfor/Uesb de Vitória da Conquista, em que demonstra o início e término das turmas de 

Pedagogia com previsão para começar suas atividades, inicialmente, no período de 2010.1 e 

2010.2, no entanto, as informações não coincidem com os relatos das entrevistadas em relação 

ao início e conclusão do curso, como mostraremos na Tabela 2 a seguir, 
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          Tabela 2 - Início e conclusão da graduação de Pedagogia/Parfor dos sujeitos da pesquisa. 

Nomes Iniciou Concluiu 

Nara 2012 2016 

Sara 2012 2016 

Iara 2011 2014 

Rosa 2011 2015 

Clara 2012 2016 

Malu 2012 2016 
Fonte: elaborado pela autora (2017) 

 

Diante das informações desencontradas, buscamos a secretaria do Parfor para 

compreender o porque desta diferença em relação as datas de início e conclusão do curso de 

Pedagogia pelo Parfor e recebemos as seguintes explicações da coordenadora do programa. 

O curso de Pedagogia foi o último a começar em Conquista pelo Parfor, os demais  

começaram sem problema nenhum, mas em relação ao curso de Pedagogia, havia um embate 

entre os professores da UESB que eram a favor e os que se posicionaram contra.  

Com este embate, houve um grande atraso para começar o curso de Pedagogia, as duas 

primeiras turmas só iniciaram suas atividades em junho de 2010, praticamente um semestre 

atrasado. As turmas funcionaram, inicialmente, no turno noturno gerando uma situação, de 

maior procura de vagas para o turno diurno, com a qual, os coordenadores do programa, não 

havia pensado antes. 

A decisão de funcionar a noite foi em função de atender os professores que atuavam 

durante o dia em suas atividades de sala de aula, mas quando os primeiros professores-alunos 

foram chamados para efetuar suas matrículas, surge outra demanda, muitos não poderiam 

fazer o curso noturno porque trabalhavam na EJA, então, eles tiveram que abrir mão de suas 

matrículas naquele momento, o que levou a universidade a pensar o que fazer para contemplar 

todos aqueles que queriam estudar. 

O fato é que, as aulas nessas turmas só começaram no final do primeiro semestre do 

ano de 2010.1, e levou a atrasar todas as outras turmas, porque elas foram sendo criadas na 

sequência. Aliada ao atraso veio a greve dos professores da UESB e como esses, em sua 

maioria, são do curso regular e estão vinculados ao sindicado, seria contraditório, segundo a 

entrevistada, o curso regular parar e o Parfor não, e tudo isso, foi gerando um atraso dos 

semestres, por isso a dificuldade em compreender a organização do relatório fora do contexto 

de como tudo aconteceu. No começo de 2011, inicia-se mais 2 turmas no turno noturno, as 

turmas 3 e 4 e mais 1 no diurno, a turma 5, esta última para contemplar os alunos que 

trabalhavam na EJA.  
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Ainda segundo a coordenadora do programa, muitas secretarias de educação dos 

municípios relutaram para não liberar seus professores, alegando falta de recurso para pagar 

substitutos, muitos professores e monitores, principalmente os de Vitória da Conquista 

fizeram acordos com os gestores, mas muitos tiveram problemas quando esses foram 

substituídos, inviabilizando a permanência no curso, fato que levou a necessidade de 

reorganizar as turmas e assim a turma 4 foi desfeita e os alunos foram relocados na turma 3 e 

5, por este motivo não consta a turma 4 no relatório. 

Para a coordenadora, provavelmente houve um erro de digitação em relação ao ano de 

início das turmas 6 e 7, ela não se recorda exatamente quando foram formadas, mas, lembra-

se que houve um período de um a dois semestres para que novas turmas surgissem, um dos 

motivos foi por conta do Fórum de Formação de Professores do Estado da Bahia, que teve 

representação dos secretários municipais, a universidade também foi chamada para responder 

as demandas dos municípios e uma das reclamações apresentadas é de que os municípios não 

podiam liberar os professores de sala de aula porque eles não dispunham de recursos 

financeiros para contratar substitutos. Podemos inferir que há falhas no acompanhamento dos 

registros do curso e consequentemente na organização do mesmo.  

A coordenadora salientou que a universidade tem procurado responder necessidades 

dos municípios sem perder a qualidade do ensino oferecido, por isso busca alternativas para 

que a formação aconteça, como foi o caso da turma do diurno e de uma outra turma em que a 

maioria dos alunos eram de Maetinga e que as aulas eram ministradas aos sábados e 

segundas-feiras. 

Concluímos então, que  o curso de Pedagogia/Parfor, na UESB, iniciou suas atividades 

no final do primeiro semestre 2010, com duas turmas, totalizando 72 professores-estudantes 

matriculados, desistindo no processo, 06 cursista, portanto, 66 concluíram o curso em 2014.1. 

No primeiro semestre de 2011 foram formadas as turmas 3,4 e 5,  mas devido a grande 

evasão, a turma 4 foi suprimida, concluindo o curso 134 discentes.  

As turmas 6 e 7 foram formadas posteriormente, pelo relato das entrevistadas ao 

afirmarem que iniciaram as atividades no Parfor em 2012 e da coordenadora, que apesar de 

não se recordar da data exata, lembra-se de ter parado por um período de 1 ou 2 semestres 

para que novas turmas fossem formadas, deduzimos que é provável que essas turmas tenham 

iniciado em 2012 com 103 alunos matriculados, 15 desistentes, formando em 2016.1, 88 

discentes.  

É importante destacar que dos 257 concluintes, 129 são de Vitória da Conquista e 

desses, 74 atuam na rede municipal como monitoras nas turmas de 2 e 3 anos.  
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É importante ressaltar que o quadro docente é composto por professores efetivos ou 

substitutos, com formação acadêmica na área do conhecimento da disciplina em que atua. 

Com essas medidas, observa-se que existe um aceno nas políticas públicas em 

diminuir a desigualdade de formação e de valorização do trabalho docente. (SCHEIBE, 2010). 

Segundo Romanowski (2007, p.177) “a busca de uma formação para a mediação entre 

as intenções sociais do processo educativo e promoção dos sujeitos como pessoas e como 

cidadãos precisa ser realizada”. Desta forma, a promoção se faz necessária para que a 

formação dos professores de educação infantil tenha sentido não apenas de qualificação 

profissional, mas também como possibilidade de ascensão na carreira.  

Os “Indicadores da qualidade na Educação Infantil”
4
 no capítulo que trata da 

dimensão: formação e as condições de trabalho das professoras e demais profissionais, traz a 

seguinte consideração. 

Um dos fatores que mais influem na qualidade da educação é a qualidade 

dos profissionais que trabalham com as crianças. Professoras bem formadas, 

com salários dignos, que contam com o apoio da direção, da coordenação 

pedagógica e dos demais profissionais - trabalhando em equipe, refletindo e 

procurando aprimorar constantemente suas práticas -  são fundamentais na 

construção  de instituições de educação infantil de qualidade. (BRASIL, 

2009, p.54). 

 

No entanto, a realidade vivenciada pelos profissionais que atuam nas creches e pré-

escolas vai  na contramão do que preconiza os indicadores. Segundo Almeida (2009, p. 268), 

Apesar de a Constituição Federal Brasileira prever como base do ensino 

público, dentre outros, o princípio da valorização dos profissionais da 

educação, garantindo-lhes planos de carreira com piso salarial profissional e 

ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos (art. 206, 

inciso V), essas garantias são postergadas, pois sua concretização é remetida 

a leis posteriores.  
 

Nesse sentido, Oliveira (2004), argumenta que o exercício do professor implica em 

baixa remuneração, incoerência ou falta de planos de carreiras, extinção de garantias 

trabalhistas e previdenciárias, deixando a sensação de insegurança e precariedade no trabalho 

docente. 

Na literatura mais recente, alguns estudos apontam que para dar conta da demanda que 

a profissão exige, perpassa também por uma dimensão política, compreendendo que as 

instituições são espaços de trabalho e para exercer bem a função que lhes cabem, os 

profissionais precisam reivindicar melhores condições para exercer o seu papel. Aragão e 

                                                           
4
Este documento consiste em um instrumento de auto avaliação da qualidade das instituições de educação 

infantil, por meio de um processo participativo e aberto a toda a comunidade. O presente documento foi 

elaborado sob a coordenação conjunta do Ministério da Educação, por meio da Secretaria da Educação Básica, 

da Ação Educativa, da Fundação Orsa, da Undime e do Unicef em 2009. 
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Kreutz (2010, p.144) “uma educação de qualidade se faz também com professores conscientes 

do seu papel e das dimensões práticas, subjetivas e culturais da docência”.  

Diante do exposto, a formação inicial precisa ir além dos conhecimentos técnicos e 

científicos para lidar com as especificidades das crianças atendidas em creches e pré-escolas, 

convém suscitar discussões quanto ao papel deste educador na formação dos pequenos e na 

transformação da comunidade em que atua, levando-o a posicionar-se de forma crítica diante 

das adversidades que encontra em sua prática, buscando soluções favoráveis para a superação 

dos desafios, lutando por seus direitos e por valorização profissional, mostrando-se atento às 

mudanças sociais, políticas, ambientais, no sentido de continuar ativo e motivado no 

prosseguimento de sua atuação e formação.  

No intuito de encontrar esclarecimento para o nosso problema, esta pesquisa buscou 

aporte teórico sobre as políticas públicas educacionais e concepções sobre as políticas de 

formação de professores, abordando os aspectos históricos e teóricos no contexto brasileiro, 

nos estudos de Mororó (2011), Gatti (2009), Sheibe (2010), Saviani (2010).  Na Formação de 

Professores para Educação Infantil utilizamos as pesquisas de Rosemberg (1997-1999), 

Campos (2006), Kishimoto (1999) e Kramer (1994-2005), dentre outros autores que abordam 

o tema. Além disso, utilizamos alguns documentos oficiais como: Constituição Federal 

(1988), Lei de Diretrizes e Bases (1996), Estatuto da Criança e do Adolescente (1990), 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (2009), Referenciais Curriculares 

Nacionais para a Educação Infantil (1998), Indicadores da qualidade na Educação Infantil 

(2009), Lei 6755 – Formação e portaria nº 9 – Parfor, entre outros e para reflexão sobre o 

contexto histórico e social da infância utilizamos as pesquisas de Ariès (1973), Donzelot 

(2002), Arroyo (2015), Kullmann Jr (2015) e o documentário Crianças Invisíveis 

encomendado pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância - Unicef e realizada por diretores 

renomados de nacionalidades diversas, apresentado em 2006 e as legislações pertinentes à 

temática.  

Para aprofundar o conhecimento sobre a temática desta pesquisa, fizemos também, o 

mapeamento das produções científicas brasileira, coletadas no site do Instituto Brasileiro de 

Informação em Ciência e Tecnologia- IBICT, descobrindo regularidades, caminhos e vínculos 

significativos no que concerne à produção científica sobre a formação de professores de 

Educação Infantil.  

Esta sondagem, com base no mapeamento das pesquisas acadêmicas sobre a formação 

de professores da Educação Infantil, buscou organizar um levantamento das teses e 

dissertações publicadas no período de 2010 a 2015 no contexto nacional e pela temática 
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Formação de Professores da Educação Infantil. A razão da delimitação deste período ocorreu 

em virtude desses trabalhos trazerem discussões mais recentes.  

Em seguida, foram realizadas análises, comparações e classificações dos trabalhos 

com o propósito de entender como a formação de professores da Educação Infantil é 

considerada nas produções científicas. Tal busca resultou no quantitativo explicitado no 

quadro abaixo 

                    Tabela 3 - Descritores utilizados na pesquisa no período de 2010-2015. 

DESCRITORES DISSERTAÇÃO TESE TOTAL 

Formação de 

Professores em 

Educação Infantil 

 

253 

 

59 

 

312 

Formação de 

Professores 

4.037 1.885 5.922 

Educação Infantil 1.307 

 

419 1.726 

                              Fonte: elaborado pela autora (2016) 

 

O levantamento foi realizado a partir da leitura dos títulos, resumos e palavras-chave, 

sendo selecionados apenas 40 trabalhos, desses, 13 foram teses e 27 dissertações. Esses 

trabalhos foram escolhidos por apresentar relação com o objeto de estudo.  

A partir do exame dos resumos dos trabalhos mapeados, foi considerado, de modo 

geral, que os estudos investigados utilizaram como processo metodológico o estudo 

bibliográfico e documental, utilização de instrumentos como entrevistas e aplicação de 

questionários, também a análise de dados estatísticos de sites oficiais.  

Os trabalhos citaram como tipos de pesquisas desenvolvidos, em sua maioria, a 

pesquisa qualitativa, havendo também a pesquisa participante, a pesquisa etnográfica e estudo 

de caso.  

Os autores mais citados nos trabalhos analisados foram: Kramer, Campos, 

Rosembergue, Kuhlmann, Arroyo, Formozinho, Oliveira, Saviani, Gatti, Sheibe, Maués, 

Vieira, dentre outros que estudam políticas educacional, formação de professores e educação 

infantil. 

Em relação às palavras-chave deliberadas pelos autores nos trabalhos pesquisados para 

assinalar o tema dos textos, destacam-se as seguintes: políticas educacionais; formação de 

professores; educação infantil; política de formação de professores; legislação educacional, 

reformas educacionais, curso de Pedagogia, teoria e prática educacional. 

Alguns trabalhos também apresentam a legislação nacional relacionada à formação de 

professor, a saber: LDB 9394/96 – Lei de diretrizes e Bases da educação nacional; o Plano 
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Nacional de Educação2011-2020; o Decreto n. 6.755 que institui a Política Nacional de 

Formação de Profissionais do Magistério da Educação Básica e disciplina a atuação da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES; Lei n. 9.424, de 24 

de dezembro de 1996 que dispõe sobre o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 

Fundamental e de Valorização do Magistério; Resolução CNE/CEB n. 2, de 28/5/2009 que 

fixa as Diretrizes Nacionais para os Planos de Carreira e Remuneração dos Profissionais do 

Magistério da Educação Básica Pública e aborta o percurso histórico da formação, da 

infância, das instituições da educação infantil no Brasil e o processo de atendimento a este 

público ao longo do tempo. 

Quanto aos objetivos dos trabalhos, de forma geral, destacou-se a reforma do Estado 

Brasileiro e suas políticas de formação de professores da educação básica e dos cursos de 

formação continuada, evidenciando as reformas educacionais efetivadas a partir dos anos 

1990, discorrendo o cenário neoliberal e seus desdobramentos na formação dos professores.  

Como conclusões, os resumos dos trabalhos apontam que os cursos de formação, em 

especial o Parfor apresentam dificuldades e fragilidades que precisam ser sanadas para que a 

formação de fato favoreça a preparação dos discentes para os desafios da sala de aula. Alguns 

poucos trabalhos enfatizaram que a experiência dos cursistas no meio universitário, favoreceu 

um olhar mais crítico e participativo dos discentes, como também o crescimento da 

autoestima.  

Este mapeamento evidenciou que os trabalhos que versam sobre a formação de 

professores da Educação Infantil, ainda são tímidos se compararmos com a quantidade de 

produções científicas e acadêmicas com a temática “formação de professores”. 

Uma das principais justificativas para essa limitada produção é concedida ao fato de 

que este profissional passa a ser evidenciado após a Lei de Diretrizes e Bases LDB/96, antes, 

porém, a Educação Infantil não fazia parte da Educação Básica, ocasionando uma indiferença 

política, econômica e social por um grande período em nossa história. 

O mapeamento indicou também a necessidade de avançar, nas pesquisas sobre a 

formação de professores na Educação Infantil. Entretanto, é preciso destacar que a Educação 

Infantil está sendo pesquisada com mais intensidade nos últimos tempos, e as crianças de 0 a 

5 anos são reconhecidas como sujeitos de direito que têm suas singularidades. Portanto, 

compreender uma pluralidade de concepções a respeito da criança expressando questões 

favoráveis à elaboração e relevância de políticas públicas, resultará certamente em práticas 

que propiciam o desenvolvimento das crianças. 
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Os estudos analisados indicam concepções e caminhos distintos acerca de temas que 

estão no foco das políticas públicas recentes no que concerne a formação de professores no 

Brasil, revelando a dimensão dessas pesquisas para o cenário acadêmico, social e político.  

Assim, o levantamento colaborou para a compreensão de que, embora algumas 

questões sejam recorrentes em vários estudos, cada questão possui sua especificidade e 

historicidade, e essa particularidade é essencial para refletirmos sobre os diversos percursos 

empreendidos para busca de respostas aos problemas suscitados.  

A seguir, abordaremos a trajetória da pesquisa, isto é, os caminhos metodológicos que 

foram percorridos para atingir o propósito deste estudo. 

 

1.2 Caminhos Metodológicos 

 

A peculiaridade de pesquisar integra-se às ações docentes. Questionar, elaborar e 

reestruturar conhecimentos como forma de proporcionar ideias mais significativas para a 

compreensão da prática profissional.  

Pesquisar, portanto, é investigar intensamente um objeto e o contexto em que este se 

estabelece, todavia, mantendo um distanciamento para favorecer um exame mais criterioso do 

ponto em questão. Neste sentido, usando como referência as palavras de Freire (2007, p.29), 

ao destacar que “pesquiso para constatar, constatando, intervenho, intervindo educo e me 

educo. Pesquiso para conhecer o que ainda não conheço e comunicar ou anunciar a 

novidade”. É nesta perspectiva que nos aventuramos nesta tarefa de pesquisar sobre o objeto 

escolhido para este estudo. 

Salientamos, portanto, a função do pesquisador como guia perspicaz, que procura 

novas provas mediante suas habilidades e conhecimentos. Diante do exposto, buscamos 

respostas para a nossa questão da pesquisa que investiga se a formação das monitoras que 

atuam nas creches públicas de Vitória da Conquista – Ba, pelo curso de Pedagogia do 

Parfor/UESB, tem contribuído para a melhoria da qualidade de suas atuações na Educação 

Infantil. 

Considerando estas reflexões iniciais, temos como propósito, descrever os caminhos 

da pesquisa, compreendendo, em consoante com Lüdke e André (1986, p.18), a importância 

que a procura por explicações nunca se esgotam; ou seja, que o saber é uma elaboração e 

reconstrução diária de conhecimento que resulta das relações e interações estabelecidas com o 

objeto investigado. 
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[...] o interesse do pesquisador ao estudar um determinado problema é 

verificar como ele se manifesta nas atividades, nos procedimentos e nas 

interações cotidianas. [...] essa complexidade do cotidiano escolar é 

sistematicamente retratada nas pesquisas qualitativas (LUDKE E ANDRÉ, 

1986, p. 12). 
 

E é, com este objetivo, que discutimos a natureza da pesquisa qualitativa; em sua 

organização; a caracterização dos sujeitos; as etapas da pesquisa, evidenciando os 

instrumentos utilizados; e, finalmente, a técnica da análise de conteúdo, que está sendo 

utilizada para se compreender o objeto em questão. 

Assim, levando em consideração as informações sobre a metodologia, optou-se pela 

abordagem por meio de análise qualitativa, do tipo descritivo, que caracteriza o contato direto 

do pesquisador com o pesquisado consistindo na principal fonte dos dados e o pesquisador o 

principal instrumento para esta primeira etapa.  

É importante destacar, que a pesquisa qualitativa segundo, Alves Mazzotti e 

Gewandsnajder (1998), neste tipo de estudo, o pesquisador é o principal instrumento de 

investigação. Segundo Chizzotti (2003, p. 228). 

Os pesquisadores qualitativos contestam a neutralidade científica do discurso 

positivista e afirmam a vinculação da investigação com os problemas ético-

políticos e sociais, declaram-se comprometidos com a prática, com a 

emancipação humana e a transformação social, adensam-se as críticas aos 

postulados e exigências das pesquisas unicamente mensurativas. 

 

Portanto, a pesquisa qualitativa possibilita uma aproximação mais efetiva da 

complexidade da realidade pesquisada, buscando situar os sujeitos em um contexto histórico e 

social e tendo como premissa o caráter inacabado do conhecimento, uma vez que o mesmo é 

construído e reconstruído constantemente.  

Chizzotti, (1991, p. 97), pondera que existe uma relação ativa entre o mundo real e o 

sujeito, isto é, uma ligação inerente entre o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito. 

A abordagem qualitativa parte do fundamento de que há uma relação 

dinâmica entre o mundo real e o sujeito, uma interdependência viva entre o 

sujeito e o objeto, um vinculo indissociável entre o mundo objetivo e a 

subjetividade do sujeito. O conhecimento não se reduz a um rol de dados 

isolados, conectados por uma teoria explicativa; o sujeito - observador é a 

parte integrante do processo de conhecimento e interpreta os fenômenos, 

atribuindo-lhes um significado. O objeto não é um dado inerte e neutro; está 

possuído de significados e relações que os sujeitos criam em suas ações. 

 

Nesta mesma direção, Freitas (2002) nos alerta para o fato de que no desenvolvimento 

da pesquisa ocorrem transformações tanto no pesquisador, que está em processo de 

aprendizagem, quanto no pesquisado, a quem é oportunizada a reflexão que pode gerar 

aprendizado e ressignificação. Neves (1996, p.01), afirma que a pesquisa qualitativa: 
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[...] Compreende um conjunto de diferentes técnicas interpretativas que 

visam a descrever e decodificar os componentes de um sistema complexo de 

significados. Tem por objetivo traduzir e expressar o sentido dos fenômenos 

do mundo social; trata-se de reduzir a distância entre indicador e indicado, 

entre teoria e dados, entre contexto e ação.  

 

Sob esta ótica, esta pesquisa é delineada por uma abordagem sócio histórica, que 

considera a relação dialética entre o sujeito e a sociedade em que está inserido, uma vez que o 

mesmo é concebido enquanto sujeito histórico.  Sobre esta abordagem, Freitas (2002, p.22), 

salienta que: 

[...] sua preocupação é encontrar métodos de estudar o homem como unidade 

de corpo e mente, ser biológico e ser social, membro da espécie humana e 

participante do processo histórico. Percebe os sujeitos como históricos, 

datados, concretos, marcados por uma cultura como criadores de ideias e 

consciência que, ao produzirem e reproduzirem a realidade social, são ao 

mesmo tempo produzidos e reproduzidos por ela. 

 

Neste contexto, as técnicas da análise documental e da entrevista semiestruturada 

foram julgadas as mais oportunas para a realização da coleta de dados desta pesquisa. Sobre 

isso, salienta Lüdke e André (1986), a análise documental tem alguns benefícios, pois os 

documentos consistem em fontes seguras e abundantes que se conservam com o tempo, 

podendo ser examinadas diversas vezes, dá suporte a variadas pesquisas conferindo mais 

confiança às respostas obtidas. Equivale a uma fonte significativa capaz de colher 

informações importantes que fundamenta as hipóteses do pesquisador; representa uma fonte 

própria de conhecimento. 

Ademais, esses recursos normalmente são mais acessíveis e, por se tratar de uma fonte 

que não esboça reação, facilita a obtenção de informações quando torna-se inviável a 

aproximação ao sujeito (em caso de óbito) ou no qual a comunicação com os sujeitos 

possibilita uma mudança de conduta ou opinião. Segundo Teixeira (2006, p. 118), este tipo de 

pesquisa propõe “[...] encontrar respostas em fontes documentais produzidas nos múltiplos 

contextos educacionais [...]”. 

Para a pesquisa documental, coletamos dados junto à Coordenação do Parfor/Uesb – 

no site da Plataforma Freire, no site do MEC, na Secretaria Municipal de Educação (SMED), 

no Conselho de Educação do município, a saber: 

a) Projeto pedagógico do curso de Pedagogia peloParfor/Uesb/Vitória da Conquista; 

b) Relatório das atividades desenvolvidas pelo Parfor/Uesb/Vitória da Conquista; 

c) Proposta pedagógica da Educação Infantil da Secretaria Municipal de Educação de 

Vitória da Conquista; 

d) Resolução nº 006/2012 do Conselho Municipal de Educação de Vitória da Conquista; 
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e) O Plano Municipal de Educação (PME), no capítulo destinado à Educação Infantil, Lei 

Municipal n.º 2.042, de 06/06/2015; 

f) Legislações que regulam a Educação Infantil: Constituição Federal de 1988; 

g) LDB 9394/96, Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Infantil, estabelecidas 

no Parecer CNE/CEB nº. 22/1998 e revistas no Parecer CNE/CEB nº. 20/2009; 

h) Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) veio como marco normativo acatado pela 

lei 8.069/90; 

i) Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, que veio atender as 

deliberações da LDBEN (9.394/96) 

j) O Plano Nacional de Educação (PNE), no capítulo destinado à Educação Infantil, Lei 

Federal n.º 13,005, de 25/06/2014; 

k) Política Nacional de Educação Infantil: pelo direito das crianças de zero a seis anos à 

Educação, (BRASIL, 2006). 

 

Os documentos destacados foram examinados com a intenção de investigar as 

evoluções, repercussões e provocações propostas para a formação de professores para a 

Educação Infantil, bem como, para analisar a evolução histórica das políticas públicas para a 

Educação Infantil, das proposições de formação docente para atuação na Educação Infantil e o 

histórico da Educação Infantil no Brasil.  

Tal pressuposto fundamenta-se em Lüdke e André (1986, p. 39), ao elucidar que os 

documentos “não são apenas uma fonte de informação contextualizada, mas surge num 

determinado contexto e fornecem informações sobre esse mesmo contexto”. Nesse sentido, o 

levantamento subsidiou as informações factuais da história e esclareceram equívocos e 

inovações, acerca da formação de professores. 

Ademais, realizamos o mapeamento das produções científicas sobre a formação de 

professores de Educação Infantil com o propósito de analisar os conhecimentos que estão 

sendo produzidos atualmente nesta área, formadas por artigos de periódicos, dissertações e 

teses disponibilizados no Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia- IBICT, 

para igualmente sinalizar o que tem sido produzido na academia sobre esta temática. 

Desse modo, tanto na pesquisa bibliográfica quanto na documental, adotamos os 

procedimentos de análise das fontes, leitura do material escolhido para organização, estudo e 

produção das observações. Neste sentido, acreditamos que a pesquisa bibliográfica e a 

documental se complementam na compreensão da natureza desta pesquisa. 
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A escolha da entrevista semiestruturada se deu pelo fato de que a mesma possibilita 

maior interação entre a pesquisadora e as pesquisadas viabilizando a captação imediata e 

corrente da informação desejada, seja pela observação do que diz a entrevistada, seja pelo 

modo como o faz, como explicita Selltiz, Jahoda, Deutsch e Cook (1974, p. 267), 

Numa entrevista- como o entrevistador e a pessoa entrevistada estão 

presentes no momento em que as perguntas são apresentadas e respondidas – 

existe oportunidade para maior flexibilidade para a obtenção de informações; 

além disso, o entrevistador tem oportunidade para observar a pessoa e a 

situação total a que responde.  
 

A opção por esta técnica levou em consideração os cuidados recomendados ao se 

realizar qualquer tipo de entrevista, como: respeito muito grande pelo entrevistado; respeito 

ao universo próprio de quem fornece as informações, suas opiniões e impressões; 

desenvolvimento da capacidade de ouvir atentamente e de estimular o fluxo natural de 

informações por parte do entrevistado como afirma Lüdke e André (1986, p.12, grifo das 

autoras), 

O ‘significado’ que as pessoas dão às coisas e à sua vida são focos de 

atenção especial pelo pesquisador. Nesses estudos há sempre uma tentativa 

de capturar a „perspectiva dos participantes‟, isto é, a maneira como os 

informantes encaram as questões que estão sendo focalizadas. Ao considerar 

os diferentes pontos de vista dos participantes, os estudos qualitativos 

permitem iluminar o dinamismo interno das situações, geralmente 

inacessível ao observador e externo.  

O cuidado que o pesquisador precisa ter ao revelar os pontos de vista dos 

participantes é com a acuidade de suas percepções. Deve, por isso, encontrar 

meios de checá-las, discutindo-as abertamente com os participantes ou 

confrontando-as com outros pesquisadores para que elas possam ou não ser 

confirmadas.  
 

Ainda a respeito dos cuidados na realização da entrevista, Nogueira (1975, p.114), 

salienta que: 

O entrevistador deve esforçar-se a fim de obter a cooperação do 

entrevistado, sem contudo, procurar ser astuto, pois  tal atitude mais 

frequentemente leva ao fracasso do que ao sucesso. Uma vez que o 

entrevistado, geralmente, é colocado nesse papel pelo fato de saber mais do 

que o entrevistador sobre o assunto da entrevista, é mais fácil ele enganar o 

entrevistador do que ser enganado por este. A impressão de que o 

entrevistador está procurando ser astuto, pode levar o entrevistado à suspeita 

e má vontade, ou induzi-lo a tentar lograr o entrevistador, como revide. 

Assim, a atitude mais adequada, por parte do entrevistador, é a da franqueza 

e sinceridade, a fim de estabelecer com o entrevistado o devido rapport, isto 

é, uma relação de mútua confiança, propícia ao desenvolvimento da 

entrevista e á eliminação das reservas iniciais.  

 

Assim, o pesquisador precisa estar vigilante para direcionar o debate ao assunto do seu 

interesse, se necessário, fazer questionamentos complementares para esclarecer os pontos que 
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suscitaram dúvidas ou para reestabelecer o contexto da entrevista, na hipótese do entrevistado 

não responder ou esquivar-se do que está sendo discutido. 

Consideramos como vantagens da entrevista semiestruturada, a possibilidade de ter 

como meta os sujeitos de interesse do pesquisador, elasticidade quanto à duração, incluir 

pessoas que não sabem escrever, além de propiciar a interação entre pesquisador e 

entrevistado favorecendo respostas autênticas, bem como, permitir uma informalidade que irá 

proporcionar ao entrevistador abordar temas mais profundos e melindrosos. 

Nesse sentido, a definição dada por Marconi e Lakatos (1996, p. 84), para entrevista é: 

[...] um encontro entre duas pessoas, a fim de que uma delas obtenha 

informações a respeito de um determinado assunto, mediante uma 

conversação de natureza profissional. É um procedimento utilizado na 

investigação social, para a coleta de dados ou para ajudar no diagnóstico ou 

no tratamento de um problema social. 

 

Para esta etapa do desenvolvimento da pesquisa foram selecionadas as instituições de 

Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino de Vitória da Conquista que constituem a 

amostragem, tendo em vista a garantia de uma fração representativa da realidade da Educação 

Infantil municipal.  

A seleção foi feita após levantamento de dados, junto à Secretaria Municipal de 

Educação (SMED) e a coordenação do Parfor, que disponibilizaram dados para a escolha das 

instituições onde a pesquisa foi realizada.  

Vale ressaltar, que não foi uma tarefa muito fácil, pelo fato de alguns funcionários 

demonstrarem resistência e falta de interesse em colaborar. Enfim, após muita insistência, 

algumas informações foram disponibilizadas e finalmente foi possível escolher cinco creches 

em diferentes bairros.  

Portanto, para realizar as entrevistas, estabelecemos os contatos mencionados 

anteriormente, para solicitar a lista das instituições municipais de educação infantil e seus 

respectivos endereços, bem como, das monitoras que haviam concluído o Parfor.  

O critério adotado para escolha das creches consistiu em haver na instituição um maior 

número de monitoras no quadro de funcionários com o perfil desejado, para que, ao ser 

informada da proposta, alguém se dispusesse a colaborar. 

A escolha dos sujeitos desta pesquisa levou em consideração a atuação nas turmas de 2 

e 3 anos, na função de monitoras, com tempo mínimo de 5 anos de docência na rede 

municipal em Educação Infantil e a conclusão do curso de Pedagogia no Parfor/UESB, com o 

intuito de oportunizar a reflexão em relação à contribuição do curso na vida profissional das 

entrevistadas.  
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Definidas as creches e os sujeitos deste processo investigativo, levando em 

consideração os critérios explicitados, iniciamos as visitas para marcar as entrevistas, expondo 

a intencionalidade da pesquisa e buscando saber a disponibilidade em participar dos sujeitos 

contactados. Ao contrário do que aconteceu na etapa anterior, às pessoas com as quais nos 

comunicamos: diretores, coordenadores e monitores, mostraram-se solícitos, acolhendo-nos 

com simpatia. 

Esta coleta de dados ocorreu em creches públicas, localizadas em bairros distintos na 

zona urbana de Vitória da Conquista – BA. É importante destacar que no período de outubro e 

novembro de 2016 foram entrevistadas 4 monitoras e em abril de 2017 foram feitas mais duas 

entrevistas, totalizando 5 creches visitadas e 6 monitoras entrevistadas.  

Vale salientar, que o primeiro contato com as monitoras foi realizado por meio de 

conversa informal para que fosse explicado, do que se tratava a pesquisa, esclarecer a 

necessidade de gravação do diálogo, fato que deixou algumas inseguras, apesar de receberem 

bem a proposta. Ressaltamos ainda, que no momento das entrevistas foi realizado o 

preenchimento do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE, com o objetivo de 

validar a pesquisa, bem como, proteger as instituições e a pesquisadora eticamente para o bom 

andamento do trabalho. Cabe destacar, também, que esta triagem contou com o apoio da 

direção e coordenação das creches selecionadas.  

A descrição dos sujeitos e das instituições será sucinta, preservando suas identidades e 

a integridade dos entrevistados, sendo mencionados da seguinte forma, conforme Tabela 4 a 

seguir:  

                                       Tabela 4 - Sujeitos da pesquisa e instituições que atuam. 

SUJEITOS CRECHES 

Nara Creche 1 

Sara Creche 2 

Iara e Rosa Creche 3 

Clara Creche 4 

Malu Creche 5 

                                        Fonte: elaborado  pelo autor (2017)  
 

O grupo de monitoras que participaram da pesquisa é composto unicamente por 

mulheres com idades e experiências distintas, como apresentaremos abaixo: 

a) Nara  está com 41 anos, tem formação em Proinfantil e Pedagogia pelo Parfor. 

Atua na creche 1 e trabalha na Educação Infantil há 16 anos, desde que passou no 
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concurso público para Agente de Serviço Social, em regime de 40 horas semanais. 

Atualmente trabalha na turma de 2 anos, mas já trabalhou com crianças de 1 ano e 

6 meses e nas turmas de 5 e 6 anos quando a Educação Infantil fazia parte da pasta 

do Desenvolvimento Social e o professor ficava um turno com a turma e o monitor 

assumia o turno oposto. 

b) Sara  possui 38 anos, tem formação em Magistério e Pedagogia pelo Parfor, atua 

na creche 2 e trabalha na educação Infantil há 16 anos desde que passou no 

concurso público para Agente de Serviço Social, em regime de 40 horas semanais. 

c) Iara tem 48 anos, tem formação em Contabilidade, Pedagogia pelo Parfor, 

Especialização em Psicopedagogia, Educação Infantil e está concluindo a terceira 

especialização em Sociologia. Atua na creche 3 e trabalha na educação Infantil há 

18 anos desde que passou no concurso público para Serviços Gerais, em regime de 

40 horas semanais. 

d) Rosa possui 44 anos, tem formação em Magistério e Pedagogia pelo Parfor, 

trabalha na creche 3 e atua na Educação Infantil com a turma de 2 anos há 5 anos, 

desde que concluiu o Proinfantil. Passou no concurso público de 2000, para 

Serviços Gerais, e sempre atuou em Instituições de Educação Infantil nas funções 

de cozinheira, lavadeira e de limpeza antes de assumir sala de aula. Trabalha em 

regime de 40 horas semanais,.  

e) Clara possui 28 anos, tem formação em Magistério, Pedagogia pelo Parfor e 

concluindo uma especialização em Psicopedagogia. Atua na creche 4 e trabalha na 

educação Infantil há 8 anos em regime de 40 horas semanais. O  primeiro ano de 

experiências foi em uma instituição privada e após passar no concurso público para 

Monitor Escolar, assumiu a sala de 2 anos na creche pública. 

f) Malu está com 44 anos, tem formação em Proinfantil, Pedagogia pelo Parfor e 

concluindo especialização em Psicopedagogia, Atua na creche 5 e trabalha na 

Educação Infantil há 17 anos em regime de 40 horas semanais, desde que passou 

no concurso público para Agente de Serviço Social. Atualmente trabalha na turma 

de 3 anos, mas já trabalhou com crianças de 2 anos e nas turmas de 4 e 5 anos 

quando a Educação Infantil fazia parte da pasta do Desenvolvimento Social e o 

professor ficava um turno com a turma e o monitor assumia o turno oposto. 

Ao serem entrevistados, os sujeitos concederam dados importantes para a produção de 

análises mais significativas em relação ao tema proposto. Interagir com cada um deles e 

perceber a dinâmica das instituições em que trabalham, possibilitou um exame mais atento 
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sobre os pontos mais relevantes desta pesquisa. A seguir faremos uma breve descrição das 

instituições onde trabalham as monitoras entrevistadas. 

A Creche 1, está situada na parte leste da cidade e é mantida pela associação de 

bairros em convênio com a Secretaria Municipal de Educação de Vitória da Conquista - BA. 

O público-alvo é formado por crianças de 02 a 05 anos de idade. Esta instituição surgiu 

através do engajamento de suas fundadoras nos movimentos populares em articulação com as 

atividades desenvolvidas pelos leigos da igreja católica em 1986. Inicialmente todo o trabalho 

era voluntário, após convênio com a prefeitura, está passa a assumir todas as despesas com 

funcionários, manutenção do prédio e alimentação das crianças. Na ocasião da pesquisa, a 

instituição atendia 180 crianças, dessas 94 em creche e 86 em pré-escola, sendo que as 

crianças de 2 e 3 anos ficam em tempo integral e as de pré-escola somente um turno. 

A Creche 2, está localizada na parte oeste da cidade, atendendo crianças a partir de 2 e 

3 anos de idade.  Tem 10 anos de existência, fundada em 11 de maio de 2007. Sua construção 

foi fruto de uma reivindicação dos moradores do bairro durante a discussão do orçamento 

participativo. É uma instituição pequena, com apenas cinco salas, apenas um banheiro 

adaptado para o uso das crianças, mas não é o recomendado para o banho, fato de muitas 

queixas por parte das monitoras. Existe um banheiro para adultos, um pátio pequeno e 

descoberto, sem nenhum brinquedo. Os demais espaços, como cozinha, refeitório, secretaria e 

sala de leitura também são reduzidos, situação que gera um atendimento insuficiente de 

crianças, resultando em uma lista de espera bastante significativa. A comunidade, já algum 

tempo, vem reivindicando a ampliação desta unidade e há uma promessa de atendimento 

desta demanda pela SMED para 2017. Na ocasião da pesquisa, atendia 115 crianças. Em 

tempo integral. 

A Creche 3, está localizada na parte Norte da cidade, atendendo 137 crianças de 2 e 3 

anos. A instituição foi construída na gestão do prefeito José Pedral Sampaio em 1990 a partir 

das reivindicações dos moradores do bairro, para atender a necessidade das mães que 

precisavam trabalhar. Este movimento teve como incentivador e interlocutor o padre cujo 

nome foi escolhido para creche. Esta unidade é ampla, rodeada por espaços descobertos e com 

algumas árvores. No interior da instituição, há um vão espaçoso entre as salas onde as 

crianças correm livremente, não havendo opção para outras brincadeiras, como por exemplo, 

brinquedos de parque, ou de qualquer outra espécie que favoreça o contato da criança com 

variados tipos de objetos com o objetivo de estimular a imaginação e a criatividade, 

proporcionar o desenvolvimento da coordenação motora, enfim, transformar o espaço em um 
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lugar em que a socialização, exploração de diversos materiais e experiências ocorram nos 

momentos livres da rotina escolar. 

A Creche 4, encontra-se localizada na parte Sul da cidade e foi construída com 

recurso do Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede 

Escolar Pública de Educação Infantil (Proinfância), e inaugurada em 2016. A escolha do 

espaço levou em consideração o fato da escola do bairro não atender crianças de 2 e 3 anos e 

com a entrega do conjunto habitacional Vila Elísia, pelo programa de governo Minha Casa, 

Minha Vida, as reivindicações para a construção de uma instituição que atendesse também as 

crianças de creche se intensificaram. Segundo a diretora, a construção desta unidade, não 

atendeu a demanda do bairro, no período da entrevista, a instituição atendia 130 crianças e 

possuía uma lista de espera de 63, desses 45 para creche.  

A Creche 5, é uma instituição conveniada que surgiu nos anos 80 a partir dos 

movimentos de base da Igreja Católica. Esta ação levou em consideração uma das 

reivindicações mais prementes dos moradores do bairro, que era a necessidade das mães de 

trabalharem fora e ter um espaço seguro para deixarem seus filhos. Assim, um senhor que 

fazia parte do movimento, doou dois terrenos para construir a sede da associação do bairro e o 

outro para a creche. A construção dos prédios da associação e da creche foi realizada pela 

própria comunidade sob a coordenação dos membros da Igreja engajados no processo. O 

doador dos terrenos foi sempre muito atuante, presidindo a associação por muito tempo e 

participando de forma efetiva das decisões relacionadas ao funcionamento e manutenção da 

creche, que por um determinado período funcionou com um grupo de voluntários. A saída 

deste colaborador para o campo político resultou na passagem do comando da associação dos 

moradores e da creche para a Igreja, que antes apenas apoiava com alguma doação para a 

manutenção desta conquista. Sob o comando da Igreja, um novo grupo de voluntários foi 

escolhido e outros mantidos, para dar sequencia ao trabalho que vinha sendo desenvolvido 

nesta comunidade. Em seguida, por meio de convênio a creche passa a fazer parte da 

Assistência Social, que enviou os monitores para trabalhar com as crianças, ficando com a 

responsabilidade de remunerar todo o funcionário a partir de então. Em 2007, a creche passa a 

fazer parte da Secretaria de Educação, que assume além dos funcionários, todas as demais 

despesas para o funcionamento da mesma.  

De maneira geral, podemos verificar que as creches onde realizamos a pesquisa são 

frutos de luta dos movimentos sociais. 

O trabalho está organizado em três capítulos. O capítulo I – consiste desta introdução, 

trazendo a apresentação do tema, algumas considerações sobre o Parfor, o mapeamento das 
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produções científicas sobre a formação docente em educação infantil e os caminhos 

metodológicos deste estudo.  

O capítulo II – delineia a fundamentação teórica, iniciando com as discussões, sobre a 

formação de professores e políticas públicas, especialmente a partir dos anos de 1980, 

cruzando com o debate sobre a trajetória histórica da infância a partir dos autores, cujos textos 

foram discutidos na disciplina: Infância, políticas públicas e educação, passando pelas leis que 

a regem e normatiza seguido pela discussão sobre o histórico da educação Infantil no Brasil. 

 Já no capítulo III – apresentamos os dados da pesquisa descrevendo as informações 

coletadas nas entrevistas com seis monitoras que atuam na rede pública de Vitória da 

Conquista – BA e concluíram o Parfor, bem como as análises que fizemos, ao relacionar os 

aspectos teóricos estudados. 

Por fim, são apresentadas as considerações finais deste trabalho, na qual fizemos uma 

reflexão sobre o que foi sendo discutido ao longo deste estudo.. 

Com este trabalho, pretendemos contribuir com as discussões acerca da formação de 

monitores para a melhoria da qualidade da Educação Infantil. 

Na sequência, apresentamos o referencial teórico desta pesquisa, onde apontamos os 

autores que analisam sobre a formação de professores de Educação infantil, infância e 

políticas públicas para esta etapa da Educação Básica, o histórico da educação infantil no 

Brasil e a  construção do perfil docente na Educação Infantil por compreendermos que o 

contexto abordado nesses temas elucida as questões propostas nesta pesquisa. 
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CAPÍTULO II - INFÂNCIA, EDUCAÇÃO INFANTIL E FORMAÇÃO DOCENTE 

Neste capítulo, abordamos a formação de professores e políticas públicas, 

principalmente a partir dos anos de 1980, cruzando com o debate sobre a trajetória histórica 

da infância, passando pelas leis que regem e normatizam o atendimento para esta etapa da 

vida humana, seguido pela discussão sobre o histórico da educação Infantil no Brasil. 

2.1 Trajetória histórica da infância 

 

Com o intuito de melhor compreender a construção do conceito de infância, faz-se 

necessário buscar a etimologia em alguns conceitos derivados da referida palavra. Após 

análise da palavra nos dicionários de língua portuguesa por Kuhlmann Jr. (1998), a infância é 

compreendida como o período de desenvolvimento humano, que corresponde do nascimento à 

puberdade. Segundo este autor, no Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069 de 

13/07/1990), a fase de criança é reconhecida como até 12 anos de idade incompletos, seguida 

da adolescência que vai aos 18 anos. Afirma ainda, que a etimologia da palavra infância está 

relacionada às limitações da fala e esta dependência é conhecida como primeira infância, só 

avançando de fase na medida em que conquista mais autonomia, a partir dos 7 anos. Para 

Walter Kohan (2003), buscando o conceito na Antiguidade Clássica, infante refere-se ao que 

não pode contar com a sua palavra para depor. Marisa Lajolo (2001) declara que a palavra 

infância aproxima-se da ideia de ausência de fala, como manifestada na palavra similar, 

infante: in = prefixo que indica negação. Lajolo (2001, p.229), afirma que, 

Assim, por não falar, a infância não se fala, e não se falando, não ocupa a 

primeira pessoa nos discursos que dela se ocupam. Sem ocupar a primeira 

pessoa, sem poder dizer eu, sem assumir o lugar de sujeito, a infância acaba 

por ser dita como um ele/ela nos discursos alheios, sendo sempre definida de 

fora.  

 

Seguindo esta linha, Rocha diz que os conceitos tem por base a perspectiva do adulto, 

por não haver meios da criança relatar sua existência. Para esta autora, se esses registros 

tivessem sido feitos por crianças, certamente seriam muito diferentes dos que estão postos. 

Resgatar os antecedentes históricos da infância é dar voz a diferentes 

documentos hoje pesquisados e que em determinados períodos 

testemunharam o papel da criança na sociedade. Reis, padres, professores, 

pais, mães, vizinhos, gente rica, gente pobre são porta-vozes da construção 

da infância no passado e continuam a ser no presente. Ou seja, a concepção 

de criança é vivida e apreendida a partir das construções feitas pelos adultos, 

nas quais, muitas vezes, a criança não pode discursar, defender-se ou falar 

sobre si mesma. (ROCHA, 2002, p.52). 
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Para Levin (1997), até o século XVII, a ciência não se interessava em conhecer a 

infância, por este público não ocupar lugar de destaque nesta sociedade. Situação 

caracterizada pela falta de termos relacionados à elas. O tema ganha relevância a partir das 

definições que surgem sobre a infância e com eles a ideia de cuidado e de proteção. A visão 

sobre as crianças limitavam-se ao corpo, (ser biológico) que carecia cuidados, disciplina 

rígida com o objetivo de torná-las adultos aptos para conviver em sociedade. 

A pesquisa de Ariès em 1962 destaca que o conceito de  infância foi sendo constituída 

historicamente e que a visão sobre criança não concebia um processo de desenvolvimento, 

com peculiaridades desta fase, mas sim como a miniatura de um adulto. 

A publicação de Ariès surgiu, no Brasil, em 1973 de forma mais resumida com o título 

“História social da criança e da família” O trabalho de Ariès, para sua época, apresenta 

originalidade no tema e na metodologia, onde este autor utilizou-se de fontes pouco 

valorizadas pela história habitual, tais como inscrições em túmulos, representações 

iconográficas, entre outros meios utilizados por ele. Sua pesquisa valeu-se especialmente de 

fontes francesas nas camadas sociais mais abastadas. Segundo Ariès (1986, p.65), 

A descoberta da infância começou sem dúvida no século XIII, e sua 

evolução pode ser acompanhada na história da arte e na iconografia dos 

séculos XV e XVI. Mas os sinais de seu desenvolvimento particularmente 

numerosos e significativos a partir do fim do século XVI e durante o século 

XVII.  

 

A infância consiste em um objeto novo dentro das perspectivas de abordagens no 

campo de investigação histórica. Para Gouvêa (2003), os estudos sobre infância foram 

dispersos, entretanto, a partir da publicação de Ariès (1962)  L´Enfant et la vie familiale sous 

I´ Ancien Regime, o interesse sobre a criança começa a se constituir como tema de 

investigação nos trabalhos científicos de forma mais organizada. 

Para este autor, esta fase era representada, especialmente por meio de pinturas, 

frequentemente retratadas em uma interpretação de miniatura do adulto. Suas vestimentas 

eram similares as dos já crescidos, sendo identificados por tratar-se de figuras com tamanhos 

menores, ainda que seus traços fossem de pessoas adultas. 

Neste período, as crianças tinham pouco convívio com suas famílias, limitando-se ao 

período de dependência no que se refere aos cuidados essenciais para sua sobrevivência. Ao 

conquistar certa autonomia era introduzida a companhia dos adultos para interação e 

aprendizagem dos trabalhos e jogos, mesmo não apresentando condições físicas e psíquicas 

para esta nova etapa, como elucida Phillipe Áriés (1986, p.10), “de criancinha pequena, ela se 

transforma imediatamente em homem jovem, sem passar pelas etapas da juventude, que 
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talvez fossem praticadas antes da Idade Média e que se tornaram aspectos essenciais das 

sociedades evoluídas de hoje”. 

Segundo o mencionado autor, no período de convivência familiar existia um leve 

sentimento sobre a criança qualificado como “paparicação”, conservado apenas em seus 

primeiros meses de vida. Esta manifestação de afeto em relação à sua graciosidade e 

ingenuidade a convertia em um instrumento de diversão, assemelhando-se a um animal de 

estimação em comparação e relevância.  

Áriés ressalta em sua pesquisa o alto índice de mortalidade devido à precariedade de 

cuidados essenciais com o corpo e com o ambiente coletivo de sobrevivência, nesta 

conjuntura, a morte do infante era muito frequente o que gerava um sentimento de 

substituição por outra criança nascida, evidenciando a condição secundária destinada a esta 

fase da vida humana, situação que prevaleceu por vários séculos. 

Algumas mudanças são percebidas no final do século XVII, com a implementação das 

escolas como dispositivo para oferecer uma iniciação à escrita e à aritmética, como forma de 

preparar as crianças para a vida adulta. Nesse sentido, a escola passa a suceder a 

aprendizagem anterior, lograda pela apreciação dos mais experientes. Para Ariès (1986, 

p.231-232), 

[...] a educação passou a ser fornecida cada vez mais pela escola. A escola 

deixou de ser reservada aos clérigos para se tornar o instrumento normal da 

iniciação social, da passagem do estado da infância ao do adulto. [...] Essa 

evolução correspondeu a uma necessidade nova de rigor moral da parte dos 

educadores, a uma preocupação de isolar a juventude do mundo sujo dos 

adultos para mantê-la na inocência primitiva, a um desejo de treiná-la para 

melhor resistir às tentações dos adultos. [...] A substituição da aprendizagem 

pela escola exprime também uma aproximação da família e das crianças , do 

sentimento de família e do sentimento da infância, outrora separados. 

 

Este novo contexto de centralidade da criança nas famílias cresce gradativamente 

marcando efetivamente as relações de pais e filhos nos períodos seguintes conforme as 

mudanças políticas e econômicas vão ocorrendo. Esta nova situação é bem explicitada no 

trabalho de Jacques Donzelot (1977), que trata da composição histórica do núcleo familiar nas 

investidas práticas e teóricas do Estado para mascarar os fatos que projetou sobre as famílias, 

ajudando a compreender como a infância era tratada nesta perspectiva. 

Nesta obra o autor, vai situar historicamente as mudanças ocorridas nas organizações 

familiares fruto dos interesses do Estado, que naquele momento, oscilava em aliar-se às 

famílias ou impor normas e direitos com o objetivo de minimizar as chagas sociais.  

Apresenta a sequência de medidas educacionais, recomendadas pelo Estado, 

relacionadas à recusa do prestígio da criadagem no interior das classes ricas, e as pobres, 
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direcionadas à proibição de: abandono de menores, uniões livres, liberdades e de 

vagabundagem. Com a propagação dessas ideias sociais, por meio da educação institucional e 

familiar, iniciam-se novas atribuições sociais para as mulheres desta época. As de classe alta, 

por exemplo, são passadas as noções de higiene e de assistência e começam a ter mais 

destaque na família, enquanto para as mulheres pobres o mais importante era reduzir o 

excesso de liberdade de seus filhos e marido.  

Nesta conjuntura, segundo o autor (1977, p.43), o médico da família é um aliado 

importante, unindo-se à mãe, propicia à mulher burguesa ascendência social, 

concomitantemente, como resultado, as moradias familiares começam a ser planejadas para 

que a criança ganhe espaço para suas brincadeiras, além de protegê-las de influências 

externas. 

A aliança com o médico reforça o poder interno da mulher e mediatiza o 

poder externo da família. Ao passo que a família popular se amolda a partir 

de uma redução de cada um de seus membros aos outros, numa relação 

circular de vigilância contra as tentações do exterior, o cabaré, a rua, ela 

realiza suas novas tarefas educativas às custas de uma perda de sua 

coextensividade com o campo social de uma separação de tudo aquilo que a 

situava num campo de forças exteriores, isolada, ela se expõe, doravante, à 

vigilância de seus desvios.  

 

Tais medidas influenciaram na educação pública voltada à infância em relação aos 

cuidados com a salubridade nos internatos, a proibição dos castigos corporais, expansão da 

educação física, maior controle dos liceus no combate aos bares, prostitutas, exibicionistas e 

jornais presentes em seu entorno, como destaca Donzelot (1977, p.26), 

[...] o princípio de uma educação mista, familiar e escolar, onde os pais 

preparam a criança para aceitar a disciplina escolar mas, ao mesmo tempo, 

velam pelas boas condições da educação pública: melhoria da salubridade 

dos internatos, supressão dos vestígios de punição corporal, supressão dos 

perigos físicos que podem ameaçar seus filhos (cacos de vidro nos muros...), 

desenvolvimento da ginástica, vigilância dos arredores dos liceus, dos 

quiosques de jornais, dos bares, dos exibicionistas e das prostitutas que aí 

circulam. Trata-se de estabelecer, na educação pública, a mesma dosagem de 

liberação física e proteção moral que na educação privada.  

 

A associação planejada entre Estado e família estruturou uma teia de restrições e 

ostracismos social dos menores abandonados, celibatários, rebeldes, e dos que não eram 

referência familiar. Esta inquietação em nutrir respeito à vida e à honra familiar resultou na 

criação da roda, instrumento que concedia às mães a possibilidade de doar seus filhos em 

instituições de caridade, mantendo o anonimato, evitando que as crianças fossem abandonadas 

a própria sorte. Tal medida foi substituída, cem anos mais tarde, pelo sistema jurídico devido 

o alto índice de crianças rejeitadas, como cita Donzelot (1977, p.29), 
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A preocupação em unir respeito à vida e respeito à honra familiar provocou, 

na metade do século XVIII, a invenção de um dispositivo técnico 

engenhoso: a roda. [...] E esse é o objetivo: romper, sem alarde e sem 

escândalo, o vínculo de origem desses produtos de alianças não desejáveis, 

depurar as relações sociais das progenituras não conformes à lei familiar, às 

suas ambições, à sua reputação.  

 

Nesta nova fase, se prioriza os processos de busca de paternidade, de imposto sobre o 

celibato, bem como a ampliação de comissões de inquérito para investigar a razão do número 

excessivo de desamparo familiar. Restabelecer o casamento passa a ser a saída encontrada 

pelo Estado e suas organizações beneficentes do século XVIII. Para maior controle, a maioria 

dos auxílios sociais eram disponibilizados aos que se encontravam casados, conforme o 

referido autor (1977, p.33-34), 

O homem e a mulher do povo quando vivem na desordem, frequentemente 

não têm nem eira nem beira. Sentem-se bem somente onde o vício e o crime 

reinam livremente. Nada economizam; a fome e a doença os separam. 

Normalmente não possuem nenhuma preocupação com seus filhos e, se 

entretêm com eles algum vínculo, é para pervertê-los. Ao contrário, desde 

que um homem e uma mulher do povo unidos ilicitamente se casam, 

abandonam as casas de cômodos infectas que eram seu único refúgio para 

constituírem domicílio próprio.  

 

Tal controle almejava transformar a relutância de formar famílias em constituí-las, 

tornando o grupo um complemento da escola no cuidado das crianças e na condução com os 

homens, que preferiam à rua, recaindo sobre a mulher a falta de habilidade em lidar com a 

situação, como afirma Donzelot (1977, p.39), 

Esta estratégia de familiarização das camadas populares, na segunda metade 

do século XIX tem, portanto, como suporte principal, a mulher e lhe associa 

um certo número de instrumentos e aliados: instrução primária, ensino da 

higiene doméstica, instituição dos jardins operários, repouso do domingo 

(repouso familiar em oposição ao da segunda-feira, tradicionalmente 

ocupado em bebedeiras). Mas o principal instrumento que ela recebe é a 

habitação "social". Praticamente tira-se a mulher do convento para que ela 

tire o homem do cabaré; para isso se lhe fornece uma arma, a habitação e seu 

modo de usar: afastar os estranhos e mandar entrar o marido e, sobretudo, os 

filhos.  

 

A abordagem histórica apresentada pelo autor revela objetivos e propostas para o 

surgimento da educação como forma de instruir e civilizar, promovendo a obediência do 

sujeito às leis e à ordem como forma de organizar a sociedade por meio da estruturação 

familiar. Entretanto, se na teoria essas conquistas eram sinônimo de progresso, na prática tais 

avanços favoreceram as classes burguesas, não atingindo efetivamente as famílias populares, 

que lutam pela sobrevivência e direitos que lhes são negados até hoje.  
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No documentário Crianças Invisíveis encomendado pela Fundo das Nações Unidas 

para a Infância - Unicef e realizada por diretores renomados de nacionalidades diversas, 

apresentado em 2006, retrata realidades em sete países diferentes: metrópole, da África do 

Sul, Servia-Montenegro, Estados Unidos, Brasil, Inglaterra, Itália e China, portanto, histórias 

distantes uma das outras, mas todas apresentam um retrato fiel das crianças do mundo atual. 

As produções revelam a realidade socioeconômica e a dureza da realidade em que as crianças 

são submetidas.  

Neste trabalho, Crianças Invisíveis as situações retratadas nas histórias enfatizam o 

abandono e descaso com as crianças, sejam por viverem com famílias mal estruturadas e na 

falta destas, situações de exploração onde se tornam presas fáceis.  

O enredo mostra a violência sofrida pelas crianças, dentre eles o episódio da África 

que desde cedo convivem com armas não se importando em viver ou morrer. Os personagens 

ciganos que aliciam e ensinam seus filhos a roubarem para sustentar os vícios de seu pai, não 

permitindo que o filho se regenere na sociedade. Pobreza, violência, abandono, guerra, 

doenças (AIDS) e outras realidades vividas desde cedo por crianças de todo o mundo são 

retratadas no documentário. 

Estas crianças se relacionam com o mundo atual, tão agressivo, que são induzidas a 

prática de ações ilícitas, devido ao mundo perverso e consumista, que desde cedo as jogam à 

própria sorte, precisando fazer escolhas quando deveriam ser protegidas. 

O grande mérito do trabalho é mostrar de forma franca e objetiva estes inícios de 

vidas, principalmente no que diz respeito à realidade socioeconômica, as relações familiares e 

como as crianças lidam e se relacionam com este mundo agressivo que as desrespeita e as 

ignora.  

Evidencia uma realidade miserável, mostrando a ausência de bens materiais, de 

brinquedos e da necessidade de alguns, de buscar o próprio sustendo o de complementar a 

renda da família. Crianças que vivem à margem das drogas, armas, pais viciados, 

malandragem, consumismo, dentre outras situações degradantes, de seres tão jovens e tão 

sofridos, que ainda assim, buscam a alegria em coisas simples, em brincadeiras que revelam 

todo o encantamento de ser criança. 

São essas crianças, com seus dilemas, histórico de exploração e descaso que adentram 

as escolas públicas. E neste cenário Miguel G. Arroyo (2015) questiona se as escolas estão 

preparadas para atender tamanha complexidade. Escola aqui compreendida como teorias 

pedagógicas, currículos, docência e políticas voltadas a este segmento. 
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A obra de Miguel G, Arroyo: A infância  repõe o trabalho na agenda pedagógica, da 

coletânea: Trabalho Infância (2015) contribui com a provocante interpelação que os 

professores vivenciam no trato com crianças e adolescentes coagidos a trabalhar para 

sobreviverem. O texto aborda ainda a forma como os educadores lidam com esta realidade tão 

presente nas escolas públicas, reinventando a docência e currículos para dar conta desta 

demanda. 

Os textos discutidos na coletânea abordam a importância do trabalho na vida e na 

maneira de “humanização-desumanização” de adultos, crianças e adolescentes. Para Arroyo 

(2015), houve avanço quanto ao reconhecimento do trabalho no processo educativo, 

entretanto, esta evolução não foi percebida nos programas de educação da infância nem nos 

outros segmentos populares. “Um deslocamento tenso, carregado de indagações que exigem 

respostas não apenas dos docentes-e-educadores(as), mas, sobretudo, das políticas e das 

diretrizes curriculares, das teorias pedagógicas,” Arroyo (2015, p.32). Enfatiza, ainda, que não 

se pode desconsiderar o que acontece nas escolas públicas, onde crianças e adolescentes 

populares recorrem a trabalhos dos mais diversos e desumanos como forma de sobrevivência, 

[...] O trabalho da criança e do adolescente e a sobrevivência pessoal e 

familiar têm estado sempre inseparáveis. Viver ou não viver é o dilema que 

vivenciam desde crianças. Que indagações chegam às teorias pedagógicas, 

aos currículos, à docência desta estreita relação entre trabalho-

sobrevivência? (ARROYO, 2015, p.40). 

 

O autor destaca ainda que a escola se proclama como meio de disseminar a cultura, no 

entanto, não há espaço no currículo e nas didáticas para a cultura do trabalho da classe 

popular. “O trabalho é uma experiência cultural para a infância popular tão determinante 

quanto à experiência cultural do brincar.”(ARROYO, 2015, 46). 

Nesse sentido, a escola ao ignorar o trabalho infantil possibilita a sua inserção ao 

mercado informal do trabalho, negando o seu papel de proteção. Para este autor, não se trata 

do trabalho, mas a circunstância em que ele é realizado que favorece a utilização de crianças 

na sociedade capitalista. 

Entender a infância se tornou mais complexo na medida em que se tornaram 

mais complexas e diversificadas suas formas de sobreviver. Reconhecer o 

trabalho exige reconhecer a complexificação da exploração, precarização do 

trabalho, o que leva à exploração do trabalho na infância. (ARROYO, 

2015, p.37). 
 

Assim, segundo o autor, a utilização prematura de crianças no trabalho, coloca para a 

escola um novo desafio, o de conhecer a realidade em que vivem, a qual consiste num cenário 
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de precariedade e injustiça social, uma vez que, ignorar esta realidade com expectativas 

improcedentes não é ético nem profissional. Para Arroyo (2015, p.45), 

a passagem pela escola terminará acrescentando decepções com promessas 

frustradas. Diante do direito ao conhecimento dessas infâncias-adolescências 

trabalhadora, aumenta o dever ético-político das escolas de conhecerem as 

causas da pobreza e dos limites do seu sobreviver.  

 

Para este autor, a admissão do trabalho na infância pode auxiliar na compreensão da 

conexão que as famílias populares fazem entre trabalho e escola. Desta forma, segundo 

Arroyo (2015, p.47), “[...] trazer o foco no trabalho e no trabalho na infância pode ser uma 

forma de levar mais a sério a própria matriz formadora, a cultura e a ética do trabalho tão 

central na cultura e na ética popular”.  

Observa-se que cada período da história deixou marcas reveladoras de sua estrutura, 

ideias e perspectivas em relação à criança impactando na formação e sobrevivência desses 

indivíduos.  

Percebe-se que todos os eventos históricos da infância influenciaram nesta nova 

configuração de criança, na ótica sociológica, como parte integrante do processo histórico-

cultural configurada por situações econômicas e políticas intervindo claramente sobre ela.  

Nesse contexto, os estudos sobre infância revelam histórias marcantes onde muitas 

crianças ainda vivem na periferia da sociedade, sofrendo explorações diversas no trabalho 

infantil, abandono, maus-tratos, pobreza, sendo obrigadas a batalhar pela sobrevivência, por 

uma existência honrada e uma educação que respeite e valorize a sua história de vida.  

Assim, mesmo com a evolução das legislações que amparam a infância ao longo dos 

tempos, tais medidas, mostram-se incapazes de combater com eficiência o descaso e 

exploração das crianças, sendo desrespeitadas em seus direitos mais elementares, segurança, 

proteção, educação, dentre outros de relevância fundamental para o seu desenvolvimento 

físico, psíquico e intelectual. 

Nesse sentido, a discussão sobre este tema permanece carecendo de aprofundamento 

na busca de compreender o passado, nas especificidades dos movimentos que se 

estabeleceram em cada época, como forma de avaliar os conceitos e propor mudanças que 

venham impactar de forma efetiva e significativa na qualidade de atendimentos das crianças. 

Compreendemos também que as questões das diferentes infâncias devem ser 

abordadas nos cursos de formação de professores, além disso, considerando que os 

professores da Educação Infantil, precisam conhecer também a história desta etapa da 

Educação Básica.  

 



43 

 

 

2.2 História da Educação Infantil no Brasil 

 

Para percebermos a evolução das políticas públicas no Brasil em relação à expansão e 

acesso à Educação Infantil, faz-se necessário, compreendermos como este processo foi se 

constituindo ao longo do tempo. Afim de contribuir na compreensão desta discussão, faremos 

um breve relato histórico sobre as creches e pré-escolas no Brasil. 

As pesquisas históricas demonstram que o número de creches e pré-escolas no Brasil 

até metade da década de 1970 cresceu de forma vagarosa, “[...] as instituições de educação 

infantil viveram um lento processo de expansão, parte ligada aos sistemas de educação, 

atendendo crianças de 4 a 6 anos, e parte vinculada aos órgãos de saúde e de assistência, com 

um contato indireto com a área educacional” (KUHLMANN, 2000, p. 8). 

Nesta direção, Melo (2016), salienta que as instituições designadas ao atendimento de 

crianças pequenas, atribuíram a partir do século XX e começo do século XXI, diversas 

maneiras de denomina-las: escola maternal, creche, jardim de infância, parques infantis, pré-

escola. A autora informa ainda que, 

Historicamente, no Brasil, as instituições denominadas creches tiveram 

como função a guarda e cuidado da criança pequena, relegada a segundo 

plano nas políticas públicas de educação. É durante a Primeira República 

que surgem os primeiros registros de criação de creches e jardins de infância 

em muitos municípios do país. As iniciativas de expansão são de caráter 

caritativo, filantrópico, ligados a órgãos de assistência social, saúde ou 

educacional. (MELO, 2016, p. 116). 

 

Segundo Vieira (1999) foi com a instituição do Departamento Nacional da Criança 

(DNCr), na década de 1940, incorporado ao Ministério da Educação e Saúde (MES),que  o 

Estado ampliou as operações indiretas no âmbito de creches, vinculando às instituições 

particulares de caráter filantrópico, leigo ou confessional, configurando-se mais  como 

propostas higienistas do que ligadas à educação.  

Para esta autora, “foi principalmente a partir de 1940 que o Estado brasileiro começou 

a se equipar de instituições e pessoal técnico para a proposição e execução de ações de cunho 

social”. Segundo a referida autora, o ponto principal referia-se “[...] a luta contra a 

mortalidade infantil e a educação das mães e responsáveis pelas instituições de cuidado à 

criança pequena nos preceitos da puericultura
5
 [...]”.(VIEIRA, 1999, p. 4).  

                                                           
5
 Conjunto de noções e técnicas voltadas para o cuidado médico, higiênico, nutricional, psicológico etc., das 

crianças pequenas, da gestação até quatro ou cinco anos de idade. 
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Assim, nas ações do DNCr,  prevalecia o projeto higienista, as creches eram apoiadas 

como parte da puericultura social e o atendimento nas creches eram feitos por médicos 

puericultores, enfermeiras ou auxiliares de enfermagem, assistentes sociais e atendentes 

preparados nos princípios da higiene infantil. Tal configuração, segundo Kuhlmann (2000), 

propaga para outras regiões do país e estende o atendimento em um mesmo estabelecimento: 

a Casa da Criança 

Em um grande prédio seriam agrupados a creche, a escola maternal, o 

jardim-de-infância, a escola primária, o parque infantil, o posto de 

puericultura e, possivelmente, um abrigo provisório para menores 

abandonados, além de um clube agrícola, para o ensino do uso da terra. Os 

médicos do DNCr não se ocuparam apenas da creche, mas de todo o sistema 

escolar, fazendo valer a presença da educação e da saúde no mesmo 

ministério, só desmembradas em 1953, quando o DNCr passa a integrar o 

Ministério da Saúde até o ano de 1970, quando é substituído pela 

Coordenação de Proteção Materno-Infantil. (KUHLMANN, 2000, p. 9) 

 

A partir dos anos 1950, com o acesso das crianças das classes populares na escola, 

assim como a incidência da repetência e do fracasso escolar dessas crianças, especialmente na 

antiga primeira série, o discurso político promove e incentiva a instituição de programas pré-

escolares compensatórios, a pré-escola então, manifesta o cunho compensatório e 

preparatório, com o propósito de favorecer hábitos e habilidades essenciais para adaptação à 

rotina escolar.  

Nessa ótica, determina-se que os profissionais precisam ter formação no magistério, 

que os capacitavam para o exercício de atividades voltadas ao treino psicomotor com as 

crianças de 4 a 6 anos, no seguimento da pré-escola e para atuar com as crianças de 0 a 3 anos 

a função atribuída limitava-se aos cuidados com o corpo da criança (sono, higiene, 

alimentação), para essas vagas, aceitava-se pessoas sem nenhuma formação: como enfatiza 

Lobo (2011),  

[...] a política assistencialista presente historicamente na dinâmica do 

atendimento à infância brasileira fez com que a formação e a 

especialização do profissional na área se tornassem desnecessárias, 

pois, para tanto, segundo a lógica dessa concepção, bastariam a boa 

vontade, gostar do que se faz e ter muito amor pelas crianças. (p.141) 

 

Em seguida, no período do regime militar, especificamente em 1967, institui o 

programa chamado Plano de Assistência ao Pré-Escolar, que difundia uma política de auxilio 

governamental às instituições filantrópicas e assistenciais, tais programas, consistiam em 

baixo custo, por ser concebido por pessoal leigo, voluntário e com participação de mães. Para 

Raupp, Durli, Coral e Neiverth (2012, p.20), 
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Este atendimento, proposto como programas de emergência para o 

atendimento de crianças de 2 a 6 anos, por meio dos centros de recreação, 

podia ser instalado em prédios anexos às igrejas ou em equipamentos 

comunitários, e no lugar de pessoal especializado era proposto o atendimento 

com a participação da comunidade, ou seja, o mínimo indispensável 

selecionado entre pessoas voluntárias, sendo remunerados alguns técnicos 

que exerciam a função de supervisão e coordenação dos serviços. 

 

Segundo esses autores, esta configuração, caracterizada como política de amparo à 

maternidade e à infância perdurou por aproximadamente trinta anos. Em tal contexto, 

Rosembergue (1999) salienta que os fatores que evidenciaram as bases sociodemográficas 

vinculadas ao crescimento da Educação Infantil foram: a urbanização no Brasil ter se 

acentuado, a intensa atuação das mulheres no mercado de trabalho, a diminuição da 

mortalidade infantil e de fertilidade, especialmente nos fins dos anos 70.  

Depois de sangrarem por muitos anos as verbas educacionais, as propostas 

do regime militar queriam atender as crianças de forma barata. Classes 

anexas nas escolas primárias, instituições que deixassem de lado critérios de 

qualidade „sofisticados‟ dos países desenvolvidos, „distantes da realidade 

brasileira‟. Tratava-se de evitar que os pobres morressem de fome, ou que 

vivessem em promiscuidade, assim como o seu ingresso na vida marginal. 

[...] Projetava-se sobre os programas para a infância a idéia de que viessem a 

ser a solução dos problemas sociais. (KUHLMANN JR., 2000, p. 11) 
 

Nesta conjuntura, segundo Rosembergue (1992), o Estado, durante o período militar, 

elaborou um regime ativo de expansão de vagas concebendo a Educação Infantil como um 

dos representantes do atendimento em massa, especialmente ligados a programas já 

suprimidos como o Movimento Brasileiro de Alfabetização-MOBRAL e Legião Brasileira de 

Assistência-LBA. 

Merece ressalva o fato desses programas consistirem, segundo a autora, 

[...] numa concepção de educação compensatória, preparando crianças 

consideradas carentes, para o ingresso no ensino fundamental, esse modelo 

sofreu, posteriormente, o impacto de novas idéias sobre educação infantil 

veiculadas pelos movimentos sociais das décadas de setenta e oitenta (o 

movimento de mulheres e o movimento pelo direito das crianças e dos 

adolescentes) redundando em propostas avançadas para a Constituição de 

1988 [...] (ROSEMBERGUE. 1992, p. 22) 
 

É no contexto dos movimentos sociais nos períodos de 70 e 80, em que as mulheres 

provenientes das grandes cidades, requerem o direito à creches em função de suas conquistas 

ao trabalho e na participação política. 

Na mudança dos governos democráticos dos anos oitenta, a discussão se aprofunda, de 

um lado os órgãos assistenciais, do outro os setores educacionais, cada um defendendo a sua 
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posição sobre a incorporação da Educação Infantil no setor educacional. Segundo Melo 

(2016, p.117) 

É com a Constituição de 1988 que os direitos das lutas das mulheres dos 

Movimentos Sociais, as disputas dos organismos de assistência social e a 

educação convergem na consagração do direito da criança, e não somente da 

mãe trabalhadora, superação do viés assistencialista desta disputa e 

consagrando um novo sujeito de direitos a criança no Brasil e integrando a 

creche e a pré-escola no sistema educacional. 

 

Em virtude desta conquista, aprova-se a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDB nº 9394/96) onde a Educação Infantil é evidenciada como a primeira etapa da 

Educação Básica, estabelecendo o atendimento de crianças de 0 a 3 anos em creches e 4 e 5 

anos em pré-escola.  

Tal medida, segundo Melo (2016), resultou no aumento de vagas na Educação Infantil, 

no entanto, para as crianças de 0 a 3 anos a oferta foi lenta e escassa, muito abaixo da meta 

prevista pelo PNE 2001-2010 com abrangência de 50% das crianças de até 3 anos e 80% para 

as crianças de 4 a 5 anos até final da década. 

Ainda segundo Melo, em uma investigação feita sobre o atendimento na Educação 

Infantil pelo PNE (2001), a maioria das instituições, públicas, filantrópicas e assistenciais 

apresentavam dificuldades quanto à falta de profissionais qualificados, de materiais 

pedagógicos, mobiliários, brinquedos e de programas educacionais para esta fase de 

desenvolvimento humano. 

Diante deste panorama, o MEC integra no Plano de Desenvolvimento da Educação 

(PDE) de 2007, ações que destinam recursos financeiros para aumentar a oferta de vagas, 

criando o Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede 

Escolar Pública de Educação Infantil (Proinfância). 

Tal programa possibilitou aos municípios o apoio financeiro para construção de novas 

instituições de Educação Infantil e compra de material necessário para o funcionamento 

dessas unidades, no entanto, segundo Melo (2016), os dados do Censo Escolar 2010, ainda 

aponta a carência de vagas, necessitando ampliação do Proinfância para que a meta inicial de 

cobertura de 50% das crianças de até 3 anos seja atingida. 

Um marco importante nessa direção, no que se refere a ampliação do número de vagas 

na Educação Infantil, foi à aprovação da Emenda Constitucional nº 59/09, que garante o 

acesso à Educação Básica obrigatória e gratuita aos alunos de 4 a 17 anos, entretanto, esta 

medida traz o desafio de incluir as creches no sistema de ensino, visto que, a LDB nº 9.394/96 

em seu Art. 29, define a Educação Infantil como: 
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Art. 29. A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como 

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

seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, completando a ação da 

família e da comunidade.  

 

O cenário evidencia, que mesmo as creches sendo reconhecida como parte da 

Educação Infantil e consequentemente da educação básica e, portanto, com direito adquirido 

das crianças em idade de 0 a 5 anos de frequentar uma instituição educativa, a oferta de vagas 

para esta faixa etária ainda é insuficiente, como demonstrado no cenário apresentado. Para 

Melo (2016) tal circunstância é fruto das políticas desordenadas que dificultam a consolidação 

desse segmento como primeira etapa da educação básica. 

Conforme Zannini (2002), todos os empenhos já caracterizam um acordar do país, 

para a dimensão do que se deve oferecer à infância. Entretanto, nessa particularidade, as 

pesquisas revelam que muitos esforços ainda precisam ser empreendidos, especialmente em 

relação ao cumprimento do direito a vaga nas instituições públicas como garante a LDB 

9394/96 . 

Portanto, os relevantes progressos para o atendimento da criança nas instituições 

infantis, como garantem os documentos legais ao inserir a Educação Infantil na primeira etapa 

da Educação Básica, não se traduz em realidade, visto que o atendimento nas instituições 

brasileiras é definido por uma separação entre a concepção da legislação e a efetivação da 

mesma. Tal constatação é a consequência real do perverso arcabouço político e econômico do 

país no divórcio entre o profetizado e o aplicado e inobservância da legislação vigente e pelas 

circunstâncias econômicas que levam à diferença no gozo do direito. 

Diante das questões discutidas, há de se pensar, também, nos assuntos relacionados ao 

trabalho dos profissionais que atuam na Educação Infantil, na valorização e as formas que o 

trabalho destes profissionais foi se consolidando historicamente, bem como, as políticas de 

formação docente no Brasil. 

2.3 Formação de Professores e Políticas Públicas 

 

Desde a década de 1980, a formação de professores da Educação Infantil vem 

ganhando visibilidade no cenário político brasileiro, tendo destaque nas legislações, nas 

políticas públicas, nas produções científicas e nas representações dos movimentos sociais.  

O esforço empreendido para formação de professores de Educação Infantil é bem 

antigo, no entanto, as substanciais asserções e provocações surgem de forma mais acirrada no 

período compreendido entre a década de 1980 e os dias atuais, destacando, dentre outros, 
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educação infantil de qualidade com ênfase na formação de professores como proposta 

decisiva para a melhoria no atendimento das crianças de 0 a 6 anos nas instituições infantis 

(BARBOSA, 2011). 

É oportuno ressaltar a importância da Constituição Federal de 1988, ao apresentar pela 

primeira vez o termo Educação Infantil incorporando-o ao sistema educacional, representando 

um sinal positivo nas políticas públicas de garantias de direitos ao estabelecer como dever do 

Estado o atendimento às crianças de 0 a 6 anos em creches e pré-escolas, conforme 

estabelecido no artigo 208, IV, da Seção I, “Da Educação”, do Capítulo III, “Da Educação, da 

Cultura e do Desporto”, especificando que através do financiamento da União é dever dos 

municípios garantir a equidade das oportunidades e padrão mínimo de qualidade dessas 

instituições para acolher as crianças. É importante destacar que a Constituição de 1988 é fruto 

da luta dos movimentos sociais e que, a elaboração da mesma, colaborou para a construção de 

outros documentos, que também são conquistas dos movimentos sociais na defesa dos direitos 

das crianças. (BRASIL, 1988) 

O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), veio como marco normativo acatado 

pela Lei nº 8.069/1990 para legitimar o Art. 227 da Constituição Federal, no que se refere à 

inclusão da criança no campo dos direitos, “mais especificamente no mundo dos Direitos 

Humanos, reconhecendo-as como pessoas em condições peculiares de desenvolvimento, não 

as considerando como adultos e garantindo-lhes os seus direitos, assegurados em lei especial”. 

(GARCIA & FILHO, 2001, p.32)  

Nesta mesma direção, foi elaborada a LDB nº 9.394, de 1996, que reforça a 

Constituição e referenda os direitos da criança ao acesso à Educação Infantil em creches e 

pré-escolas, estabelecendo como primeira etapa da Educação Básica, complementando o 

Ensino Fundamental e Médio, sem, no entanto consistir em uma obrigatoriedade. 

No ano de 1998, foi elaborado o Referencial Curricular Nacional para a Educação 

Infantil, outro marco importante, que veio atender as deliberações da LDB nº 9.394/96 

endossando várias ações como sendo compromisso da Educação Infantil, especificamente, o 

cuidar e educar. O propósito deste documento é de orientar os professores no atendimento 

infantil nesta etapa de ensino, estabelecendo metas de qualidade visando o desenvolvimento 

integral da criança, nos aspectos sociais, afetivos, cognitivos em ambientes que promovam a 

conquista da autonomia, ampliação dos conhecimentos sociais e culturais aos quais se 

inserem. 

Destacamos que em 2001, o PNE, no capítulo destinado à Educação Infantil, propõe 

metas para o atendimento de crianças de 0 a 6 anos e dentre elas, recomenda que as crianças 

https://www.mpes.mp.br/Arquivos/Anexos/03fe25bf-f2c9-459a-bee2-f00c1b0b2a0e.pdf
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nesta faixa etária, sejam atendidas em um processo constante e coletivo de desenvolvimento e 

aprendizagem próprios desta fase da vida humana e não pautado em paradigmas históricos, 

modestos ou deturpados pelas situações econômicas e sociais excludentes. 

Autores como: Campos (2006), Kramer (1994-1998) Kishimoto (1999), dentre outros, 

trazem contribuições significativas para este cenário de busca por uma formação de qualidade 

como um dos requisitos para uma oferta de atendimento eficiente as crianças de creches e pré-

escolas. Para Kishimoto a Educação Infantil desperta a partir dessas medidas legais, 

A formação profissional para a educação infantil ressurge com o clima 

instaurado após a Constituição de 1988, o Estatuto da Criança e do 

Adolescente, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e a Lei 

Orgânica de Assistência Social. Tais dispositivos inserem a criança de 0 a 6 

anos no interior do sistema escolar, na educação básica, garantindo o direito 

da criança à educação e, conseqüentemente, impondo ao Estado a 

obrigatoriedade de oferecer instituições para essa faixa etária. 

(KISHIMOTO, 1999, p.61). 

 

Na visão de Nunes, Corsino e Kramer (2009),  sobre o progresso das pesquisas e das 

políticas públicas no âmbito da educação infantil o avanço vem ocorrendo simultaneamente,  

[...] as pesquisas sobre educação infantil têm caminhado em paralelo com os 

avanços das políticas públicas em relação (1) à democratização do acesso 

(expresso de modo concreto no aumento do número de matrículas) e (2) à 

melhoria da qualidade empreendida pelos sistemas municipais e estaduais de 

ensino (alguns mais do que outros), mobilizados graças ao impacto dos 

movimentos sociais e das mudanças legais e institucionais, engendradas 

também pelo governo federal. A elaboração de diretrizes e a definição de 

critérios de qualidade, a recente aprovação do Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 

Educação (Fundeb) e a ampliação do ensino fundamental para nove anos 

abrem perspectivas de mudanças.(NUNES, CORSINO & KRAMER 

2009, p.12-13). 

 

No entanto, os desafios para superar as demandas de formação e precariedade dos 

cursos efetivos precisam ser revistos. Em pesquisa feita sobre formação de professores que 

atuam na educação infantil, Campo, Fullgtaf e Wiggers (2006, p.118) revelaram que,  

[...] os desafios encontram-se não só no fato de ainda existirem muitos 

educadores sem a formação e escolaridade mínimas exigidas pela nova 

legislação, como também na inadequação dos cursos existentes às 

necessidades de formação para a educação infantil.  

 

Para que este cenário seja modificado, faz-se necessário que este profissional se adapte 

às novas mudanças. Neste sentido, a formação inicial e continuada, torna-se imprescindível 

neste processo como afirma Kramer, “a formação é necessária não apenas para aprimorar a 

ação profissional ou melhorar a prática pedagógica. A formação é direito de todos os 
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professores, é conquista e direito da população, por uma escola pública de qualidade.” 

(KRAMER, 2005, p.224). 

Neste contexto, Kishimoto (1999, p.75), tece o seguinte comentário: 

A educação infantil foi inserida na educação básica, portanto, seus 

profissionais requerem o mesmo tratamento dos outros que nela atuam. É 

preciso eliminar preconceitos arraigados da tradição brasileira, como o de 

que o profissional que atua com crianças de 0 a 6 anos não requer preparo 

acurado equivalente ao de seus pares de outros níveis escolares, o que 

demonstra o desconhecimento da natureza humana e de sua complexidade, 

especialmente do potencial de desenvolvimento da faixa etária de 0 a 6 anos.   

 

Destaca-se, nesse processo, que em 13/10/2009, a Lei nº 12.056  que estabelece 

diretrizes e bases da educação nacional, amplia em três parágrafos, do artigo citado 

anteriormente, definindo o lançamento para a formação inicial, formação continuada e 

capacitação dos profissionais de magistério pela União, Estados e municípios em regime de 

colaboração. A saber: 

 

 § 1º  A União, o Distrito Federal, os Estados e os Municípios, em 

regime de colaboração, deverão promover a formação inicial, a continuada e 

a capacitação dos profissionais de magistério. 

 

 § 2º  A formação continuada e a capacitação dos profissionais de 

magistério poderão utilizar recursos e tecnologias de educação a distância. 

 

 § 3º  A formação inicial de profissionais de magistério dará 

preferência ao ensino presencial, subsidiariamente fazendo uso de recursos e 

tecnologias de educação a distância.” (NR) 

 

É neste cenário de orientações legais que o Programa de Formação Inicial para 

Professores em Exercício na Educação Infantil (PROINFANTIL) e o Plano Nacional de 

Formação de Professores (PARFOR) foram gestados para que as propostas de formação de 

professores fossem efetivadas.  

O Proinfantil, constituído pelo MEC em 2005, em caráter emergencial, tendo como 

proposta o curso semipresencial, em nível médio, na modalidade normal, com vistas a atender 

o efetivo de professores da educação infantil em exercício nas creches e pré-escolas das redes 

públicas, municipais e estaduais, e da rede privada sem fins lucrativos, comunitárias, 

filantrópicas ou confessionais, conveniadas ou não. Este programa foi implementado em 

parceria do Ministério da Educação com os estados e os municípios, que não possuem a 

formação típica do Magistério. 

O Parfor, a partir do Decreto nº 6.755, de 2009, insere-se na Política Nacional de 

Formação dos Profissionais do Magistério da Educação Básica, com o propósito de estruturar, 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm#art62§1


51 

 

 

em regime de colaboração da União com os estados, Distrito Federal e municípios, a 

formação inicial e continuada dos profissionais de educação.   

Nas informações disponibilizadas no site da Plataforma Freire, o Plano Nacional de 

Formação é proposto aos professores em exercício das escolas públicas estaduais e municipais 

sem formação adequada como preconiza a LDB, oferecendo cursos superiores públicos e 

gratuitos.  

Segundo Mororó, (2011), após três meses de promulgação é criado o Parfor, através da 

Portaria Normativa n° 09 do MEC e muitos municípios aderiram ao Plano através de 

convênios com as universidades oportunizando aos professores sem formação inicial a 

inserção na graduação. 

Entretanto, a recomendação de formação por adesão flexibiliza a proposta e sobre esta 

questão Saviani argumenta que se faz necessário à criação de um Sistema Nacional de 

Educação que não dependa de “adesões autônomas e a posteriori de estados e municípios” 

(2010, p. 385), sob o risco da implementação das políticas ficarem na dependência da 

aceitação dessas instâncias. 

Ainda de acordo Mororó (2011), a formação passou a ser vista como uma necessidade 

premente, especialmente nas redes públicas de ensino da Educação Básica. Neste sentido, a 

autora argumenta: “atentos à essa nova demanda, as instituições de ensino superior criaram 

cursos de formação que funcionam dentro e fora das sedes das instituições, elevando 

progressivamente os índices dos professores graduados”. (2011, p.37). Entretanto, tais 

medidas não constitui elos com o núcleo das instituições superiores, como afirma a autora a 

seguir, 

[...] ao aderir instantaneamente ao discurso da necessidade de formação „em 

massa‟ em nível superior dos docentes da educação básica, promovendo na 

última década programas especiais de formação e no último ano do 

PARFOR, sem, no entanto, estabelecer vinculo dessas ações com a estrutura 

ontológica e epistemológica das nossas instituições de ensino superior, as 

universidades públicas passaram a ser guiadas pelo circunstancial, mantendo 

uma relação restrita à satisfação de necessidades mais imediatas, 

características de um pragmatismo alienado que não permite a produção de 

uma esfera mais autônoma de conhecimento. (MORORÓ, 2011, p.45). 

 

Em relação ao Parfor, Scheibe (2010), coaduna com as ideias de Mororó ao comentar 

que os entes federados não se prepararam o bastante para efetivação das políticas públicas 

deliberadas e para avanço de tais medidas, fundamentais para a valorização do professor, 

demanda uma formação mais estruturada e programada para o magistério. 
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Nesta mesma direção, Gatti (2009), afirma que as inovações curriculares de uma 

formação docente polivalente e diversificada, com ideias de transversalidade e estudos de 

conteúdos controversos, demonstram que o campo educacional encontra-se em processo de 

busca por novos caminhos formativos. “Modelos completos e de pronta entrega acham-se em 

questão”. (GATTI 2009, p.94) 

Para a autora, o progresso oriundo dos programas propostos nos últimos tempos, 

sobretudo em relação à formação docente, consiste em um grande obstáculo a ser superado, 

Mesmo com avanços a partir de programas desenvolvidos na última década, 

a questão da formação dos professores tem sido um grande desafio para as 

políticas governamentais, e um desafio que se encontra também nas práticas 

formativas das instituições que os formam. Nas instituições formadoras, de 

modo geral, o cenário das condições de formação dos professores não é 

animador pelos dados obtidos em inúmeros estudos e pelo próprio 

desempenho dos sistemas e níveis de ensino, revelado por vários processos 

de avaliação ampla ou de pesquisas regionais ou locais. Reverter um quadro 

de formação inadequada não é processo para um dia ou alguns meses, mas 

para décadas. (GATTI 2009, p.95). 

  

Neste sentido, Scheibe (2010, p. 990), destaca a necessidade de “buscar estratégias e 

definições políticas que reforcem institucionalmente os cursos de licenciatura, a partir de uma 

análise mais aprofundada do conteúdo dos projetos pedagógicos implementados a partir das 

Diretrizes Curriculares”.  

Na perspectiva da falta de um sistema nacional de educação, esta autora atribui a 

diversidade de profissionais que compõe o quadro educacional existente no país, 

A inexistência de um Sistema Nacional de Educação no Brasil pode ser uma 

das razões pelas quais a profissão docente se apresenta, hoje, extremamente 

diferenciada e fragmentada. Estados e municípios, considerados entes 

autônomos, conforme a Constituição Federal de 1988, correspondem cada 

um a um sistema de ensino. Há professores federais, estaduais e municipais; 

professores concursados e não concursados; professores urbanos e rurais; 

professores das redes pública e particular e das redes patronais profissionais 

(Sistema S); e professores titulados e sem titulação. (SHEIBE, 2010, p.984 -  

grifo da autora). 

 

Já Saviani (2010, p.386), argumenta que a criação de um Sistema Nacional de 

Educação padronizaria a educação no país,  

Na construção do Sistema Nacional de Educação deve-se implantar uma 

arquitetura com base no ponto de referência do regime de colaboração entre 

a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, conforme disposto na 

Constituição Federal, efetuando repartição das responsabilidades entre os 

entes federativos, todos voltados para o mesmo objetivo de prover educação 

com o mesmo padrão de qualidade a toda a população. 
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Para Scheibe (2010), a reforma na atuação da União em relação ao reconhecimento e 

formação dos professores exige a criação de um Sistema Nacional de Educação regimentado e 

estruturado, tais reivindicações são reforçadas por grupos organizados de educadores, assim 

como, requeridos nas conferências nacionais dentre outros eventos importantes que ocorrem 

em todo pais. 

Observa-se que o tema ainda é bastante polêmico e nas últimas décadas muitos 

teóricos têm contribuído com as discussões sobre a oferta de atendimento às crianças de 0 a 6 

anos, entre os assuntos abordados, além das políticas públicas para a formação profissional, as 

políticas voltadas aos direitos das crianças, qualidades da prática nas instituições infantis, 

formação com base no educar e cuidar, atuação docente, avaliação da educação, gestão, 

creche, dentre outras tantas proposições. 

Apesar de reconhecer que houve conquistas importantes, durante as últimas décadas, 

no que concerne a implementação de políticas públicas para a melhoria da oferta da educação 

infantil no país e de concordar que a promoção da formação inicial capacita um grande 

contingente de professores que atuam na educação básica, fica o questionamento: a forma  

como esta formação vem sendo ofertada, suprirá as necessidades e expectativas que vem 

sendo fomentadas no cenário social e acadêmico no que se refere a qualidade desejada?  

Nesse sentido, diante das leis instituídas e das discussões propostas, percebe-se que 

estamos diante de um processo em curso, onde as lutas e proposições precisam continuar 

existindo para avançarmos no preenchimento das lacunas que ficam sem as devidas respostas, 

a exemplo da dificuldade que existe em construir um Sistema Nacional de Educação, 

pontuada pelos autores, assim como, a necessidade de avaliação e reestruturação dos cursos 

de formação, especialmente os criados em caráter emergencial, para que de fato, esta 

formação eleve o nível de conhecimento dos profissionais para atuar na educação infantil, 

bem como, valorize os sujeitos envolvidos na promoção profissional, pessoal e social, além 

disso, instrumentalize os profissionais da Educação Infantil para a construção da sua 

identidade profissional. 

2.4 A Construção do Perfil Docente na Educação Infantil 

  

Quando falamos do trabalho na Educação Infantil, imagina-se logo a figura do 

professor no desenvolvimento desta função. No entanto, a dinâmica que envolve o trabalho 

nas instituições infantis é muito complexa, visto que, as questões estão relacionadas ao modo 

de organização tanto da própria instituição na divisão das tarefas no interior da escola, quanto 
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nas políticas públicas instituídas para este seguimento da educação básica e o contexto 

histórico em que estas relações se estabelecem. 

Nesse sentido, estudos apontam que nos períodos iniciais da história da educação 

Infantil no Brasil, a assistência às crianças ao longo dos tempos apresentaram diversas 

configurações, tais como: guarda, asilo, abrigo, compensatório, educacional. As formas de 

atendimento variavam também em relação ao espaço e pessoas que iriam prestar este trabalho, 

podendo ser em uma instituição ou em âmbito familiar, onde a criança era assistida por 

pessoas fora de sua estrutura familiar. Para Kramer (1984, p.63), “no que se referia à 

responsabilidade do atendimento à infância, ao lado da ênfase dada ao papel do setor público, 

a iniciativa particular era também convocada”. 

Segundo Vieira (1988), ainda que, algumas associações tenham sido concebidas antes 

de 1930, foi a partir de 1940 que o Estado desperta para prover as instituições com equipe 

preparada para o trabalho de natureza social, com ações voltadas à saúde, educação, 

previdência e assistência. 

Ainda segundo esta autora, as instituições neste período priorizavam o 

desenvolvimento das atividades educativas, por meio de jogos e recreação com ações voltadas 

também ao cuidado e a formação de bons hábitos. 

O projeto básico do DNCr no que tange a formação do profissional para o trabalho nas 

creches eram formações sobre puericultura para mães e responsáveis por creches, bem como, 

o estímulo à implantação de Clubes de Mães. “Os Clubes de Mães foram implantados em 

1952 e faziam parte de um plano conjunto entre o Fundo Internacional de Socorro à Infância 

(FISI) e o DNCr. O FISI, a partir de 1953, passou a denominar-se Unicef.
6
 Em 1965 havia 

950 desses clubes no país”. (VIEIRA, 1988, p. 6). 

A autora informa ainda, que as creches e escolas maternais eram idealizadas como 

sendo uma continuidade do lar e a formação dos educadores aconteciam nas Escolas Normais 

ou Institutos de Educação, em cursos regulares integrando também a especialização em pré-

primário. 

Em relação à formação para atuar com crianças pequenas, Kuhlmann (2005, p. 184) 

esclarece que: 

[...] os novos conhecimentos sobre a educação das crianças pequenas, como 

a puericultura, passavam a constituir o currículo da escola normal, lugar de 

educação profissional, de formação das professoras, mas também lugar de 

educação feminina, de futuras mães. 

 

                                                           
6
 Fundo das Nações Unidas para a Infância 



55 

 

 

Portanto, que as políticas propostas pelo Estado baseavam-se apenas em ações 

concernentes à orientação e padronização do atendimento. 

Autores como Barreto (1994); Campos (1994);  Rosemberg (1994); Kuhlmann Jr. 

(2007) discutem como a educação das crianças pequenas foi se constituindo historicamente, 

evidenciando a dupla forma de atendimento sob encargo de duas instituições sociais, creches 

e pré-escolas, mesmo que essas apresentassem estruturas específicas, possuíam traços 

educativos, mesmo que prevalecessem propriedades mais “assistenciais” no atendimento em 

creches e mais “pedagógicas” nas pré-escolas.  

Nesse sentido, as práticas pedagógicas nas instituições de Educação Infantil no Brasil, 

compreendem, neste momento histórico, duas funções distintas, a assistencialista e a 

pedagógica educacional, sendo a primeira a mais antiga, cuja finalidade era o oferecimento de 

cuidados e proteção de crianças pobres, abandonadas ou órfãs.   

Para Assis (2006) o objetivo dessa proposta de atendimento assumia diversos perfis, 

quer nos aspectos voltados à saúde física e mental das crianças, quer nas questões 

relacionadas à religião e assuntos de cunho jurídico - policial. 

Esta diferenciação quanto ao atendimento assistencialista e pedagógico educacional, 

ocorria, sobretudo, em função do serviço oferecido às crianças, variar conforme as classes 

sociais que estas pertenciam. Paschoal e Machado (2009, p. 89) salientam que:  

Para os filhos das mulheres trabalhadoras, a creche tinha que ser de tempo 

integral; para os filhos de operárias de baixa renda, tinha que ser gratuita ou 

cobrar muito pouco; ou para cuidar da criança enquanto a mãe estava 

trabalhando fora de casa, tinha que zelar pela saúde, ensinar hábitos de 

higiene e alimentar a criança. A educação permanecia assunto de família. 

Essa origem determinou a associação creche, criança pobre e o caráter 

assistencial da creche. 

 

Esta separação no tocante ao trabalho voltado às crianças de classes sociais distintas 

também envolveu a formação de profissionais que exerciam suas funções, diferentes 

atribuições, assim, conforme Pinto (2009, p. 74), “de forma segmentada: a profissional da 

creche com a função de cuidar e de garantir um lugar seguro e limpo onde as crianças 

passassem o dia e a professora, responsável por educar, com o objetivo de preparar as crianças 

para o ingresso no ensino fundamental”. 

Nesse aspecto, a ampliação do número de instituições de Educação Infantil inclinou-se 

por caminhos distintos e estabeleceu a dupla trajetória dos profissionais que trabalhavam nas 

creches daqueles que trabalhavam na pré-escola, como afirma Vieira (1999, p. 33): 

Se, para as creches, o profissional requerido vinha das áreas da saúde e da 

assistência, para os jardins de infância, o profissional era o professor. Em 

geral, as creches eram dirigidas por médicos ou assistentes sociais (ou irmãs  
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e caridade), contando com educadoras leigas ou auxiliares, das quais eram 

requeridos conhecimentos nas áreas de saúde, higiene e puericultura. Nos 

jardins de infância, eram os professores (mas, sobretudo, as professoras 

normalistas) os profissionais destinados à tarefa de educar e socializar os 

pequenos. 

 

Outro aspecto relevante, em relação ao atendimento oferecido nas instituições de 

Educação Infantil, sinalizado por Cerisara (1996, 2002) e Alves (2006), entre outros autores 

que discorrem sobre esta temática, diz respeito à predominância de mulheres na docência das 

turmas de creche e pré-escola. Esta particularidade tem, segundo Arce (2001, p.15). 

[...] reforçado a imagem do profissional para a educação infantil por 

intermédio da mulher "naturalmente" educadora, passiva, paciente, amorosa, 

que sabe agir com o bom senso, é guiada pelo coração em detrimento da 

formação profissional. (Grifo da autora) 

 

Para esta autora, desse quadro emergem problemas relacionados à desvalorização 

salarial, a inferioridade em relação aos docentes dos outros níveis da educação básica, a 

correlação do seu trabalho com o doméstico e a carência na formação. Tais demandas,  

vulgarizam a imagem do profissional que permanece preso às crenças que vinculam a relação 

docente e aluno com a de mãe e filho, redundando numa indefinição da atribuição do 

professor e na “secundarização” do ensino.  

Neste contexto, Cerisara (1996, p. 82), salienta que o atendimento à criança nas 

instituições infantis, “é considerado uma função feminina dentro da família. Trabalhar com 

crianças pequenas, mesmo que em instituições educativas públicas, acaba sendo ainda hoje 

visto como uma extensão desta função”.  Em suas palavras, a autora assim descreve a atuação 

dos profissionais dessa etapa de ensino:  

As profissionais destas instituições foram pensadas a partir da forma como 

estas profissões têm se constituído historicamente: são profissões que se 

construíram no feminino e que trazem consigo as marcas do processo de 

socialização que, em nossa sociedade, é orientado por modelos de papéis 

sexuais dicotomizados e diferenciados, em que a socialização feminina tem 

como eixos fundamentais o trabalho doméstico e a maternagem 

(CERISARA, 1996, p. 6). 
 

Nessa ótica, segundo Fullgraf (2007) a situação dos profissionais que atuam em 

creches é sempre pior do que aquela encontrada nas pré-escolas. Nessa direção, Nunes  e 

Corsino (2010) enfatizam que ajustar a creche como um aparato educacional e concebê-la 

para ser essencialmente integrante e não sucessor do atendimento da família nos diversos 

aspectos de desenvolvimento infantil e socialização das crianças é o desafio premente para 

sua integração ao sistema de ensino.  
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Assim, a questão urgente para superação desta dicotomia entre materno e profissional 

no atendimento das instituições infantis, esta relacionada, segundo Assis (2006) a superação 

de pontos de vista sobre sociedade, educação, infância e por conseguinte a mudança das 

práticas cotidianas por ações voltadas a proposta educativa e planejamento que levem em 

consideração as necessidades da criança. 

Outro ponto que merece destaque, sobre o reconhecimento dos profissionais da 

Educação Infantil é o aspecto formativo.  Alves (2006), refletindo sobre este tema, analisa que 

a formação profissional se coloca em posição secundária quando se trata do trabalho docente 

na Educação Infantil.  

A autora, estudando sobre professores que atuam neste seguimento, enfatiza que a 

“secundarização” da formação ocorre em virtude da falta de conhecimento destes 

profissionais sobre teoria e prática e da carência de uma formação que proporcione habilidade 

específica para atuar na Educação Infantil.  

É importante ressaltar, que sequer, a ênfase no conhecimento teórico oferece recursos 

necessários para a docência, desta forma, para superar as falhas da formação no que diz 

respeito a teoria frente à prática ou a falta de uma formação, muitos recorrem às vivências dos 

colegas mais experientes, normalmente, pautadas no senso comum, de práticas maternas onde 

prevalecem ações relacionadas ao controle, cuidado e afetividade. 

Nesta direção, Kramer (2004, p. 13- 14), aponta que, além da constatação de falta de 

conhecimento para lidar com a especificidade das crianças pequenas, necessário se faz 

ressaltar as lacunas que existem na formação que „expropria o professor de sua prática‟. Tal 

crítica compreende à „[...] ausência de práxis, da teoria como reflexão sobre e para a prática, 

feita com o outro, como leitura do mundo, crítica e ativa, que reúne saber, fazer e falar‟. 

Nessa ótica, segundo Alves (2006), as particularidades do atendimento às crianças 

aumentam em complexidade, requerendo do educador um desempenho propositalmente 

elaborado, o qual presume a competência de variados saberes e capacidades. 

Nessa perspectiva, a atividade desenvolvida pelo professor de educação infantil requer 

uma capacidade versátil e saberes peculiares, que componha o cuidar e educar em sua ação 

docente destacando a aprendizagem e o desenvolvimento integral da criança, como o 

(RCNEI, 1998, p. 41): 

[...] que ao professor cabe trabalhar com conteúdos de naturezas diversas que 

abrangem desde cuidados básicos essenciais até conhecimentos específicos 

provenientes das diversas áreas do conhecimento. Este caráter polivalente 

demanda, por sua vez, uma formação bastante ampla do profissional que 

deve tornar-se, ele também, um aprendiz, refletindo constantemente sobre 

sua prática, debatendo com seus pares, dialogando com as famílias e a 
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comunidade e buscando informações necessárias para o trabalho que 

desenvolve. São 3 instrumentos essenciais para a reflexão sobre a prática 

direta com as crianças a observação, o registro, o planejamento e a avaliação.  

 

A despeito das determinações estabelecidas acerca das ações do professor com 

crianças pequenas, efetivamente na prática, até então é frequente a permanência de 

profissionais sem ou com formação essencial trabalhando em creches e pré-escolas como 

professoras, especialmente nas creches. 

De acordo com o senso educacional de 2009 do Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), no universo de 258.225 professores que 

atuam na pré- escola no país, 128.939 são graduados e 105.191 possuem formação em nível 

médio normal. Ainda que, este quantitativo representem um progresso neste campo, preocupa 

o fato desta formação recebida não considerar os conhecimentos específicos para o 

atendimento com a primeira infância, resultando em uma prática docente nas instituições de 

educação infantil, voltadas para a escolarização, preparando as crianças da pré-escola para as 

séries posteriores, tendo como referência os saberes típicos do ensino fundamental e  

assumindo a ação de cuidar e controlar as crianças de até 3 anos, numa perspectiva distante da 

prática integrada do cuidar e educar que promova o desenvolvimento integral da criança. 

É nesta perspectiva, de desenvolvimento profissional, que a formação tem sido alvo de 

inúmeros estudos, especialmente destacando como inquietação a necessidade de ações 

formativas que concebem as crianças como seres sociais com características singulares. Para 

tanto, há de se preocupar em meios de formação docente, com base nos propósitos científicos, 

históricos, políticos e sociais. 

Entretanto, este conhecimento e habilidade, no que se refere a profissão docente, para 

trabalhar com crianças é apenas uma das ações efetuadas como atribuição na Educação 

Infantil, de acordo com Pinto (2009), esta função compreende também várias outras 

atividades no que concerne o trabalho das professoras e educadoras de creches e pré-escolas, 

tais como: planejamento, avaliações, registros de ocorrências, preparação de materiais, 

reuniões com coordenador, estudo, formação, elaboração do Projeto Político Pedagógico-PPP, 

bem como, assistência às famílias e à comunidade. 

Para Apple (1995), esta expansão com relação às competências e atribuições do 

docente é resultante das reformas educacionais dos anos 1990, repercutindo em todos os 

níveis de ensino, até na Educação Infantil. 

Para o referido autor, a ampliação das atribuições do educador, retrata uma das 

maneiras concretas de como os trabalhadores educacionais vão perdendo privilégios. Tal fato 
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é evidenciado sob vários aspectos, dos mais simples aos mais complexos, a começar pela falta 

de tempo para: ir ao banheiro, tomar um café, conversar com seus pares, além de atuar 

também no trabalho mental, na sensação permanente de excesso de trabalho, o qual vem 

crescendo ao longo do tempo. 

Frente às peculiaridades da realidade profissional e do atendimento nas creches e pré-

escolas discutidas ao longo dos anos, compreendemos que há um longo caminho a percorrer 

na busca por uma Educação Infantil pautada na observação social da ação educativa. Para 

tanto, necessário se faz a efetivação de organizações públicas que direcione recursos 

suficientes para atender as crianças de 0 a 5 anos como assegura a Lei, ações mais concretas 

nas questões ligadas à formação que respeite as especificidades desta fase de desenvolvimento 

humano, valorização do profissional que atua neste segmento da educação básica, entre outros 

aspectos que merecem atenção para o país avançar em direção à qualidade do atendimento das 

crianças atendidas na Educação Infantil. 

Por conseguinte, apresentamos, em seguida, a caracterização de Vitória da Conquista, 

locus desta pesquisa, e relatamos sobre a proposta pedagógica para a Educação Infantil 

implementada pela Secretaria de Educação do município. 

Tais considerações nos remetem ao fato, discutido por diversos autores, de que na 

história de atendimento à criança pequena, não havia exigência quanto à formação das 

pessoas que trabalhavam com esta faixa etária, tendo como principais requisitos a capacidade 

de gostar de crianças e ter habilidade feminina no trato com as mesmas.  

Pesquisas como as empreendidas por Cerisara (1996, 2002), Arce (2001), e Alves 

(2006), entre outros, salientam a hegemonia das mulheres no atendimento de creches e pré-

escolas, apoiadas socialmente com naturalidade. Esta postura da sociedade, com relação à 

predileção feminina para atuar na Educação Infantil, tem, de acordo com Arce (2001, p.15, 

grifo da autora), “[...] reforçado a imagem do profissional para a educação infantil por 

intermédio da mulher "naturalmente" educadora, passiva, paciente, amorosa, que sabe agir 

com o bom senso, é guiada pelo coração em detrimento da formação profissional”.  
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CAPÍTULO III – O IMPACTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PROFESSOR 

DA EDUCAÇÃO BÁSICA (PARFOR) NA FORMAÇÃO DAS MONITORAS DAS 

CRECHES PÚBLICAS DE VITÓRIA DA CONQUISTA-BA 

Nesse capítulo, descrevemos as informações resultantes das análises dos dados 

coletados nas entrevistas semiestruturadas, buscando relaciona-las com as considerações 

discutidas nos capítulos anteriores. 

3.1 Educação Infantil no Município de Vitória Da Conquista 

 

O município de Vitória da Conquista é caracterizado como uma típica cidade de porte 

médio do interior da Bahia com visível crescimento econômico. Possui uma área de 3.704,018 

km², com população estimada em 2015, de 346.069 mil habitantes, segundo dados do IBGE 

(2015). Está localizada na região Sudoeste do Estado da Bahia e Nordeste do Brasil. Possui 

11 distritos e faz fronteira com os municípios de: Cândido Sales, Belo Campo, Anagé, 

Planalto, Barra do Choça, Itambé, Ribeirão do Largo e Encruzilhada.  

É considerado o terceiro maior município do estado da BA, e Conquista
7
 é visto como 

um núcleo regional que se sobressai nas áreas de educação, saúde, serviços e especialmente 

no comércio, trazendo milhares de clientes e consumidores dos municípios próximos e do 

norte de Minas Gerais.  

No tocante à economia, Vitória da Conquista possui a 5ª maior economia da Bahia e 4º 

colocado no setor de serviços (SEI, 2013)
8
. 

De acordo com Rodrigues (2016, p.130): “o crescimento e o fortalecimento da 

economia, devido o cultivo do café, o qual favoreceu os grandes proprietários, e o aumento 

das migrações, bem como o êxodo rural, tiveram como consequência um maior fluxo da 

população urbana”. 

Para Ferreira e Santos (2016, p.164), 

As cidades médias absorvem temporalidades distintas e a localização é um 

fator estratégico, pois permite que as inovações cheguem com maior 

agilidade. Ademais, ocupa uma posição representativa junto a centros 

regionais e industriais de projeção regional.  

  

Nesse sentido, Vitória da Conquista encontra-se em constante desenvolvimento, no 

que tange aos aspectos demográficos e econômicos. 

                                                           
7
 Em alguns momentos estarei referindo à cidade apenas por Conquista, como é normalmente tratada pelos 

moradores. 
8
 SEI – Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia 
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Enfim, ao traçarmos brevemente o perfil do município de Vitória da Conquista nos 

preocupamos em situar o leitor desta pesquisa com os dados mais relevantes do locus onde o 

estudo foi efetivado para em seguida abordar a Educação Infantil em Vitória da Conquista.  

A Rede Municipal de Educação Infantil de Vitória da Conquista possui atualmente 28 

unidades públicas de Educação Infantil. Estas se dividem em 16 instituições municipais, 

sendo 1 na zona rural, e 12 conveniadas que atendem crianças de 2 a 5 anos de idades em 30  

turmas de pré-escolas vinculadas a instituições de Ensino Fundamental. A Educação Infantil 

do município está organizada em duas modalidades de atendimento: em creches que atendem 

a crianças de 2 e 3 anos, em período integral e a pré-escola que atende crianças de 4 a 5 anos 

em turno parcial. 

Destacamos que atualmente, a rede de ensino de Vitória da Conquista possui 7.612 

crianças matriculadas em creches e pré-escolas. 

                         Tabela 5 - Número de crianças atendidas em creches e pré-escolas. 

 Unidades Crianças 

matriculadas 

Número de 

turmas 

Creches 28 2.549 115 

Pré-escolas 58 5.063 265 

                                Fonte: SMED ( 2017). 

 

De acordo com os dados do IBGE (2016), o crescimento de matrículas, efetuado na 

rede municipal de ensino no seguimento da Educação Infantil no período de 2010 a 2015 em 

Vitória da Conquista, foram bem significativos. Das 32.016 crianças atendidas, 11.508 foram 

matriculadas em creches e 20.508 em pré-escolas, como veremos a seguir no Gráfico 01 que 

demonstra as matrículas efetivadas na rede pública de Vitória da Conquista nas unidades de 

Educação Infantil no período de 2010 a 2015. 

 Gráfico 01- Crianças atendidas em creches e pré-escolas no período de 2010-2015. 

 

                Fonte: Elaborado pela autora (2017) 
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A análise do Gráfico 01 revela que as matrículas efetivadas tiveram maior 

expressividade na faixa etária de 4 e 5 anos e as que correspondem a idade adequada à creche 

(até 3 anos de idade) a oferta é bem inferior em comparação aos números destinados à pré-

escola.  

Para Vieira (2010), o compromisso do oferecimento da Educação Infantil pelos 

municípios tem provocado uma enorme variedade em relação à proposta de vagas para esta 

fase da educação básica no Brasil. 

[...] destaca-se a supremacia dos municípios na proposta total durante todo o 

período, atingindo 65,6% em creches e 75,3% em pré- escolas, em 2009. 

Isso empresta enorme complexidade à organização da oferta de educação 

infantil no país, se considerarmos os diferentes arranjos das políticas 

municipais, que se distanciam ou se aproximam do marco legal, e as 

disparidades e desigualdades que permanecem. (VIEIRA,2010, p. 27 ). 

 

Em tal cenário, podemos dizer que houve um aumento relevante no número de vagas 

na Educação Infantil de Vitória da Conquista nos últimos 5 anos. A título do que vem 

ocorrendo no Brasil, perante os resultados, constata-se que a situação da pré-escola é bem 

superior ao da creche, uma vez que as matrículas efetuadas na rede municipal de ensino, na 

Educação Infantil, no período de 2010 a 2015 foram de 32.016 crianças, dessas, 11.508 

matriculadas em creches e 20.508 matriculadas em pré-escola. Evidenciando que o acesso na 

faixa etária adequada à creche (até 3 anos de idade) é quase a metade em comparação aos 

números destinados à pré-escola. 

Um dado que julgamos importante divulgar, refere-se ao fato do município não 

atender crianças de 0 a 2 anos, mesmo com algumas instituições com estrutura para atender 

esta faixa etária, a exemplo das unidades construídas por meio do programa Proinfância. Até 

o momento, não há sinalizações para este serviço. Nesta conjuntura, evidencia-se a 

necessidade de promover ações iminentes, tais como a observação ao direito de atendimento 

em creche para todas as crianças, independentemente da idade como determinada no Artigo 

11 da Resolução 006/2012 que fixa normas para o funcionamento de instituições de educação 

infantil, jurisdicionadas ao sistema municipal de ensino de Vitória da Conquista: 

Art. 11. A educação infantil é a primeira etapa da educação básica, constitui 

direito da criança de zero a cinco anos e tem como finalidade o 

desenvolvimento integral da criança em seus aspectos físico, afetivo, 

intelectual, linguístico e social, complementando a ação da família e da 

comunidade. (grifo nosso). 

 

Para Nascimento (1999) a escassez de vagas levam muitos municípios a abrir 

precedentes para as mães que trabalham, passando a conferir o direito a elas e não a criança 

como determina a lei. Enfatiza ainda que “este critério não leva em conta que a perda do 
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emprego (materno ou paterno) deveria ser fator de discriminação positiva da destinação de 

uma vaga e não de negação do direito da criança à creche” (NASCIMENTO 1999, p. 104). 

Em vista disso, Drewinsk, Silva e Fornalski (2011, p. 170) salientam que, 

[...] a expansão da Educação Infantil no Brasil de forma a assegurar às 

crianças pequenas usufruir o direito à educação vem se configurando um 

desafio, visto que a garantia desse direito só está no papel, na letra da lei, 

mas não se efetiva de fato. O acesso das crianças de zero a cinco anos às 

instituições públicas de Educação Infantil é limitado, pois a demanda é 

muito maior que a quantidade de vagas disponíveis nas instituições 

educacionais para a infância brasileira. 
  

Portanto, é notório o desafio que enfrenta o município em relação ao cumprimento do 

acesso das crianças, especialmente as de creche, nas instituições de Educação Infantil.  

Assim, podemos considerar que a presença do monitor escolar nas creches, foi se 

consolidando em todo país em função das demandas concernentes à ampliação de vagas nesta 

etapa da Educação Infantil. No município locus não foi diferente, tais pressupostos, são 

assinalados nos estudos sobre o tema, nos documentos que norteiam a Educação Infantil e nas 

entrevistas feitas para este estudo que serão abordados a seguir. 

 

3.2 Legislação de Educação Infantil de Vitória Da Conquista 

 

Neste tópico discutiremos a legislação do município de Vitória da Conquista, 

analisando a Resolução 006/2012 que trata especificamente das normas para o funcionamento 

das instituições de Educação Infantil, a proposta pedagógica para a Educação Infantil do 

município e o Plano Municipal de Educação (PME) de Vitória da Conquista, especificamente, 

a seção que aborda a Educação Infantil. 
Como abordamos sobre a história da Educação Infantil no Brasil, as pesquisas 

relacionadas aos profissionais de educação sinalizam a correlação do trabalho do monitor, 

como é denominado no município, com atividades associadas ao cuidado e à higiene das 

crianças, assim como, é notório o desprestígio desses profissionais, decorrentes de fatores 

como: sistematização das atividades pedagógicas propostas, remuneração inferior ao dos 

professores que atuam nas turmas de 4 e 5 anos e também em relação a formação, visto que, 

admite o nível médio para atuar em creches e superior para pré-escola. 

Outro aspecto observável refere-se ao fato de que a ampliação do acesso à Educação 

Infantil, gerou uma grande demanda na organização e no trabalho dos profissionais que 
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exerciam variadas funções na rede de ensino, implicando no remanejamento e contratação de 

profissionais como monitores de sala para assumir as turmas de creche.  

Em virtude desta organização, muitos trabalhadores que foram contratados nas 

funções de serviços gerais e serviços sociais assumiram sala de aula, a ocupação de monitor 

de sala de aula, só aparece no último concurso público, Edital nº 01, 12 de agosto de 2013
9
. 

Entretanto, o remanejamento não resultou em promoção na carreira, visto que estes 

profissionais permanecem com o mesmo regime de contrato, recebendo apenas um adicional 

para atuar em sala de aula. 

Assim, com relação à admissão dos profissionais que atuam na rede de ensino do 

município, podemos afirmar que existem duas categorias trabalhando na Educação Infantil: 

monitores e professores, os primeiros atuando em creche e os segundo em pré-escola. Esses 

profissionais possuem duas formas de vínculos empregatícios: efetivos e  contratados, o 

segundo, concebidos em caráter temporário atualmente admitidos por processo seletivo. 

O regime de trabalho das monitoras são de 40 horas semanais enquanto que os 

professores trabalham em processo de 20 ou 40 horas semanais, correspondendo 4 horas de 

trabalho por turno em sala de aula, portanto, para os que optam por trabalhar 40 horas o 

salário é dobrado.  

Entretanto, esta forma de atendimento e organização das instituições de Educação 

Infantil não é uma prática apenas do município em questão, circunstâncias semelhantes, 

conforme a derivação das funções e da respectiva categoria foi sinalizada por Andrade (2008, 

p.79) em seu estudo realizado em Campinas – SP, em que salienta a existência de monitoras, 

nos anos de 1980 e que, segundo esta autora, foram contratadas, “sem nenhuma formação 

específica para o trabalho com as crianças. Portanto, o trabalho que elas realizavam nessa 

época consistia em cuidar e educar as crianças, além de exercerem o trabalho de higiene, 

limpeza e elaboração das refeições na creche”. 

Segundo Drewinski, Silva e Fornalski 2011, p.171) 

[...] pode-se afirmar empiricamente que o quadro de professores que atuam 

nas instituições de educação infantil brasileiras, engloba diferentes níveis de 

formação, desde professores especializados até professores leigos, essa é 

uma realidade presente em vários municípios do país. Desta forma, o quadro 

de professores da educação infantil contempla em muitos casos, estagiários e 

professores com pouca formação pedagógica, estes últimos formados em 

diferentes licenciaturas, como história, letras, matemática, os quais passam a 

assumir o papel de professor na Educação Infantil. 
 

                                                           
9
 Ver trecho do edital nº 01, 12 de agosto de 2013 que aborda esta questão, em anexo. 
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Constata-se, portanto, que apesar da LDB/1996 instituir as creches como a primeira 

etapa da educação básica, estabelecendo como formação mínima o nível médio na modalidade 

normal para quem trabalha com crianças de 0 a 5 anos de idade, muitos municípios continuam 

promovendo concursos com a exigência de apenas nível médio, a exemplo do último 

concurso ocorrido em 2013, na cidade de Vitória da Conquista, em que, mesmo constando no 

Edital nº 1 de 12 agosto de 2013, como critério a formação em nível médio na modalidade 

normal, muitos monitores foram admitidos com licenciaturas distintas.  

A constatação de que o atendimento nas instituições de educação infantil, 

especialmente nas creches, não consiste em uma prioridade de governo, evidencia-se na forma 

como esta oferta é concebida, sem a preocupação com a qualidade da assistência que as 

crianças receberão. Nesse sentido, Cerisara comenta que, 

[...] em um país como o Brasil em que o reconhecimento e o tratamento dado 

às suas crianças ainda não é o de considerar a infância como „Tempo de 

Direitos‟, é preciso traçar critérios mínimos de qualidade para as mesmas. E 

o estabelecimento destes critérios mínimos supõe a definição da qualificação 

que as profissionais que irão atuar nestas instituições devem ter, 

considerando inclusive as heterogeneidades e pluralidades que constituem 

estas profissionais. (CERISARA, 1996, p.524) 

 

Podemos inferir, que as atividades iniciais dos monitores na rede de ensino para o 

atendimento nas creches públicas de Vitória da Conquista, estão diretamente relacionadas 

com as atividades de cuidado, como alimentação e higiene das crianças. Isso acontece porque 

se compreende que é papel do monitor fazer essas atividades. A educação infantil reforça as 

diferenças entre trabalhadores (quem pensa e quem executa). Isso só poderá ser rompido por 

meio da compreensão de que é papel do professor da educação infantil o cuidar e educar e que 

deve ter mais de um profissional por turma.  

Ao analisar a Resolução 006/2012, de Vitória da Conquista, que fixa as normas 

pertinentes à estrutura e ao funcionamento de instituições de Educação Infantil jurisdicionadas 

ao sistema municipal de ensino, constatamos que este documento delimita princípios que 

estabelecem a finalidade da Educação Infantil, a criança como sujeito de direitos; as múltiplas 

singularidades humanas; estabelece como conceito o educar e cuidar, a proposta pedagógica; 

a composição dos grupos  número de crianças e idade por turmas, número de profissionais 

para cada faixa etária; formação necessária; espaço, instalações e equipamentos; criação e 

autorização de funcionamento.  

No Art. 2º . da Resolução 006/12, as Instituições de Educação Infantil consistem em:   

Art. 2°. As instituições de educação infantil constituem-se 

estabelecimentos educacionais públicos ou privados que educam e 
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cuidam de crianças de zero a  cinco anos de idade. (VITÓRIA DA 

CONQUISTA). 

 

O Parágrafo Único do Capítulo II da Finalidade destaca: “considerando as 

particularidades do desenvolvimento da criança de zero a cinco anos, a Educação Infantil 

cumpre as funções de cuidar e educar, que constituem funções indispensáveis e 

indissociáveis”. Vale destacar que este documento foi gestado tomando por base as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (DCNEI), 2009, que afirma a necessidade de 

que as instituições de Educação Infantil promovam as funções de educar e cuidar de forma 

agregada, evidenciando que, 

Educar de modo indissociado do cuidar é dar condições para as crianças 

explorarem o ambiente de diferentes maneiras (manipulando materiais da 

natureza ou objetos, observando, nomeando objetos, pessoas ou situações, 

fazendo perguntas etc) e construírem sentidos pessoais e significados 

coletivos, à medida que vão se constituindo como sujeitos e se apropriando 

de um modo singular das formas culturais de agir, sentir e pensar. Isso 

requer do professor ter sensibilidade e delicadeza no trato de cada criança, e 

assegurar atenção especial conforme as necessidades que identifica nas 

crianças. (BRASIL,  2009, p.10). 

 

Nessa ótica, as instituições de Educação Infantil constituem como atribuições o cuidar 

e educar, envolvida com o desenvolvimento global da criança de forma a atender suas 

necessidades e particularidades compreendendo-a como um ser integral que aprende na 

interação com seus pares, com os objetos, com os espaços e ambientes nos quais se insere e 

consigo mesma. Para  Kuhlmann (1998), a educação de uma criança inclui o seu cuidado, em 

razão disso, é que o educar e cuidar são conferidos às instituições de educação infantil. 

Nessa mesma direção, Kramer (2005) salienta que não há como educar sem cuidar. As 

ações rotineiras das crianças atendidas nas creches, como: banho, alimentação, etc., são 

situações que  se transformam em períodos educativos e lúdicos com a mediação do adulto, 

além de possibilitar que as relações afetivas aconteçam. Para Craidy e Kaercher,(2001, p. 70). 

[...] A dicotomia, muitas vezes vividas entre cuidar e o educar deve começar 

a ser desmistificada. Todos os momentos podem ser pedagógicos e de 

cuidados no trabalho com crianças de 0 a 5 anos. Tudo dependerá da forma 

como se pensam e se procedem as ações. Ao promovê-las proporcionamos 

cuidados básicos ao mesmo tempo em que atentamos para a construção da 

autonomia, dos conceitos, das habilidades, do conhecimento físico e social.  

 

Nesse sentido, não há como conceber o cuidar separado do educar, uma vez que as 

ações educativas visam o avanço da criança nos diversos aspectos do seu desenvolvimento. 

Outra questão considerada na resolução 006/2012, são os critérios para composição das 

turmas, mencionando professor e monitor trabalhando na mesma turma: 
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I. para crianças de seis meses a um ano, a relação será de seis crianças para um 

professor e um monitor; 

 

II. para crianças  de um a dois anos, a relação será de dez crianças para um 

professor e um monitor; 

 

III. para crianças de três anos, a relação será de quinze a vinte crianças para um 

professor e um monitor; 

 

IV. para crianças de quatro a cinco anos, a relação será de dezoito a vinte crianças 

para um professor e um monitor. 

 

No entanto, os profissionais que  atuam nas creches são monitoras que recebem um 

salário mínimo e um adicional de $ 300,00 reais, para trabalhar 40 horas semanais, como 

salienta Malu, monitora entrevistada para este estudo. 

[...] a gente recebe um salário mínimo e um incentivo de $300,00 para atuar 

como monitora, fora isso os acréscimos são relativos ao que todo funcionário 

tem direito, como: tempo de serviço, ser graduado ou pós-graduado, mas não 

recebemos um salário que chegue nem perto dos de 20 horas de um 

professor e a gente trabalha 40 horas semanais. (ENTREVISTA MALU) 
  

Esta questão da diferenciação entre os profissionais que atuam na Educação Infantil, foi 

abordada inicialmente em 1983, por pesquisadores da Fundação Carlos Chagas, que 

sinalizaram variedades dessa hierarquização: 

A atividade direta com o educando (quanto mais diretamente ligadas às 

crianças, menor o prestigio do profissional); a idade dos educandos (quanto 

menor o educando, menor o prestigio do profissional); proximidade com o 

corpo (quanto mais imediatamente ligado à sobrevivência e, portanto, ao 

corpo do educando, menor o prestigio do profissional) (CAMPOS et al., 

1983, p. 49). 

 

Para esses pesquisadores “esta hierarquia se manifesta através de uma série de 

indicadores, entre os quais podemos destacar: formação exigida para ocupar o cargo e 

desempenhar a função; salário; carga horária; atividades executadas, diferenciações 

simbólicas, participação masculina” (CAMPOS, et al., 1983, p. 49). 

Observa-se que a organização das turmas de Educação Infantil, não são observadas 

pela Secretaria de Educação do município de Vitória da Conquista, em razão de que para as 

turmas de 0 a 3 anos apenas monitores atuam e nas turmas de 4 e 5 o professor sem nenhum 

auxiliar como determina a Resolução 006/12.  

Defendemos a ideia de que apenas professores atuem nas unidades de Educação 

Infantil, em quantidade suficiente para atender as necessidades de cada turma, acabando com 

a hierarquia e a precarização do atendimento das crianças desta fase escolar. 
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A Resolução 006/2012, em consonância com as Diretrizes Curriculares Nacionais para 

a Educação Infantil (DCNEI), também reforça a proposta pedagógica tendo com princípio sua 

função sociopolítica e pedagógica: 

I. oferecendo condições e recursos para que as crianças usufruam seus      

direitos civis, humanos e sociais; 

 

II. assumindo a responsabilidade de compartilhar e complementar com as 

famílias a educação e o cuidado das crianças; 

 

III. possibilitando tanto a convivência entre crianças e entre adultos e 

crianças quanto a ampliação de saberes e conhecimentos de diferentes 

naturezas; 

 

IV. promovendo a igualdade de oportunidades educacionais entre as 

crianças de diferentes classes sociais no que se refere ao acesso a bens 

culturais e às possibilidades de vivência da infância;  

 

V. construindo novas formas de sociabilidade e de subjetividade 

comprometidas com a ludicidade, a democracia, a sustentabilidade do 

planeta e rompimento de relações de dominação etária, socioeconômica, 

étnico-racial, de gênero, regional, linguística e religiosa.   

 

O lugar atribuído à criança, na perspectiva de ampliar sua atuação e sua participação 

na relação pedagógica, também são considerados ao prever condições para o trabalho coletivo 

e para a organização de materiais, espaços e tempos que assegurem: 

I. a educação em sua integralidade, entendendo cuidado como algo      

indissociável ao processo educativo; 

 

II. a indivisibilidade das dimensões expressivo-motora, afetiva,  

cognitiva, linguística, ética, estética e sociocultural da criança; 

 

III. a participação, o diálogo e a escuta cotidiana das famílias, o respeito e 

a valorização de suas formas de organização;  

 

IV. o estabelecimento de uma relação efetiva com a comunidade local e de 

mecanismos que garantam a gestão democrática e consideração dos saberes 

da comunidade; 

 

V. o reconhecimento das especificidades etárias, das singularidades 

individuais e coletivas das crianças, promovendo interações entre crianças de 

mesma idade e crianças de diferentes idades;  

 

VI. os deslocamentos e os movimentos amplos das crianças nos espaços 

internos e externos às salas de referência das turmas e à instituição; 

 

VII.  a acessibilidade de espaços, materiais, objetos, brinquedos e 

orientações para as crianças com deficiência, transtornos globais de 

desenvolvimento e altas habilidades/superdotação; 

 

VIII. a apropriação pelas crianças das contribuições histórico-culturais   dos      
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 povos indígenas, afrodescendentes, asiáticos, europeus e de outros países                                 

da América;  

 

IX. o reconhecimento, a valorização, o respeito e a interação das crianças 

com as histórias e as culturas africanas e afro-brasileiras, bem como o 

combate ao racismo e à discriminação; 

 

X.  a dignidade da criança, como pessoa humana, e a proteção contra 

qualquer forma de violência – física ou simbólica -  e negligência do interior 

da instituição ou praticadas pela família prevendo os encaminhamentos de 

violações para instâncias competentes. 
 

A Resolução 006/12, demonstra, preocupação com as crianças filhas de agricultores 

familiares, extrativistas, assentados e acampados da reforma agrária, quilombolas e de 

moradores da zona rural em geral, quando indicam que: 

I. reconhecer os modos próprios de vida no campo como fundamentais 

para a constituição da identidade das crianças moradoras em territórios 

rurais; 

 

II. ter vinculação inerente à realidade dessas populações, suas culturas, 

tradições e identidade, assim como a praticas ambientalmente sustentáveis; 

 

III. flexibilizar, se necessário, calendário, rotinas e atividades, respeitando 

as diferenças quanto à atividade econômica dessas populações; 

 

IV. valorizar e evidenciar os saberes e o papel dessas populações na 

produção de conhecimentos sobre o mundo e sobre o ambiente natural; 

 

V. prever a oferta de livros, brinquedos e equipamentos que respeitem as 

características ambientais e socioculturais da comunidade. 
 

As interações e as  brincadeiras, na Resolução 006/12, são apontados como eixos 

norteadores das práticas pedagógicas, garantindo experiências que: 

I. promovam o conhecimento de si e do mundo por meio da ampliação 

de experiências sensoriais, expressivas, corporais que possibilitem 

movimentação ampla, expressão da individualidade e respeito pelos ritmos e 

desejos da criança;   

  

II. favoreçam a imersão das crianças nas diferentes linguagens e o 

progressivo domínio por elas de vários gêneros e formas de expressão: 

gestual, verbal, plástica, dramática e musical; 

 

III. possibilitem às crianças experiências de narrativas, de apreciação e 

interação com a linguagem oral e escrita, convívio com diferentes suportes e 

gêneros textuais, orais e escritos;  

 

IV. recriem, em contextos significativos para as crianças, relações de 

quantidades, medidas, formas e orientações espaçotemporais; 

 

V. ampliem a confiança e a participação das crianças nas atividades 

individuais e coletivas; 
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VI. possibilitem situações de aprendizagem mediadas para elaboração da 

autonomia das crianças nas ações de cuidado pessoal, auto-organização, 

saúde e bem-estar; 

 

VII. possibilitem vivências éticas e estéticas com outras crianças e grupos 

culturais  que alarguem seus padrões de referência e de identidades no 

diálogo e reconhecimento da diversidade;  

 

VIII. incentivem a curiosidade, a exploração, o encantamento, o 

questionamento, a indagação e o conhecimento das crianças em relação ao 

mundo físico e social, ao tempo e à natureza; 

 

IX. promovam o relacionamento e a interação das crianças com 

diversificadas manifestações de música, artes plásticas e gráficas, cinema, 

fotografia, dança, teatro, poesia e literatura; 

 

X. promovam a interação, o cuidado, a preservação e o conhecimento da 

biodiversidade e da sustentabilidade da vida na Terra assim como o não 

desperdício dos recursos naturais; 

 

XI. propiciem a interação e o conhecimento pelas crianças das 

manifestações e tradições culturais brasileiras; 
 

A Resolução 006/2012,  permite, também, às instituições infantis, diferentes formas de 

elaboração de suas propostas pedagógicas, concedendo-lhes flexibilidade curricular. 

§ 1º. As creches e pré-escolas, na elaboração da proposta curricular, de 

acordo com suas características, identidade institucional, escolhas coletivas e 

particularidades pedagógicas, estabelecerão modos de integração dessas 

experiências. 

 

Estas determinações são acompanhadas também pela dimensão dos recursos humanos 

Art. 18. A direção e a Coordenação Pedagógica das instituições de educação 

infantil serão exercidas por profissionais formados em curso de graduação 

em pedagogia ou em outra licenciatura plena acompanhada de curso de 

especialização, em nível de pós-graduação, em Educação. 

 

Demonstra preocupação com a estrutura relacionada ao espaço, instalações e 

equipamentos: 

Art. 22. Os espaços serão projetados, oferecendo acessibilidade a todos os 

setores da escola e de acordo com a proposta pedagógica da instituição de 

educação infantil, a fim de favorecer o desenvolvimento das crianças de seis 

meses a cinco anos, respeitadas as suas necessidades e capacidades. 

 

Outro documento analisado foi o Plano Municipal de  Educação (PME), Lei nº 2.042, 

aprovado em 06/06/2015, que traz como meta e estratégia para a Educação Infantil de Vitória 

da Conquista com a seguinte determinação: 

META 1 (Educação Infantil) Universalizar, até 2016, a Educação Infantil na 

pré-escola para as crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade e ampliar 

a oferta de Educação Infantil em creches de forma a atender, no mínimo, 
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50% (cinquenta por cento) das crianças de até 3 (três) anos até o final da 

vigência deste PME. 

 

1. ESTRATÉGIAS 1.1. Definir, em regime de colaboração com a União e o 

Estado, ações para a expansão da rede pública municipal de Educação 

Infantil, seguindo padrão nacional de qualidade, considerando as 

peculiaridades locais;  

  

Consideramos o PME  um dispositivo importante na organização das medidas a serem 

tomadas para a efetivação de uma proposta pedagógica que contemple o desenvolvimento 

integral das crianças, harmonizando com o modelo de Educação Infantil. 

Após muitos embates e alguns cortes na proposta inicial, foram aprovadas 47 metas 

para a Educação Infantil com vigência de 10 (dez) anos, a contar da publicação da lei. O 

documento em pauta anunciou vários desafios, dentre eles, destacamos: “1.11. Realizar a 

entrega, até 2017, das instituições de Educação Infantil pactuadas com o PROINFÂNCIA”.  

É importante considerarmos que das 9 unidades previstas para Vitória da Conquista, 

foram entregues 5 entre novembro de 2016 e fevereiro de 2017. Outra meta que o novo 

governo prometeu cumprir ainda em 2017 foi, 

1.32. Garantir o cumprimento de 1/3 (um terço) da carga horária do 

profissional docente de Educação Infantil, para estudo, planejamento, 

mediados pelos coordenadores pedagógicos, com o objetivo de realizar 

leitura e discussão de pesquisas e estudos sobre a infância e as práticas de 

Educação Infantil;  

 

Tal medida, já foi determinada pela Lei nº 11. 738/ 2008, que regulamenta o piso 

salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, a 

saber, 

§ 4
o
  Na composição da jornada de trabalho, observar-se-á o limite máximo 

de 2/3 (dois terços) da carga horária para o desempenho das atividades de 

interação com os educandos. 
 

No entanto, a Secretaria do município ainda não conseguiu se organizar para cumprir 

esta indicação alegando falta de recurso financeiro para alocar substitutos. 

Outra Meta que julgamos importante, diz respeito a garantia de professores para atuar 

nas turmas de Educação Infantil, acabando com dicotomia entre os profissionais que atuam 

em creches e pré-escolas. 

1.27. Garantir professores, preferencialmente efetivos, na atuação em sala de 

aula, até o terceiro ano de vigência deste PME; 

 

Julgamos como premente o cumprimento da Meta que prevê a reestruturação da 

proposta pedagógica da Educação infantil de Vitória da Conquista, 
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1.34. Concluir a reestruturação da proposta pedagógica da Educação Infantil 

da Rede Municipal de Ensino, garantindo a ampla participação de todos os 

educadores, gestores, pais e pesquisadores da área, realizando consulta 

pública para sua validação; 

 

Em razão das informações contidas na Proposta Pedagógica elaborada em 2008, está 

fundamentada na Resolução nº 003/1995, ou seja, anterior a Resolução 006/2012, bem como, 

da proposta citada ter sido elaborada sem consulta pública resultando em um texto 

contraditório, confuso e com uma proposta curricular que não atende as determinações do 

Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (RCNEI). As orientações contidas, 

neste documento, defende uma proposta construtivista,  ao mesmo tempo em que orienta o 

trabalho de escolarização para as turmas de 4 e 5 anos reforçando a exploração das famílias 

silábicas na formação de palavras e frases. 

Cabe ressaltar, que ao solicitar uma cópia da proposta pedagógica para Educação 

Infantil na Secretaria Municipal de Educação, fomos informadas que não havia cópia 

disponível, em virtude da gestão passada não ter deixado nada registrado. Conseguimos o 

texto da Proposta Pedagógica em uma das creches visitadas. 

Além disso, fomos informadas por uma das coodenadoras da Educação Infantil de 

Vitótia da Conquista, de outra versão elaborada na gestão anterior, mas rejeitada pelo 

Conselho Municipal de Educação e que, uma nova versão encontra-se em processo de 

aprovação pelo Conselho,ou seja, mais uma proposta sem consulta pública e sem a 

participação de professores, pais, sociedade, como prevê a meta destacada anteriormente.  

Compreendemos que, o atendimento nas instituições de Educação Infantil do 

município revela a necessidade de reformas urgentes para adequar-se às mudanças previstas 

nas DCNEI. Sobre a questão da qualidade para o atendimento infantil, Nunes e Corsino 

(2009, p.32) advertem que, atualmente há um consenso sobre as particularidades do 

atendimento para a educação infantil, comprometido com a qualidade, assim,  

[...] fazer dessas instituições lugares de respeito e de valorização das crianças 

pequenas e suas formas de pensar, sentir e expressar-se, de convivência, de 

múltiplas interações e abertura para o mundo, de acesso a diferentes 

produções culturais, de humanização e de promoção da equidade.  
 

Diante do exposto, consideramos que a qualidade do atendimento perpassa pela 

proposta pedagógica e pelo currículo que a orienta, nesse sentido, esta percepção deveria 

pautar, segundo Guimarães e Garms (2013, p. 26), 

A compressão sobre o que é qualidade e a definição de qual qualidade se 

quer para o atendimento infantil, é condição para a construção de propostas 

pedagógicas e curriculares com identidade própria. A clareza sobre a 

qualidade desejada e sobre o currículo específico da Educação Infantil 
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subjaz à constituição da identidade desse nível de ensino, bem como da 

identidade do adulto a ser formado para nele atuar como professor(a).   
 

Por conseguinte, é imprescindível a harmonia entre o conceito de qualidade e a 

concepção do atendimento em creche e pré-escola, na elaboração dos documentos que 

norteiam o trabalho neste seguimento pelo município, bem como na valorização e admissão 

de profissionais preparados para atuar com este público. 

Nessa direção, concluímos que, apesar dos avanços quanto à ampliação do número de 

vagas e de instituições para a Educação Infantil em Vitória da Conquista, o desafio iminente 

encontra-se na elaboração de uma Proposta Pedagógica que atenda as particularidades desta 

fase, visto que, a impressão sobre o panorama apresentado confirma como afirma Campos 

(2012) às incertezas provenientes de um sistema sem uma organização apropriada e, 

principalmente sem o devido respeito às crianças e suas famílias que utilizam desses serviços. 

Compreender em que medida, o curso de formação em Pedagogia pelo Parfor, 

contribuiu para a prática de cinco monitoras, configura-se como a base da próxima seção. Os 

dados obtidos originam-se das entrevistas realizadas com os profissionais que atuam em 

creches públicas que constituem o locus da pesquisa. 

 

3.3 Formação das Monitoras de Educação Infantil de Vitória Da Conquista e as 

Contribuições do Parfor 

 

As entrevistadas revelaram suas vivências ao longo de sua formação, enquanto 

estudantes do programa Parfor, no que tange aos conhecimentos adquiridos e a repercussão 

deste na vida profissional. Avaliaram os avanços e retrocessos do curso e suas motivações 

para cursá-lo. Segundo as mesmas, essas experiências instigaram o seu jeito peculiar de sentir 

e interagir no processo, de forma emotiva e cognitiva, condutas advindas de tudo que 

vivenciaram, e vivenciam. 

Conforme apresentado na introdução do trabalho, os sujeitos dessa pesquisa são 

mulheres, na faixa etária de 28 a 48 anos, concursadas, trabalham com turmas de dois e três 

anos, atuando como monitoras de educação infantil, exceto uma que trabalhou anteriormente 

com serviços gerais passando a assumir sala de aula após cursar o Proinfantil.  

Com relação ao contrato de trabalho, três das monitoras entrevistadas, as quais, 

denominamos de Nara, Malu e Sara, fizeram concurso para Agente de Serviço Social, 

segundo as mesmas, podendo escolher a função de monitora, e desde o início assumiram este 
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cargo na rede de ensino. Já Clara foi contratada como Monitora Escolar. Vale destacar que 

este cargo só foi criado no último concurso (2013) justamente o que ela fez. As outras duas, 

Rosa e Iara, fizeram concurso para Serviços Gerais, sendo que uma delas, trabalhou por um 

ano em regime de contrato em sala de aula como monitora e continuou nesta função mesmo 

após ter feito concurso para outra área, segundo o seu depoimento, 

Eu trabalhei por contrato um ano porque teve o concurso e eu fiz o concurso 

de serviços gerais porque eu precisava e não podia perder, eu tinha 

já
10

...digamos assim... eu tinha capacidade de ter feito um concurso numa 

área melhor, mas, precisava garantir o meu emprego então eu fiz pra uma 

função menos... então eu passei. A minha diretora, na época, falou pra eu 

fazer pra serviços gerais que eu garanto você continuar no trabalho, que eu 

podia ser...como era serviços gerais,  podia estar em várias áreas, aí eu fiz, 

passei e continuei como monitora. (ENTREVISTADA IARA). 

  

Sobre esta questão da flexibilização do trabalho, Pinto, Duarte e Vieira (2012, p. 620), 

tecem os seguintes comentário, 

A precarização do trabalho docente decorre da precarização do emprego 

presente na dinâmica atual da modernização do capital. As mudanças das 

últimas décadas na configuração do trabalho têm sido referidas como 

produtoras de novas formas de trabalho. [...] se diferenciam em relação ao 

emprego assalariado protegido e por tempo indeterminado, característico do 

século XX, embora nem sempre hegemônico. A palavra de ordem é 

„flexibilizar‟. (Grifo das autoras.) 

  

De acordo com Campos (1994, p. 32), para o atendimento de crianças pequenas, os 

critérios profissionais observados consistiam em “estar disposto a limpar, cuidar, alimentar e 

evitar riscos de quedas e machucados, controlando e contendo um certo número de crianças”.  

Isto é, a ideia parte da premissa de que, nesta fase da Educação Infantil não precisava ir além 

do cuidado e, consequentemente, para atuar nesta atividade não seria necessário uma 

formação ou preparação peculiar e propícia a esta função. 

Para Arce (2011), deste panorama surge às diferenças em relação à desvantagem 

salarial e subalternidade face aos professores dos outros segmentos da educação básica, além 

da associação de seu ofício com o materno, o familiar e de precária formação. 

Esta precariedade no tocante à formação fica evidente na fala de Malu ao relatar sobre 

a sua inserção na rede municipal após concurso público, 

Desde o concurso que fiz para Agente de Serviço Social em 1999, trabalhei 

nas turmas de 2, 3, 4 e 5 anos, sempre na função de monitora, porque poderia 

trabalhar em qualquer lugar na prefeitura. Não foi exigida nenhuma 

formação inicialmente, porque creche nesta época estava veiculada ao 

Serviço Social, então, não se exigia o magistério, apesar da LDB de 96 já 

                                                           
10

 As reticências significam pausa na fala dos sujeitos da pesquisa. 
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determinar o professor na modalidade normal para atuar em sala de aula. Só 

em 2007 que foi exigido o curso preparatório para trabalhar na Educação 

Infantil, então, foi instituído o Proinfantil e todo monitor que atuava na rede 

sem a formação média teve que fazer. (ENTREVISTADA MALU). 

 

Como enfatiza Malu, a LDB/1996, em seu Art. 62 determina desde então, que a 

formação de docentes para exercer sua função na educação básica deveria acontecer mediante 

a formação em nível superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, em universidades 

e institutos superiores de educação, no entanto, reconhecia, como formação mínima para atuar 

na educação infantil e nas quatro primeiras séries do ensino fundamental, a oferecida em nível 

médio, na modalidade Normal.  

Enquanto que, Rosa, comenta que também passou no concurso para Serviços Gerais, 

mas percorreu um caminho diferente, segundo seu relato, “desde o concurso em 2000, 

trabalhei na cozinha, na limpeza, na lavanderia e depois que fiz o Proinfantil fui para sala de 

aula”.  

Apontamos como positivo o fato de buscar uma qualificação, mesmo que questionada 

quanto a sua eficiência, para depois assumir uma sala de aula. Evidencia-se nas entrevistas, o 

fato da prefeitura de Vitória da Conquista, inserir as profissionais da educação infantil na 

categoria de serviços gerais o que demonstra e reforça a desvalorização das profissionais que 

atuam nessa etapa da Educação Básica. Sobre isso Brandão (2016, p.3) destaca que: 

Quando falamos de dilemas e desafios na educação infantil no século XXI, 

não podemos ignorar que ainda prevalece nas políticas públicas para essa 

etapa da educação básica uma lógica de investimento „barato‟. É possível 

observar a forte tendência de propostas políticas que investem na ampliação 

da rede pública, sem levar em conta fatores fundamentais para um 

atendimento de qualidade, como o atendimento integral às crianças de zero a 

três anos de idade, o cuidado com os espaços físicos, a formação e 

valorização do profissional.(grifo da autora) 
  

No tocante à contratação dos monitores que atuam nas redes municipais, Conceição 

(2010) salienta que esta prática surge em virtude da necessidade de mais profissionais para 

trabalhar nas instituições após a ampliação de vagas nesta etapa de ensino, prevalecendo, 

como esclarece Brandão (2016) o meio mais econômico para atender a esta demanda. 

Em relação à carga horária, todas trabalham 40 horas semanais em uma rotina de oito 

horas diárias com duas horas para almoço que aproveitam para descanso na própria 

instituição, como demonstrado na tabela a seguir. 
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                    Tabela 6 - Formação das monitoras 

Ano que ingressou no PARFOR Ano em que formou 

Nara -   2013 2016 

Sara -  2013 2016 

Iara- 2012 2015 

Rosa- 2013 2016 

Clara- 2012 2015 

Malu- 2012 2015 

           Fonte: Elaborada pela autora (2017) 

Quanto à formação: Nara, Malu e Rosa fizeram Proinfantil e Pedagogia pelo Parfor, 

enquanto que Sara e Clara fizeram Magistério e Pedagogia pelo Parfor e Iara fez 

Contabilidade, exercendo por muito tempo esta profissão e só após ficar desempregada 

procurou a SMED para solicitar um cargo em qualquer função, visto que naquele momento 

carecia muito de um emprego, sendo contratada como monitora, mesmo não tendo 

experiência com esta função. Apesar da insegurança em assumir um cargo sem conhecimento 

para tal, se identificou com o trabalho e buscou se especializar na área fazendo o curso de 

Pedagogia pelo Parfor. Pelo relato, é possível perceber que o curso conseguiu fomentar em 

Iracema o desejo em continuar buscando se qualificar. Fazendo seguidas especializações: 

Psicopedagogia, Educação Infantil e atualmente faz na área de sociologia, todas as 

especializações feitas em instituições privadas.  

Para Sara e Clara, o Magistério por ser um curso profissionalizante, deixou muito a 

desejar, pelo fato de abordar a metodologia e não aprofundar nas discussões sobre as fases de 

desenvolvimento das crianças, bem como, as especificidades desta fase, além de não preparar 

os cursistas para seguir os estudos rumo à faculdade, visto que as disciplinas de humanas e 

exatas foram abordadas superficialmente. 

Nas falas dessas monitoras fica evidente a precarização do curso, tanto para a 

capacitação profissional, quanto para a continuidade dos estudos. Segundo, Sandri (2009, 

p.629) 

No decorrer da história da educação brasileira, a função social do magistério 

para a educação elementar (Ensino Fundamental, hoje), tem se voltado para 

objetivos como o de contribuir com o desenvolvimento do capitalismo, uma 

vez que os professores da escola elementar formariam futuros trabalhadores, 

com isso ensinariam questões necessárias à sociedade urbano-industrial, 

questões estas que envolvem a leitura, a escrita, o cálculo, o convívio em 

sociedade, a disciplina para o trabalho, a moral entre outros aspectos. 

 

Em tal perspectiva, a concepção de formação pelo Magistério, pode ser considerada 

como um processo deficitário, em razão deste, segundo a crítica de diversos pesquisadores, 
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priorizar a racionalidade técnica, compreendida como um composto de saberes elaborado 

pelas ciências da educação e a prática como propósito do conceito e da técnica. 

Os dados coletados também nos auxiliaram na compreensão de como as monitoras 

entrevistadas desenvolvem suas rotinas de trabalho na instituição. Em seu depoimento 

Nara comentou que a rotina não tinha objetividade para as turmas de Educação infantil no 

período em que esta fazia parte do Desenvolvimento Social, mas, ser transferida para a 

Secretaria de Educação passou a demandar além do cuidar o educar. 

Antes, assim...antes a minha rotina era...era uma rotina assim...era mais o 

cuidado mesmo, tinha algumas atividades né, mas não chegava nem perto do 

que a gente faz hoje depois da SMED. Depois que a gente mudou para a 

Secretaria de Educação. Eram atividades muito fáceis, assim, rasgar papeis 

com as mãos, não se usava a tesoura, que a gente sabe que é um objeto 

importante na Educação Infantil, o recortar, o colar, então acabava que se a 

gente fosse fazer uma atividade mesmo assim, não tinha objetividade. Outra 

atividade que a gente fazia muito era o desenho, tinha o conto da história, a 

gente contava a história, mas também não tinha assim... eu não contava a 

história como eu conto hoje também né? Era uma outra visão. Eu contava a 

história, muitas vezes lendo, não mostrava o livro pras crianças que é outra 

coisa importante também né? A gente apresentar o livro, mostrar, chamar a 

atenção deles pra... as características do livro, não existia este trabalho. Na 

hora do desenho, por exemplo, é...a gente dava o papel, as crianças 

desenhavam, mas não tinha aquele trabalho de chamar também atenção da 

criança para o desenho, a orientação né? Do desenho, faz hoje, mas naquele 

tempo eu não fazia, dava um papel as crianças desenhavam e eu pegava e 

guardava, não tinha todo esse trabalho que eu faço hoje, que eu dou o papel, 

converso com eles sobre a história, é... a gente relembra a historia, O que 

tinha na história? Não tinha...a objetividade. (ENTREVISTADA NARA) 

 

Observa-se que no relato de Nara aparecem dois momentos vivenciados por ela ao 

longo de sua carreira, antes, quando a educação infantil fazia parte da pasta do 

Desenvolvimento Social e após a ampliação do acesso à educação, proposto pela Constituição 

de 1988 e validado na LDB, em 1996, incorporando as creches ao sistema educacional, 

consistindo em uma importante expansão de direitos, resultado de imensa e longa 

manifestação popular. (FUNDAÇÃO SM E OEI, 2008, p.126-127). 

É relevante considerarmos que, no Brasil o atendimento infantil trilhou vários 

caminhos, nos quais, em momentos distintos aliou-se à saúde, à caridade e à educação. Neste 

caminho, toda a política implementada para a educação infantil configura-se em um 

pressuposto onde práticas assistencialistas ainda prevalecem, como bem explicitado por 

Campos, Rosemberg e Ferreira.(2001, p. 126-127), 

[...] Apesar dos termos creche e pré-escola serem consagrados pela 

população e pela prática como pela própria Constituição, na medida em que 

eles carregam significados comprometedores dos princípios hoje definidos, 

julga-se interessante ir tentando introduzir o termo “educação infantil” para 
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designar as instituições de atendimento às crianças. Estas devem cumprir 

funções diferenciadas: educativas, propriamente ditas, de cuidados diurnos 

durante o trabalho dos pais, de assistência sanitária, alimentar e social, 

conforme as necessidades das crianças e de suas famílias, independente da 

idade.  

 

Percebe-se em sua fala que a orientação anterior era puramente assistencialista e após 

a LDB de 1996 a proposta de atendimento para esta primeira etapa da educação básica foi 

ampliada consistindo em um avanço quanto ao atendimento das crianças nesta fase, 

especialmente no que se refere à exigência da formação para atender este público. Para a 

(Fundação SM e OEI, 2008, p.127), 

Ao trazer a creche para o campo da educação, nossa legislação apontou para 

uma direção promissora, ao resgatar, para esse atendimento, o mesmo 

estatuto das demais etapas educacionais, com exigências de formação de 

pessoal, objetivos pedagógicos e condições de funcionamento condizentes.  
 

Sobre esta questão, Sara respondeu que, “a gente fica exclusiva entre parte pedagógica 

e cuidados” enquanto que Iracema argumentou: “ faço planejamento, damos aula, fazemos 

caderneta, pareceres, plantão pedagógico, banho, tem a parte pedagógica, tem a parte de  

educar e cuidar e foi provado que um é ligado com outro”. 

Importa, porém, considerar que a parte pedagógica citada por Sara e Iara são 

atividades de artes, jogos e brincadeiras, pois a criança nesta etapa precisa de um atendimento 

diferenciada do modelo escolar, em que as aulas são conduzidas pelo professor e dividida em 

disciplinas específicas. 

Para Rosa, as atividades desenvolvidas na turma de dois anos na qual atua consiste em, 

[...] receber as crianças com músicas, oração, depois elas vão para o 

refeitório, aí depois pátio e retornamos pra sala é o momento que vai ter a 

historinha deles né, o momento da rodinha e aí a gente gosta de trabalhar 

mais com o lúdico por eles ser de dois anos e é assim a rotina deles. 

Depois... aí vem o almoço, depois vem o relax deles, que é o soninho, aí a 

tarde: o lanche, retorna pra sala, tem outro momento, outra atividade  lúdica 

ou então algum vídeo, alguma coisa assim, aí a troca de roupa e aí vão 

embora. (ENTREVISTADA ROSA) 

 

Clara afirma que a rotina para a turma de 2 anos, na qual atua, é bastante corrida e está 

estruturada da seguinte forma: 

Eles chegam a partir das 8:00 horas da manhã, às 8:15 o portão é fechado, 

eles trocam a farda para não sujar a roupa com as quais vem de casa, depois 

vão ao banheiro, volta pra rodinha, faz a chamada, observa como está o 

tempo, conta quantos meninos e quantas meninas vieram e quantos ao todo, 

faz a chamadinha na ficha, depois tem o momento de pesquisa que é 

proposto pela direção, que nem sempre dá tempo, mas pelo menos uma vez 

por semana duas crianças são convidadas para ir na cozinha perguntar o que 

tem para comer durante o dia, justamente para estimular a oralidade, depois 
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eles vão tomar café no refeitório às 9:00 horas, 9:20 eles vão para o recreio, 

do recreio eles voltam para sala, aí neste tempo é o que chamamos de 

pedagógico maior, toda atividade é pedagógica mas este momento é de 

contação de história, sempre há questionamentos sobre esta história, 

atividade para ser realizada, neste meio tempo, por volta das 9:40 começa o 

banho, enquanto uma monitora dá o banho a outra supervisiona as crianças 

brincando com os jogos e organiza os colchões na sala para o descanso 

depois do almoço. Depois do banho, faz a oração, vai para o almoço, volta 

para sala, escova os dentes, dormem de 1200 às 14:00 horas. Ao acordar, 

usam o banheiro e em seguida vão para o refeitório lanchar, retornam para 

sala, normalmente tem uma atividade de psicomotricidade e música, depois 

vão para o pátio brincar livremente, depois voltam para sala para usar o 

banheiro, 3:40 vão lanchar, retornam para sala para escovar os dentes, faz 

mais uma atividade dirigida em seguida troca a farda pela roupa que veio de 

casa e 5:15 já estão prontos para irem embora. (ENTREVISTADA 

CLARA). 
 

Já Malu, além de descrever as atividades realizadas cotidianamente, enfatiza a 

importância do contato com a família para saber sobre suas histórias e o resultado de seu 

trabalho, além de poder, nesses momentos, orientar os familiares a respeito das demandas que 

surgem. 

As crianças chegam e a gente tem aquela recepção calorosa e perguntamos 

como é que está porque acreditamos que precisa ocorrer uma relação. Muitas 

crianças utilizam o transporte escolar, o que dificulta o contato com os pais, 

e a gente fica muito sem saber a história delas, aqui na sala são oito nesta 

situação, as demais chegam acompanhados e é muito boa a interação com a 

família porque somos informados sobre a repercussão do nosso trabalho com 

as crianças pelos pais, que contam quando eles cantam a música que foi 

ensinada pela professora, ao mesmo tempo em que orientamos a questionar e 

acompanhar os filhos nas pesquisas etc., em seguida a gente combina com 

eles o que fazer enquanto espera todos os colegas chegarem, geralmente é 

para folhear livros e revistas ou brinquedos na mesa, depois tem o momento 

da oração antes do café da manhã, que acontece na sala porque o refeitório é 

pequeno e não comporta todas as turmas da instituição, após o café eles faz 

uso do banheiro, toma água, aí depois vem o banho, depois fazemos a roda 

de conversa, que é feita todos os dias, é o momento em que a criança se 

expõe, a gente faz algumas perguntas para incentivar eles falarem e a gente 

observa como está a oralidade, se eles estão conseguindo esperar a vez deles 

ou se ficam agoniados pra falar, é neste momento que trata do assunto da 

semana, trabalha os cartazes permanentes da sala, como o do tempo, o 

calendário, trabalhamos com música, a gente tem uma caixa com varias 

gravuras que chamamos de caixa mágica, então tiramos uma e perguntamos 

qual é a música que tem aquela imagem, eles falam a música e a gente canta 

junto. Nesta roda de conversa, além do tema da semana, a gente conta a 

história em seguida fazemos uma atividade de desenho ou pintura, ou de 

rasgar papéis, ou um cartaz coletivo porque estamos falando sobre as 

profissões então sempre retomamos esta discussão questionando a profissão 

dos funcionários da creche o que cada um faz e também a profissão dos pais, 

cada dia da semana existe uma discussão e atividades diferenciadas para 

trabalhar este tema. Depois elas almoçam, depois escovam os dentes e em 

seguida descasam  até 1 e meia e ao acordar vão ao banheiro lavar as mãos 

para lanchar, geralmente uma fruta neste horário, hoje é dia da 
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brinquedoteca, então eles ficam lá com a pessoa responsável pelo espaço e 

quando não tem brinquedoteca, eles brincam com os jogos, brinquedos e 

brincadeiras direcionadas pela professora em sala de aula, então os jogos e 

brincadeiras sempre acontecem no período da tarde e as atividades 

pedagógicas e o banho pela manhã. (ENTREVISTANDA MALU) 
 

Através dos relatos de Rosa, Clara e Malu, foi possível identificar a estruturação de 

uma rotina com ideias pré-concebidas que suscitam ações sem autocrítica, limitando a 

compreensão do processo das relações sociais. Para Batista (1998, p.46-47), 

A lógica da rotina da creche também parece ser fragmentada, pois separa o 

tempo de educar, do tempo de cuidar, do tempo de brincar, do tempo de 

aprender, do tempo de ensinar, entre outras. O tempo na creche parece ser 

recortado minuciosamente: há um tempo pré-determinado para “todos” 

comer na mesma hora, banhar na mesma hora, dormir na mesma hora, 

brincar e aprender. Parece ser possível dizer que esta organização, antes de 

estar centrada nas necessidades  das crianças, obedece a uma lógica temporal 

regida basicamente pela sequenciação hierárquica e burocrática da rotina.  

 

Neste sentido, é importante destacar algumas observações que fizemos ao transitarmos 

pelos espaços nos momentos das entrevistas, visto que, estas aconteceram, em sua maioria, 

nas instituições, sendo possível também, conhecer as salas e demais espaços, organização, 

bem como os materiais expostos. 

Os recursos utilizados e a disposição dos materiais revelaram um trabalho voltado ao 

controle e cuidado das crianças. Às atividades exibidas nos painéis demonstram pouca 

participação dos alunos, que limitam-se a pintar, com giz de cera ou tinta, desenhos prontos 

em atividades xerocadas, cortar papéis e colar em figuras geométricas traçadas pelo professor.  

Os materiais expostos, nas salas visitadas, demonstram também uma preocupação em 

ensinar letras e numerais, uma vez que esses fazem parte da ornamentação das salas e em 

atividades em que reproduzem vogais e numerais.  

Tais práticas revelam, portanto, pouca possibilidade de interação da criança com 

materiais diversificados que estimulem a criatividade, ficando a impressão de que há uma 

grande valorização na escolarização das crianças, revelando que as práticas voltadas ao cuidar 

e educar ainda não foi compreendida como forma de,  

[...] atender às suas necessidades de proteção, segurança, bem-estar, saúde. 

Estar atento a seus afetos, emoções e sentimentos, às relações com os outros, 

com as coisas, com o ambiente. Planejar um espaço que estimule sua 

inteligência e imaginação, que permita descobertas e aguce sua curiosidade. 

(ROSEMBERG, 1999, p. 23).  

 

A autora citada faz as seguintes considerações sobre o papel da educação infantil. 

Considero essa função dos equipamentos de educação infantil, de oferecer 

possibilidades de relações humanas significativas no plano afetivo para a 

criança, muito importante, e nem sempre considerada. Para que isso possa 
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ocorrer, o equipamento de educação infantil deve ser concebido como uma 

instituição que eduque e cuide, que saia do modelo escolar empobrecido, 

formador exclusivamente do intelecto, que é, também, uma deformação do 

significado da própria escola para as pessoas maiores. (ROSEMBERG, 

1999, p. 03). 

 

A julgar pelo que foi observado nos espaços onde trabalham algumas das nossas 

entrevistadas, presumimos que a proposta de atendimento encontra-se na perspectiva que 

Rosemberg chamou de modelo escolar empobrecido, por valorizar o cuidado com o corpo e o 

processo de escolarização da criança. 

Ao serem questionadas sobre a motivação para escolha do curso de Pedagogia do 

Parfor, uma das entrevistadas fizeram o seguinte relato: 

Assim, inicialmente eu escolhi, não foi bem escolhido né? Era porque era a 

única opção que eu teria pelo Parfor, pelo Parfor a única opção para mim 

seria esse, porque é...apenas a Pedagogia que eles oferecem para quem tá 

atuando nessas turmas de creche, de creche eu acredito que é isso mesmo, é 

só Pedagogia, embora eu já queria fazer Pedagogia né? E pelo Parfor pela 

questão financeira, eu fiquei... eu passei em alguns vestibulares, mas acabei 

não fazendo porque quando eu via... quando eu pensava no valor que eu teria 

que pagar aí eu acabava não fazendo. (ENTREVISTADA NARA). 

 

Clara também não considerou como sendo uma escolha, mas sim, uma oportunidade 

para graduar-se sem ter que pagar por isto. 

Na verdade não foi bem uma escolha, eu diria que foi uma oportunidade, 

porque em 2010, já havia uma discussão entre as colegas da creche sobre a 

possibilidade de fazermos uma faculdade particular, aí em 2011 nós 

começamos fazer na UNOPAR
11

, então uma colega ficou sabendo do Parfor 

e nós então fizemos a inscrição e por sorte neste ano o MEC liberou para 

monitores, merendeiras, secretárias e fomos chamadas para fazer a prova, 

então fui selecionada e fui fazer o curso pelo Parfor. (ENTREVISTADA 

CLARA). 

 

Já Sara considerou relevante a mudança de nível, ampliação dos conhecimentos e 

acréscimo no salário,  

Eu acho que pra melhorar o nível em termos de conhecimento e também de 

salário né? Porque acrescenta uma porcentagem com o nível superior, pelos 

dois motivos. Eu escolhi pelo Parfor porque foi a forma mais rápida e mais 

fácil de ingressar numa universidade, se não, eu teria que prestar vestibular 

comum, como todos os outros e concorrer a uma vaga como todo mundo né? 

Mas o Parfor já facilita, ...porque, a gente já está na área de educação, é um 

facilitador (ENTREVISTADA SARA). 

   

                                                           
11

  Universidade Norte do Paraná (UNOPAR) 
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Para Iara, foi à oportunidade que surgiu, após ter tentado por três vezes fazer o curso 

de Pedagogia na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB) e não ter sido aprovada 

no vestibular, 

Então era o meu sonho mesmo fazer uma faculdade de Pedagogia, já que eu 

estava na área e estava gostando. E como eu nunca fui chamada e surgiu esta 

oportunidade e inclusive esta oportunidade nós solicitamos na época pra 

própria secretaria de educação, porque se abriu para os professores e nós 

estávamos na época em sala, porque que nós não tínhamos este direito de 

fazer né? Então na época a gente solicitou isso, porque a gente queria muito 

fazer já que o professor podia e nós também estávamos em sala, então nós 

tínhamos direito, aí foi quando abriu e pegamos a primeira oportunidade. 

(ENTREVISTADA IARA). 

 

Através da narrativa de Malu, percebe-se que sua escolha teve motivações similares a 

de Iara, em razão deste curso, permitir a inserção por meio de um mecanismo mais acessível 

para os interessados, sobretudo, como afirma a entrevistada, por serem procedentes de uma 

escola pública defasada que não prepara para concorrer a uma vaga nos cursos regulares com 

os estudantes do ensino privado.  

Na verdade, o Curso de Pedagogia Parfor foi quem me escolheu. Foi um 

programa de Governo que deu oportunidade aos professores que tinham o 

Magistério a adentrar a universidade, ter este acesso, que às vezes é muito 

burocrático da forma normal e é um curso que tem tantas qualidades quanto 

o curso regular, a maioria dos professores são os mesmos e as mesmas 

disciplinas que nós temos. (ENTREVISTADA MALU). 

 

Enquanto que, para Rosa sua escolha é fruto do interesse pela área, “ eu sempre gostei, 

era o  que eu sempre almejei e pelo Parfor porque logo que eu terminei o Proinfantil aí veio 

essa oportunidade”. 

Nesse sentido, os relatos julgaram que o Parfor consistiu em uma possibilidade de 

conquista da graduação, ampliação de conhecimentos e de ascensão na carreira tendo em vista 

que este foi o caminho mais fácil para conquistar esse desejo.  

Contudo, o que sobressai na fala dos sujeitos entrevistados, é a oportunidade de 

conquistarem a licenciatura, uma vez que, por outro meio seria difícil alcançar este objetivo. 

Esta é justamente uma das metas do Programa, promover a graduação como forma de 

adequação à LDB, no entanto, esta facilidade em cursar o Parfor, traz consequências 

preocupantes pontuadas por Gatti (2010), em sua pesquisa sobre formação de professores no 

Brasil: características e problemas, em que, constatou baixa escolaridade dos alunos no que 

tange ao domínio dos conhecimentos básicos, afirmando que é nesta condição que os 

licenciandos iniciam o processo de graduação nos cursos de formação de professores.  
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No que diz respeito ao processo de seleção para inserção no curso de pedagogia 

pelo Parfor/UESB, todas responderam que foi por meio de uma prova de redação e elas 

foram selecionadas de acordo com a classificação de cada uma no processo. Rosa e Malu 

foram classificadas na segunda chamada, Clara na terceira e as demais não informaram, 

também não foram questionadas a este respeito, a informação ocorreu de forma espontânea. 

Acerca de como caracterizam e avaliam o Parfor, Sara foi a única a apontar falhas 

ao explicar sua posição sobre este ponto, 

Eu acho que tem umas falhas, não é um curso cem por cento. Tem suas 

falhas, eu não sei se é porque o curso é bem corrido não é? Não tem assim...é 

muito rápido, tudo é muito rápido, as disciplinas acontecem de forma muito 

rápida, os resultados tem que ser muito rápido, você não tem  muito tempo 

pra estudar, eu tive dificuldade de tempo pra estudo, porque trabalhando 40 

horas e você fazendo um curso superior precisa de tempo pra pesquisar né, 

tempo e saúde mental né, você fica tão desgastada pelo teu trabalho, quando 

você chega a ponto  de se aprofundar mais nos estudos, você não tem mais a 

mesma disposição para você continuar. (ENTREVISTADA SARA). 

  

Para Araújo, Duarte, Lima e Soares (2012), as políticas educacionais recentes, 

principalmente, as que abrangem os programas especiais, apresentam falhas desde a sua 

implementação, pois consistem em projetos que almejam remediar problemas educacionais 

históricos. 

Assim como a grande maioria dos professores da educação básica, sobretudo 

os da educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental que fazem sua 

formação/licenciatura em serviço, os professores em formação pelo Parfor 

estão em pleno exercício de sua profissão, ou seja, cumprindo sua carga 

horária de trabalho, sem afastamento ou licença para formação, como 

acontece com outras categorias profissionais, por exemplo, os professores do 

ensino superior das instituições públicas que, ao ingressarem no mestrado ou 

doutorado são afastados de sala de aula, para dedicarem-se inteiramente a 

sua formação intelectual e científica. Aos alunos do Parfor é negada essa 

possibilidade o que interfere diretamente na sua dedicação e rendimento em 

sala. Podemos incluir ainda, a questão de que o público é quase em sua 

totalidade composto por mulheres, o que significa muitas vezes uma terceira 

jornada, como imposição social, realizada em âmbito familiar, com marido e 

filhos, etc. (ARAÚJO, DUARTE, LIMA E SOARES, 2012, p.4) 
 

Enquanto que as outras cinco enfatizaram a aquisição de novos conhecimentos, a 

possibilidade de graduarem-se e os benefícios deste programa para o desempenho 

profissional. Neste sentido, Nara argumenta que,  

O curso pra mim foi muito bom, não só para mim, mas para as colegas que 

eu já vi, que eu converso, que eu convivo e que fez Parfor. O curso é muito 

bom, bem melhor que alguns cursos à distância né? Que a gente acaba... 

muitas vezes as pessoas que fazem o curso à distância, muitas vezes não tem 

tempo para estudar, para aprofundar no assunto... que seria um tempo muito 

pouco lá né? Não tem discussão, não tem muita discussão no curso à 

distância, então esta é a vantagem do Parfor, tem discussão, troca de 
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experiência, como a gente tá na sala todos os dias, acaba a gente 

conversando muito, isso também é aprendizado né? A gente acaba 

aprendendo nessa troca. (ENTREVISTADA NARA) 

  

Observa-se que em sua fala, Nara compara o programa ao curso de Pedagogia 

oferecido pelas instituições privadas, apontando como vantagem o fato das aulas do Parfor 

serem presenciais possibilitando as discussões dos temas e a socialização das vivências de 

sala de aula, mas para Gatti (2010, p.1371),  

Pode-se perguntar se a formação panorâmica, em geral encontrada nos 

currículos, é suficiente para o futuro professor vir a planejar, ministrar e 

avaliar atividades de ensino para os anos iniciais do ensino fundamental e 

para a educação infantil. A constatação é de que há uma insuficiência 

formativa evidente para o desenvolvimento desse trabalho.  

 

Ainda segundo esta autora existe uma necessidade urgente de mudanças na base 

institucional formativa e nos currículos de formação como forma de evitar a fragmentação 

existente nos cursos oferecidos. 

No entanto, os problemas apontados pela autora não são percebidos pelas demais 

cursistas, que caracterizaram como boa a formação pelo programa, como expõe Iara, 

Eu acredito assim...o Parfor foi muito bom assim pra gente né? Foi muito 

bom porque foi uma oportunidade que a gente tava buscando né? De se 

graduar, de se especializar né? De buscar conhecimento, de relacionar o 

nosso trabalho com a teoria né? Então foi assim, muito bom, enriquecedor, 

foi ótimo! (ENTREVISTADA IARA). 

  

O mesmo pensamento é evidenciado na fala de Rosa, Clara e Malu quando comentam: 

 
Eu avalio como um curso bom, produtivo... porque muitas vezes a pessoa 

fala: ah! Tem o regular, mas não quer dizer que o Parfor é irregular né? Ele é 

do mesmo jeito do regular, mesmos professores, mesmos assuntos, que o 

conhecimento quem busca é você mesmo né? Eles só te direciona. 

(ENTREVISTADA ROSA). 
 

Eu acho que é um programa muito bom, eu acho que é um programa de 

formação interessante e muito importante, principalmente para o professor 

que trabalha 40 horas semanais, oito horas diárias, naquele corre, corre e ter 

uma oportunidade dessas... pra gente que não tem esse tempo para estudar 

para fazer um vestibular com disciplinas tão específicas que, o magistério 

deixa a desejar, na questão das exatas e humanas pois o curso foca muita na 

metodologia por ser um curso profissionalizante, por isso esta deficiência. 

Tem professores excelentes. (ENTREVISTADA CLARA). 

 

Eu considero um programa excelente que possibilitou muitas pessoas que 

atuavam em sala de aula sem a devida formação se adequarem como 

determina a Lei, além de flexibilizar para que este professor que trabalha 40 

horas semanais pudesse assistir às aulas no período noturno, como foi o meu 

caso. (ENTREVISTADA MALU)  
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Para esta questão, fica evidente na fala de Sara a falta de tempo para estudo e pesquisa, 

daí a sensação de ser muito corrido, enquanto que as outras cinco enfatizaram a possibilidade 

de conquista do título de graduação e da ampliação dos conhecimentos que nortearão suas 

práticas. 

Eu acho que tem umas falhas, não é um curso 100 por cento. Tem suas 

falhas, eu não sei se é porque o curso é bem corrido, não tem assim...é muito 

rápido, tudo é muito rápido, as disciplinas acontecem de forma muito rápida, 

os resultados tem que ser muito rápido, você não tem muito tempo pra 

estudar, eu tive dificuldade de tempo pra estudo, porque trabalhando 40 

horas e você fazendo um curso superior precisa de tempo pra pesquisar, 

tempo e saúde mental né, você fica tão desgastada pelo teu trabalho, quando 

você chega a ponto  de se aprofundar mais nos estudos, você não tem mais a 

mesma disposição para você continuar. (ENTREVISTADA SARA) 

 

A maioria dos depoimentos evidencia a satisfação por parte das monitoras pelo curso, 

ao relatarem a oportunidade de se graduarem por meio deste programa e da possibilidade de 

ampliarem seus conhecimentos, no entanto, na fala de Rosa há dado relevante, pois ao afirmar 

que o Parfor não é irregular, deixa transparecer que há uma diferenciação, entre o curso 

regular de Pedagogia oferecido no campus da universidade e o ofertado pelo programa. 

Segundo Mororó (2011) os programas especiais de formação, incluindo o Parfor, não possui 

conexão entre sua proposta e o arcabouço teórico e epistemológico das instituições de ensino 

superior.  

Neste sentido, há uma diferenciação entre os cursos regulares, que tem como premissa 

a inseparabilidade entre o ensino, pesquisa e extensão, e os programas emergenciais, que 

segundo Sheibe (2004) reapresenta um deficiente processo de certificação propiciado pela 

legislação sem contudo consistir em aprimoramento profissional. 

Em relação às disciplinas ou conteúdos que consideraram importantes no processo 

de formação para o exercício da docência, as opiniões foram diversificadas, no entanto, a 

maioria reconheceu que todas foram importantes para a formação docente. 

Eu acho que todas. Todas teve uma grande importância, assim, teve 

Português né, teve bastante, em todos os semestres teve Português, essa 

disciplina... acho que só no final é que não teve, no último, mas em quase 

todos teve, a gente teve Português instrumental. Teve Matemática, assim, 

metodologia né? A metodologia da Matemática, Filosofia, tudo assim, 

Educação e Saúde, é...não me lembro assim de outras, mas foram muitas 

disciplinas, todas muito importantes, cada uma importante né? Outra 

também, teve à ligada a Educação Infantil mesmo, que também foram muito 

boas, muito boas mesmo. (ENTREVISTADA NARA). 

 

Sobre esta questão Sara respondeu que, 

[...] gostei da psicologia do desenvolvimento infantil é interessante pra área 

que a gente atua e você começa a se identificar mais com as faixas etária né, 
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aí você sabe o que cabe naquele momento ou não, do desenvolvimento da 

criança. Eu achei que o que mais me interessou foi isso, foi saber 

compreender qual o momento da criança, naquela fase que ela está pra 

educação, até onde você pode ir, você tem mais conhecimento.  Antigamente 

era uma forma mais aleatória né, você não tinha fundo teórico, você fazia o 

que você achava que deveria ser feito, não é assim, você tem que ter base 

teórica pra fazer qualquer coisa hoje em dia, em termos de educação. 

(ENTREVISTADA SARA). 

 

Na opinião de Iara as disciplinas de Educação Infantil e Políticas Públicas são as que 

ela considera essenciais no curso de formação. 

No caso do curso de Pedagogia a educação Infantil é.... eu achei assim muito 

bom porque... quem não tem perfil não tem como continuar né, então a 

Educação Infantil eu achei assim, uma disciplina fundamental né? Eu gostei 

também de Políticas Públicas né, porque a gente também tem que saber, 

acho que essas duas foram essenciais, no caso da área da Pedagogia. 

(ENTREVISTADA IARA). 

 

Nesta questão, Rosa tece as seguintes considerações, “as que eu achei que 

contribuíram mesmos foi jogos e brincadeiras, música, inclusive o meu TCC foi até sobre 

música, e a última que fiz foi pesquisa e estágio”. 

Enquanto que Clara considerou todas importantes, mas destacou as que ela julgou que 

precisam ser mais aprofundadas no curso. 

Eu gostei muito das disciplinas de Educação Infantil, de Gestão, achei todas 

importantes, mas destaco essas da educação infantil e uma que achei que tem 

uma carência muito grande no curso e que foi muito fraca e que precisa 

realmente melhorar foi a de Libras e que é muito importante porque a gente 

está neste processo de inclusão e então a gente precisa enquanto professor e 

pedagogo e eu sentir falta de uma discussão mais aprofundada sobre a 

psicomotricidade, a importância das brincadeiras e do lúdico na Educação 

Infantil que infelizmente não foi tão focalizado. (ENTREVISTADA 

CLARA). 

  

Malu também acredita que todas foram relevantes no processo, dado que, todas 

possibilitaram a compreensão da dinâmica que envolve a Educação. 

 
Eu gostei de Letramento, eu achei que ajudou muito, nós tivemos Educação 

Infantil I, II e III, a gente teve currículo, importantíssima, entender como 

funciona , que a escola não é só sala de aula, é o todo, é o PPP, são as ações 

que vão desenvolver durante o ano, é o objetivo da instituição. Eu acredito 

que não teve uma disciplina que não teve um peso, todas elas teve a sua 

validade, por exemplo, as de Políticas Públicas, a gente pode questionar o 

por que desta disciplina para quem vai trabalhar na Educação Infantil, mas se 

a gente não souber os nossos direitos e não souber como chegam as verbas 

até a escola, ou os direitos deste aluno, como que eu vou poder compreender 

o funcionamento da instituição? Se não tomamos conhecimento das Políticas 

Públicas dentro do contexto da instituição direitos serão tirados, a gente sabe 

que estamos sendo lesados em direitos, mas sabemos também que para o 

professor hoje conquistar o plano de carreira ele lutou muito, não foi da noite 

pro dia que aconteceu e se formos ater a história, veremos que a Educação 
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Infantil é muito nova, esta Educação Infantil de cuidar e educar é coisa 

recente, muitas mães hoje já v a creche como educação, como lugar que o 

filho aprende, mas antes não, era um lugar para guardar a criança em 

segurança, esta visão está sendo mudada agora. (ENTREVISTADA MALU) 

 

Destaca-se que, embora as entrevistadas tenham ressaltado que o curso contribuiu para 

suas ações em sala de aula, esta realidade não foi percebida ao descrever o cotidiano 

vivenciado em sala, bem como, na organização dos espaços e dos materiais disponibilizados e 

expostos. 

Por conseguinte, ao abordar sobre a política nacional para a formação de profissionais 

do magistério da educação básica, Gatti e Barreto (2009) salientam que por se tratar de 

programa novo, necessitará de um período maior para analisar sua eficácia, no entanto, há 

fatores que demonstram certos problemas e incoerências que podem afetar a qualidade da 

formação ofertada pelas IES, consistindo, portanto, em um foco de pesquisa e análise crítica. 

Para Gatti (2016, 167) 

Em cursos de formação de caráter especial, desenvolvidos pelo Ministério da 

Educação ou por Secretarias de Educação em parceria com Universidades, 

notam-se alguns avanços curriculares, seja no desenho da matriz curricular 

ou de módulos, seja nos conteúdos e materiais didáticos. Estas inovações se 

desenvolvem ainda em paralelo ao sistema regular de cursos, que via de 

regra mantêm cristalizados esquemas antigos de formação. 

  

Dentre esses, ressalta os desafios que professores em formação pelo PARFOR 

enfrentam para estudar, em razão de estarem inteiramente envolvidos com as atividades 

profissionais, isto é, trabalhando quarenta horas semanais, sendo negada a licença para 

formação, além do fato destes cursistas, consistirem, em sua maioria no público feminino, 

acarretando ainda, por grande maioria desses sujeitos, uma terceira jornada de ocupações 

ligadas aos cuidados com seus familiares. 

Quando perguntamos como articulam os conhecimentos teóricos adquiridos em sua 

formação com a prática em sala de aula, Nara afirmou ter mais facilidade e compreensão nos 

momentos do planejamento e que passou a ver criança como sujeito histórico e de direitos, 

além de ser mais receptiva e tolerante com os familiares dos seus alunos.  

Assim, no momento do planejamento, eu sei que para planejar eu preciso de 

tempo, não posso fazer correndo, preciso saber por que eu estou planejando 

cada atividade, objetivo delas e antes eu fazia assim, se eu planejava alguma 

coisa, não pensava nesse lado, então isso...essa é uma das partes importantes, 

outra também, a valorização da família, a gente aprendeu também a não ficar 

criando conflitos com a família e também da gente não tratar a criança, não 

vê a criança da Educação Infantil em geral, como assistência social, ensinou 

a levar mais pelo lado da educação mesmo, porque antes eu pensava que as 

mães deveriam provar que trabalhavam para colocar a criança na creche, 

depois que eu fiz este curso é que fui perceber que a educação infantil é um 
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direito também da criança, pela assistência que a criança tem durante o dia, 

que se em casa ela não é assim... bem tratada, mas pelo menos durante o dia, 

o tempo em que ela está na creche ela é... sendo bem assistida né? 

(ENTREVISTADA NARA). 

 

Enquanto que para Sara, possibilitou aliar o conhecimento à prática, passando a 

harmonizar suas ações às necessidades das crianças respeitando a fase de desenvolvimento em 

que se encontram. “é importante justamente por isso, porque eu comecei a adequar as minhas 

práticas a realidade da criança, que ela está naquele momento, hoje eu sei diferenciar isso”. 

(ENTREVISTADA SARA) 

Já Iara respondeu que,  

A gente tem que trazer a teoria pra prática né, quando você estuda os vários 

teóricos você tem que analisar as falas, os saberes deles com o que nós 

estamos fazendo e encontra sentido no seu trabalho né, você vê sentido no 

que tá fazendo, porque antes não, antes o trabalho né, sem esse 

conhecimento, você não tinha como avaliar o porque daquele trabalho, hoje 

você faz um trabalho e você sabe a que fim vai chegar e o porque você está 

fazendo, o porque que ele é importante. (ENTREVISTADA IARA) 

  

Ao analisar esta questão, Rosa, fez a seguinte observação, “eu percebi que tinha coisas 

que eu não conhecia, não era do meu conhecimento e me ajudaram muito na sala, no sentido 

da minha prática mesmo, contribuíram muito”. (ENTREVISTADA ROSA). 

Para Clara, a formação propiciou uma nova visão sobre a criança e a percepção de seu 

desenvolvimento e interações, o que significou uma maior consciência nas suas ações em sala 

de aula.    

Tem muita coisa, o que eu percebo mais é com relação ao desenvolvimento 

da criança, você vê claramente a sociologia, a psicomotricidade em sala de 

aula. A fase de desenvolvimento mesmo, quando você tem esta compreensão 

fica muito mais fácil trabalhar com a criança, o conhecimento lhe dá a 

oportunidade de encontrar caminhos pra lidar com a criança e era justamente 

esta dificuldade que eu tinha no início da carreira e o bom de tudo é que por 

meio desta formação eu tenho um outro olhar sobre a criança.( 

ENTREVISTADA CLARA). 

 

Malu traz questões importantes sobre os conhecimentos que adquiriu no curso e a 

dificuldade que encontra em romper com a proposta da instituição em que trabalha, onde os 

gestores e coordenadores insistem em promover uma rotina baseada no controle e cuidado das 

crianças, bem como a valorização nas datas comemorativas. 

A gente aprendeu na verdade é que o professor está sempre em formação, 

porque todos os dias ele vai ter um desafio em sala de aula e ele tem que 

fazer de sua aula algo desafiante que desperte interesse em seu aluno para 

que haja aprendizado, porque na verdade é preciso que haja um desequilíbrio 

como fala Piaget, para depois isto voltar a uma acomodação, isto tornar um 

conhecimento e assim a criança vai se desenvolvendo, então, você tem eu 
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instigar, perguntar, questionar, buscar estratégias de trabalho onde o aluno é 

desafiado e para isso você precisa continuar estudando. (ENTREVISTADA 

MALU) 

 

Colaborando com esta discussão, Libânio (1998) salienta que as oportunidades de 

formação continuada provocam nos professores uma ação reflexiva, posto que, na evolução 

da sua experiência, os professores conseguirão revisar suas futuras ações, ponderando os 

acertos e equívocos durante suas ações em sala de aula, na tentativa de desempenhar com 

mais efetividade e eficiência sua função de docente.  

Nesse sentido, a formação e o exercício docente é uma atividade extremamente 

relevante, visto que o professor precisa se conscientizar da importância que a formação exerce 

em sua rotina e na compreensão de Nóvoa (2002 p.23) “O aprender contínuo é essencial e se 

concentra em dois pilares: a própria pessoa, como agente, e a escola como lugar de 

crescimento profissional permanente”. 

Malu salienta a falta de suporte para desenvolver o seu trabalho, quando, em sua 

formação, aprendeu a importância desta articulação para o desenvolvimento satisfatório da 

criança que precisa de um atendimento especializado. Ela relata também suas inquietações 

sobre o desafio de trabalhar com uma criança autista, reafirmando a importância de buscar 

conhecimentos para saber lidar com novas situações, como salienta abaixo, 

Este ano eu estou em uma situação de trabalhar com uma criança autista, eu 

nunca tinha trabalhado antes, apesar de ter tido uma matéria para trabalhar 

justamente com crianças com necessidades especiais e eu estou tendo de 

recorrer de aprofundar em estudo de como esta criança aprende, de que 

forma eu vou ajudar ela, mas o que falta também como aprendi no curso de 

formação, é de que tem que ter o fonoaudiólogo, psicólogo, psicopedagogo, 

ou seja, uma equipe em torno desta criança para dar suporte no seu 

aprendizado e na verdade o município na disponibiliza isso, infelizmente 

eles não veem esta etapa da educação básica como sendo importante para 

aprendizado da criança, eles não veem que a criança de 0 a 3 anos já começa 

a se desenvolver a partir do momento em que ela começa a interagir com o 

meio, então, se não existe ainda uma perspectiva da educação para esta 

criança, a nossa prática em sala de aula, o nosso aprendizado esta aqui, mas 

fica difícil a gente romper com ele, porque são muitas barreiras que precisam 

ser rompidas. (ENTREVISTADA MALU) 

 

Ao referir sobre a falta de apoio para trabalhar com crianças com necessidades 

especiais, vale ressaltar que a Resolução 006/2012, recomenda o suporte de uma equipe 

multifuncional para atendimento especial, mas a determinação só contempla a iniciativa 

privada, como se apenas esta necessitasse desta demanda. 

Art. 20. As mantenedoras das instituições de educação infantil da iniciativa 

privada poderão organizar equipes multiprofissionais para atendimentos 

específicos às turmas sob sua responsabilidade, tais como, Pedagogo, 

Psicólogo, Pediatra, Nutricionista, Assistente Social e outros profissionais 
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especializados no atendimento à criança. (VITÓRIA DA CONQUISTA, 

2012) 

 

Tal medida reforça o que Malu falou sobre a falta de compromisso para com as 

crianças e/ou com necessidades especiais, onde o professor deverá dar conta dos desafios por 

ser capacitado em cursos de formação, como estabelece o documento no Capítulo IV dos 

Recursos Humanos da Resolução citada,  

Parágrafo Único. O sistema municipal de ensino promoverá o 

aperfeiçoamento dos professores legalmente habilitados para o magistério, 

em exercício nas instituições municipais de educação infantil, de modo a 

viabilizar a eficiência no desempenho de suas funções. (VITÓRIA DA 

CONQUISTA, 2012). 

 

Outro ponto relevante da fala de Malu é sobre a dificuldade em trazer para sala de aula 

os conhecimentos conquistados na formação,  

São muitas barreiras que precisam ser rompidas no trabalho com crianças de 

0 a 3 anos, o que não impede que o trabalho aconteça, a gente busca dentro 

das nossas possibilidades fazer com que o trabalho aconteça, mas na teoria é 

muito bonita, mas a realidade de nossa sala de aula é muito distante do que a 

gente aprende sobre o que deve ter em uma creche para que a criança se 

desenvolva. Articular o conhecimento sim, mudou sim, o que eu fiz no 

estágio eu continuo fazendo, procurando melhorar a cada dia. Mas 

infelizmente, ainda falta muita coisa dentro das creches, muitos recursos, 

ainda está muito inadequada, os moveis são inadequados, as paredes, as 

janelas, a própria coordenação segue linha de pensamento totalmente ligada 

a datas comemorativas, que é justamente o que você aprende que não deve 

fazer,  mas as creches tem esta tendência por se tornar algo mais fácil de 

fazer e pouco se preocupam com as áreas de conhecimentos que a criança 

precisa atingir. Na verdade creche ainda é muito assistencialista e precisa ser 

mudado, eu procuro articular o que aprendi em minha sala de aula, mas eu 

acabo saindo da proposta da instituição, porque acaba sendo diferente da 

minha proposta de trabalho, que eu considero mais inovadora pois vejo a 

criança como um sujeito de direito, é um cidadão e não algo a ser moldado, 

disciplinado como se estivesse em um quartel e tivesse que obedecer, sem 

oportunidade de falar, expressar, viver, fantasiar e brincar. Mas a escola do 

jeito que está não é atraente, não tem nada que prenda o aluno na escola, 

porque as pessoas querem fazer tudo sempre da mesma forma sem levar em 

consideração que as pessoas são diferentes, que não há uma homogeneidade 

nas salas, esse espaço tem seres diferentes que pensam diferente. 

(ENTREVISTADA MALU)  

 

No relato de Malu sobre a proposta de trabalho baseada em datas comemorativas que 

vem sendo desenvolvida nas creches públicas, revela que as instituições infantis do 

município, em suas propostas pedagógicas, não seguem os conceitos dos documentos legais 

para esta etapa da Educação Básica, a saber, a DCNEI, o RCNEI e a Resolução do Conselho 

Municipal, evidenciando a necessidade imediata de uma proposta pedagógica que oriente e 
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acompanhe o atendimento das crianças nessas unidades. Além disso, ressalta que o caráter 

assistencial é ainda muito presente na Educação Infantil. 

Sobre esta concepção de trabalho apoiada nas datas comemorativas, Ostetto (2008), 

comenta que esta proposta organizada por “listagem de atividades” e “datas comemorativas”, 

nomeadas como: “áreas de desenvolvimento” ou “áreas de conhecimento” ou ainda, por 

“temas”. Sobre esta questão, a autora esclarece que tal conceito tem como finalidade ocupar 

as crianças durante o tempo em que permanecem na instituição. Nesse sentido, quase não 

pode ser classificado como projeto de trabalho, uma vez que a intencionalidade do educador 

não está marcadamente definida como princípios educativos, muito embora exista por trás 

dessa prática uma concepção, mesmo que implícita, de criança e educação infantil.  

Dessa forma, segundo Ostetto (2008) a criança em questão é vista como um sujeito 

passivo, sem singularidade ou necessidades específicas, que espera pelo atendimento do 

adulto, sem nada a dizer ou expressar. Sobre o trabalho por datas comemorativas ela 

argumenta ainda que esta “perspectiva torna-se tediosa na medida em que é cumprida ano a 

ano, o que não amplia o repertório cultural da criança. Massifica e empobrece o 

conhecimento, além de menosprezar a capacidade da criança de ir além daquele conhecimento 

fragmentado e infantilizado” (2008, p. 03). 

Para as entrevistadas, a conexão dos referenciais teóricos discutidos no curso e a 

experiência profissional permitiram a reflexão da prática favorecendo a consciência crítica 

sobre suas ações em sala de aula. 

Percebe-se, na opinião dos sujeitos, que a formação teve um papel preponderante, 

especialmente por proporcionar estas reflexões, bem como, fomentar a postura crítica sobre a 

educação de crianças e de seus limites e possibilidades. 

Perguntadas sobre o que consideraram como avanço no Parfor, percebe-se, pelas 

falas, a importância que esta formação representou para esses sujeitos, as quais, evidenciaram 

a possibilidade que este programa traz para inserção do curso superior, bem como, o 

conhecimento acerca de conteúdos indispensáveis para as suas profissões. Nesse sentido, 

Nara, respondeu que foi a “aprendizagem, porque se eu tivesse tido este curso antes né? Teria 

sido melhor, tanto pra mim, quanto pras crianças que eu já atendi na creche, então foi um 

grande avanço”. 

Já Sara (2016), afirmou ser, 

A possibilidade de desenvolvimento que você tem, eu achei interessante, não 

é todo mundo que tem essa...tem essa vontade mais não...facilitou de 

propiciar o nível superior né, porque tem muito professor na área que não 
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tem e necessita ter, eu acho que o Parfor veio ajudar nisso aí. 

(ENTREVISTADA SARA). 

  

Enquanto que Iara percebeu como avanço, 

O próprio curso né, acho que já foi um avanço a oportunidade pra mim já foi 

um avanço. Poderia melhorar né, é eu não tive assim...eu tive bons 

professores, ótimos professores, mas alguns que não valorizou muito a nossa 

capacidade, talvez é...tenha sido até culpa da gente mesmo, de alguns 

né...nem todo mundo que foi selecionado tava apto a fazer  o curso, ou tinha 

experiência pra fazer, aptidão, tipo assim, então alguns professores não 

valorizou muito a nossa pessoa. Então ela podia melhorar, na questão assim, 

não do programa, mas no olhar do profissional que vai trabalhar deste aluno 

da Parfor. (ENTREVISTADA IARA). 
 

Rosa considerou que tudo consistiu em avanço, especialmente na questão relacionada 

à aquisição de novos conhecimentos. 

Já Malu enfatiza a importância da articulação entre a teoria e prática, além da 

continuidade da formação como mecanismo de acompanhar os avanços que ocorrem no 

mundo.  

Eu acredito que trouxe uma preocupação com o planejamento entendendo 

que sua prática não está pronta, que a teoria é muito importante e que a 

prática também é e que as duas não podem andar separadas. Que a formação 

tem que continuar para acompanhar os avanços do mundo que está 

acontecendo de forma muito rápida e para tanto, não pode parar de estudar, 

cada turma que eu pego é um novo desafio, este ano, por exemplo, eu tenho 

um aluno autista e foi discutido essas questões no Parfor. 

(ENTREVISTADA MALU). 

 

Enquanto que para Clara, representou a possibilidade de fazer um curso superior de 

forma mais acessível para quem se encontra há algum tempo sem estudar. 

Eu penso que foi essa oportunidade de formação para os professores que já 

estavam atuando há muito tempo sem o devido preparo e ter esta 

possibilidade de forma gratuita e com uma exigência menor para a entrada 

no curso, eu acredito que foi muito positivo e oportuno, pois da forma 

regular seria muito difícil formar tantos professores que então há bastante 

tempo sem estudar. Eu acho que com isso a Educação ganha muito, quando 

se investe na Educação do professor o Estado também está investindo no 

desenvolvimento do aluno. Portanto, eu acho que o Parfor ganha muito com 

isso. (ENTREVISTADA CLARA). 

 

Os relatos acima demonstram que os sujeitos desta pesquisa, possuem uma visão 

positiva sobre a contribuição do programa na formação docente, assegurando que passaram a 

ter outra compreensão desta etapa da Educação Básica a partir das discussões promovidas no 

curso de formação, bem como, pelo fato de possibilitar o acesso ao curso superior de forma 

mais simples. 
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O pensamento de Clara, Nara e Iara sobre esta questão, nos permite concluir, que tal 

política possibilitou o acesso ao curso superior para muitos cursistas que não teriam condições 

por outro meio, devido limitações em suas formações escolares anteriores a graduação, bem 

como, jornada tripla de trabalho e falta de apoio dos gestores e da SMED para liberação de 

tempo para estudo, pesquisa e participação em eventos acadêmicos.  

Para a questão sobre o que consideraram como retrocesso no Parfor, em geral, os 

depoimentos dos monitores enfatizam, o número excessivo de alunos por turma, a falta de 

tempo para estudar, a discriminação com o programa e com os próprios discentes, a não 

valorização do monitor após conclusão do curso, a falta de compromisso de alguns cursistas e 

a tolerância dos professores para com essas condutas, como veremos nos depoimentos a 

seguir: 

O que eu acho que não é assim positivo é que as turmas são muito cheias. As 

turmas lá começaram com mais de 50 alunos, acredito que quase 60, aí foi 

desistindo, mesmo assim no final ainda ficaram 50 alunos, é muita gente! 

Tinha dia que ficava insuportável a sala, às vezes quando faltava alguns era 

até melhor para quem ficava, menos conversa, menos calor, menos 

abafamento, a sala era muito abafada, um dos problemas é esse. Outro 

também é a falta de incentivo, muita gente...não era meu caso né, que eu ia 

cansada, mas era um cansaço que aguentava, mas tinha gente lá que saia de 

casa, pessoas mesmo que trabalha na zona rural, por exemplo, saia de casa 5, 

6 horas da manhã, aí só ia pra sala dormir, porque como é que a pessoa sai 

5,6 horas da manhã, trabalha numa zona rural 40 horas e depois vai pra lá, 

então eu sentia muita a dificuldade dos meus colegas...  tinha também aquela 

parte de alguns professores que não entendia, inclusive, teve colegas minhas 

que até repetiram, perderam a matéria, porque não conseguia chegar na sala 

7:00 horas em ponto,  por conta disso ia levando sempre as primeiras faltas, 

então eu acho assim, que deveriam pelo menos, dessas pessoas, diminuir a 

carga horário né, ser mais maleável com elas, porque as meninas sofriam 

demais, tinha dia que iam pra sala só dormir, diziam que não conseguiam né, 

mas pra mim o curso foi muito bom, muito bom, aprendi muito. 

(ENTREVISTADA NARA) 
 

Pelos relatos notamos a coerência nos discursos de Sara e Nara, apontando como 

problema o número excessivo de alunos na sala do curso de Pedagogia Parfor/UESB. 

Eu acho que, não sei nem se cabe falar, mas eu acho que a quantidade de 

aluno é muito grande pra um professor dar assistência, pra ter aquele contato 

maior, eu acho que fica assim muito distante da realidade da gente sabe,, 

pela quantidade de aluno, não da pra o professor se dedicar, até na hora de 

você preparar o TCC fica muito corrido a orientação, são muitos alunos pra 

ser orientados por um único professor, eu acho isto um retrocesso, são 45 

alunos para um professor só. (ENTREVISTADA SARA) 

 

Na concepção de Malu o Parfor deveria garantir a valorização profissional do cursista, 

assegurando seu espaço na sala de aula como educador, após conclusão da graduação, 
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considerando injusto está qualificada para desempenhar a função de professor e permanecer 

com o contrato inicial sem nenhuma possibilidade de ascensão na carreira. 

Eu acho que é a não valorização profissional, no sentido de que muitas 

pessoas que tiveram a oportunidade de fazer o curso, mas continuam na 

mesma função na rede, assim, quem trabalha na limpeza, ou em outra 

ocupação que não a sala de aula, não teve a oportunidade de praticar o que 

aprendeu, o MEC deveria ter uma maneira de fazer um projeto em que 

oportunizasse uma mudança também profissional, na questão de aquisição 

de conhecimento, a nossa vida mudou muito mas na questão da valorização 

profissional, não mudou nada, porque a gente continua na mesma função no 

contrato, já falaram pra gente, vocês podem fazer mestrado, doutorado que 

não muda nada, só fazendo um outro concurso para mudar de cargo. 

(ENTREVISTADA MALU) 

 

As políticas de valorização do profissional da Educação Básica estão descritos na 

LDB/1996, onde, constam nove artigos que versam sobre o tema, dos quais, em sua maioria, 

abordam as questões de sua formação, mas, o artigo 67, determina a promoção e valorização 

desses profissionais por meio dos estatutos e planos de carreira, como forma de garantir o 

acesso na carreira unicamente mediante concurso público de provas e títulos, licenciamento 

gratificado para formação continuada, piso salarial profissional, avanço funcional apoiada em 

titulação ou habilitação e avaliação de desempenho, tempo destinado para estudos, bem como, 

condições apropriadas para o trabalho. 

Os processos de valorização do profissional da educação igualmente se encontram 

definidos na Lei nº 9.424/1996 e no Plano Nacional da Educação, aprovado pela Lei nº 

10.172, de janeiro de 2001. 

Na pesquisa feita por Almeida (2009, p. 274) sobre a gestão educacional nos 

municípios, demonstrou que “os sistemas municipais têm encontrado dificuldades de várias 

ordens para sua implementação efetiva, principalmente a de ordem financeira”. Um dos 

entraves apontados, está relacionado à elaboração de plano de carreira e estatuto do 

magistério e que segundo esta autora, 

[...] observou-se uma substituição oficial do plano de cargos e salários pelo 

plano de carreira, a maioria deles em fase de reformulação por não 

contemplar alguns aspectos da legislação federal, como progressão na 

carreira, avaliação de desempenho do professor, garantia de tempo para 

estudos e planejamento, piso salarial condizente com a formação, etc. Esses 

planos, após mais de dez anos de aprovação da LDB e da Resolução 

CNE/CEB nº 03/97, que fixa as diretrizes para elaboração dos mesmos, não 

tem sido concretizados. E mesmo nesse processo de reformulação, alguns 

aspectos supracitados são complexos na sua compreensão e implementação, 

razão por que muitas garantias podem não ser contempladas nas mudanças 

dos planos. (ALMEIDA, 2009, p. 274-275). 
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Para além dessas dificuldades, o monitor escolar de Vitória da Conquista, não é 

reconhecido como professor, portanto, não usufrui do plano de carreira do magistério e não 

possui um plano de carreira para a categoria em que são inseridos, motivo de embates entre os 

sindicatos: Sindicato do Magistério Público de Vitória da Conquista (SIMMP) e  do Sindicato 

dos Servidores Municipais de Vitória da Conquista (SINSERV), o primeiro representando os 

professores, mas que, desde 2015, representa também uma grande parcela dos monitores que 

migraram para lá, com a promessa de luta por uma plano de carreira para a categoria, por 

entender que, os monitores são profissionais  da educação e por isso são assegurados por Lei.  

Mas, compreendemos que como os mesmos foram selecionados, por meio de 

concurso, para exercerem determinada função a prefeitura não pode simplesmente realizar 

uma mudança de função. Essa é uma das questões que demanda uma atenção do setor público, 

uma vez que as monitoras tem a formação exigida para serem professoras da educação infantil 

e, na prática desenvolvem atividades docentes.  

Sobre a função dos professores, a Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) faz 

referência a duas profissões, designada de: Professor de Nível Superior na Educação Infantil e 

Professor de Nível Médio na Educação Infantil. Em Vitória da Conquista os profissionais que 

atuam nas turmas de 0 e 3 anos podem ter formação em nível médio e os que atuam nas 

turmas de 4 e 5 anos, formação em nível superior. De acordo com a CBO, tanto os professores 

classificados em Nível Médio e professores de Nível Superior, possuem atividades 

semelhantes, tendo nas duas ocupações  obrigações com o cuidado  e educação das crianças.  

Nesse sentido, essa diferenciação entre as duas ocupações em termos de valorização 

profissional e categoria, precisa urgentemente ser modificada por políticas de valorização do 

profissional que atua na Educação Infantil, ampliando o quadro de professores por turma,  

acabando com a dicotomia entre profissionais que trabalham em um mesmo espaço, um que 

cuida e o outro que educa, em razão de que, o cuidar e educar são indissociáveis. Sobre esta 

questão Rosemberg (1997, p.04) faz a seguinte observação:   

Para implantar este modelo de educação infantil que educa e cuida devemos, 

pois, afastar-nos de duas concepções inadequadas: a concepção que educar é 

apenas instruir e alimentar a cabeça através de lições, ou ensinamentos das 

disciplinas; e que cuidar é um comportamento que as mulheres desenvolvem 

naturalmente em suas casas. O que estou querendo afirmar é que cuidar e 

educar crianças pequenas em instituições coletivas é uma habilidade 

profissional que necessita ser aprendida e de condições de trabalho 

adequadas para se expressar. O modelo de que a educadora infantil é uma 

substituta materna acaba, de certa forma, justificando o poder público a não 

investir nessa área, historicamente, porque o poder público e o restante da 

sociedade investem em educação, tanto mais quanto mais velho for o 

cidadão. 
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Portanto, os professores também precisam compreender que o atendimento de crianças 

em instituições coletivas é um trabalho que requer formação que considere os saberes do 

cuidar e educar, e que também é função do professor que atua nesta etapa de ensino  o 

cuidado relacionado a higiene, alimentação, o sono, etc., acabando com o conceito de que o 

papel do professor é escolarizar e não de cuidar, como enfatiza Rosemberg, 

Como também necessita formação prévia (que contemple conhecimentos 

sobre este duplo objetivo), formação em serviço (principalmente através de 

cursos e supervisão), espaço e instrumentos de trabalho adequados, 

remuneração condizente com a importância social do trabalho. O dia que as 

educadoras e professoras tiverem a consciência clara de que a creche e a pré-

escola são espaços de educação e cuidado da criança, mas, também espaço 

seu de trabalho, talvez sejam mais vigorosas em suas reivindicações pela 

melhoria da qualidade do atendimento oferecido à criança. 
 

Acreditamos que a qualidade desse atendimento perpassa pela compreensão do 

professor que as atividades do cuidar não vai diminuí-lo enquanto sujeito, rompendo com a 

ideia de que esta atividade não é função do professor de Educação Infantil. 

Para Brandão (2016, p. 7821) a relação entre o profissional da Educação Infantil e a 

maternagem favorece o retrocesso das políticas para esta etapa de ensino,  

Contribui para isso os discursos que foram ganhando força ao longo da nossa 

história, especificamente da história da criança e da mulher, a assertiva de 

que o magistério de educação infantil é uma área eminentemente feminina e 

que o „amor materno‟ é suficiente para garantir o bom desenvolvimento das 

atividades e a qualidade nas instituições de educação infantil. Nesse sentido, 

devemos considerar também que a discriminação em relação ao trabalho 

feminino é um dos fatores que contribuem para o empobrecimento das 

políticas de educação infantil. 

 

Nesse sentido, é imprescindível a promoção de uma formação que habilita o professor 

a  trabalhar com crianças, tendo como meta a qualidade do atendimento na observação das 

particularidades que envolve o desenvolvimento infantil, sobre esta questão, Brandão (2016, 

p. 7821) salienta que,  

Investir numa política de formação e qualificação dos profissionais que 

atuam em educação infantil é uma dos pontos fundamentais na discussão da 

qualidade na educação, principalmente nas escolas públicas, que, 

historicamente, sempre foram negligenciadas pelas políticas públicas. Uma 

formação que contemple conhecimentos sobre os diversos aspectos do 

desenvolvimento infantil e que auxilie o profissional a refletir sobre sua 

prática e a buscar desenvolver no cotidiano das instituições um processo 

educativo que tenha como principio a práxis. 
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Enquanto que para Clara a falta de compromisso de alguns cursistas e a tolerância por 

parte dos professores, resultou na privação de estudos mais aprofundados acerca de temáticas 

importantes para a formação do professor. 

Eu senti falta de muitas leituras de autores que eram essenciais na área de 

Pedagogia e em relação à cobrança mesmo, existia muita flexibilidade diante 

dos cursistas que se faziam de vítimas, alegando cansaço, doença, falta de 

tempo etc., e não cumpria com suas obrigações de estudantes, muitos 

professores cedem e os que realmente cobravam uma postura de aluno de 

graduação eram tidos como ruins pelo grupo, mas acho realmente que 

precisa rigidez maior, pois os cursistas abusam muito e acaba que muitas 

leituras e discussões importantes ficam comprometidas. (ENTREVISTADA 

CLARA). 

 

No entanto, ainda vimos presentes nos discursos de Nara, Iara e Rosa a falta de 

sensibilidade e discriminação por parte de alguns professores do curso com as docentes. 

É isso que acabei de falar, é um retrocesso nesse sentido, porque alguns 

professores não valorizou o monitor, não digo que talvez seja 100% culpa do 

professor, talvez seja culpa também do público que tá lá... as vezes, enquanto 

tem uns que são dedicados que querem aprender, tem outros que não 

querem. Então da mesma forma eu achei que alguns professores não 

valorizou né, assim, tipo uma discriminação com o monitor né, então teve 

isso. Essa discriminação foi por parte de alguns professores, que foi com 

quem tivemos contato, a direção, o pessoal da direção foram ótimos né, 

tratou a gente super bem, mas alguns professores né repetia que não era 

nosso direito tá lá, não era nosso direito, mesmo assim, eles discriminando, 

eles foram dar aula pra gente, mesmo discriminando né, então, mas o 

dinheiro fala mais alto né, então o dinheiro fala mais alto, quer dizer, se eles 

achava tão, assim, tão pouca coisa , por que que ele foram dar aula? Mas 

foram, tipo assim, eu vou dar aula mas eu deixo claro como é. Então foi 

assim que muitos de nós nos sentimos, tipo, até a própria UESB não acolheu, 

a gente estava sempre na última sala, no último recanto, separados, num teve 

aquele aconchego. A sala tinha que ser a mais do cantinho, lá a mais 

reservada, então não teve aquele...aquela recepção pra gente né, eu achei só 

isso assim né, nesse ponto um pouco negativo né. Mas mesmo assim nós 

vencemos né, concluímos. (ENTREVISTADA IARA) 

 

Em seu depoimento, Rosa também comenta sobre a discriminação com os monitores 

por parte de alguns professores do curso, 

Eu acho que o que precisa melhorar é que muitas pessoas têm uma visão 

meia, assim preconceituosa sobre o curso e não assim não, é um curso muito 

bom né. É difícil, tem gente que quando você fala fez PARFOR parece que 

você não fez a graduação não. Por partes de alguns professores do próprio 

curso, aconteceu isso. (ENTREVISTADA ROSA) 

 

Vale ressaltar o quanto a discriminação sofrida e relatada por Iara e Rosa mexeram 

com elas, a ponto de se emocionarem ao falar deste episódio. É importante observar nos 

depoimentos, que mesmo estando dentro da universidade, os alunos do Parfor são, de certa 

forma, excluído da universidade, o curso acontece em local isolado da área central da 
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universidade, são alunos que não tem acesso a outras atividades do campus, resumindo 

somente a assistir as aulas, não se envolvendo em projetos de pesquisas, de extensão, 

constatando que o próprio programa os exclui do acesso acadêmico, ou seja, eles fizeram um 

curso universitário dentro do espaço acadêmico mas não tiveram acesso a este espaço. 

Para Arroyo (2011), as políticas inclusivas, aprofundam as desigualdades, perante a 

insistência em enfrentar a reparação por meio da política universalista, segundo afirma, 

A própria ênfase nos direitos e espaços universais leva a ver os desiguais não 

mais como desiguais, mas como ainda não incluídos nos espaços universais. 

As desigualdades destacaram um lugar em uma hierarquia de poder, de 

dominação subordinação-segregação-opressão. Uma visão com densa carga 

nas relações políticas de nossas estruturas de poder, de trabalho, de 

apropriação-expropriação da terra, do espaço, da riqueza e do conhecimento. 

Daí vinha a densidade política da relação entre desigualdades e políticas. 

(ARROYO, 2011, p. 89) 

 

Acreditamos que essas questões precisam ser repensadas, para que os problemas 

apresentados no decorrer do curso sejam solucionados e que os cursistas não sejam 

penalizados por fragilidades do próprio programa. Diante do exposto, trazemos a concepção 

de Araújo, Duarte, Lina e Soares (2012, p.11), sobre esta questão, 

O Parfor, objeto dessa investigação, nos sugere um olhar mais cuidadoso, 

uma vez que se propõe melhorar o cenário da educação no país. Todavia, 

fica cada vez mais claro que estes programas como se destinam a um público 

menos favorecido e que apresenta uma ampla gama de lacunas em sua 

formação precisa estar mais criterioso ao atendimento destas necessidades. 

Mais do que qualquer outro programa precisa levantar todas as fragilidades e 

acercar-se de medidas e cuidados para superá-las. 

  

Outro comentário importante desses autores é com relação às limitações dos cursistas 

ao aderirem o programa,  

Temos clareza de que o Parfor não poderá corrigir as lacunas da formação 

inicial dos alunos, uma vez que, a educação básica, como o nome já 

expressa, encontra-se eivada de falhas, inclusive em questões essenciais 

como as habilidades de leituras e escrita, passando pela elaboração do 

pensamento e a comunicação. O Parfor em si, é também, um programa de 

formação inicial para a docência – habilitação, no entanto, carece, para o seu 

pleno desenvolvimento, das condições básicas de funcionamento que passam 

pelos aspectos estruturais, organizacionais, humanos e financeiros, mas, 

sobretudo, dos conhecimentos prévios, teóricos e práticos, por parte dos 

alunos, imprescindíveis à construção de novos conhecimentos.(ARAÚJO, 

DUARTE, LINA & SOARES,2012. p. 12). 

 

Este processo é fruto de uma educação básica problemática que não prepara o aluno 

para enfrentar desafios mais complexos, para Duarte (2006), ao mesmo tempo em que há uma 

exigência por uma qualificação para instrumentalizar o trabalhador a acompanhar as 

mudanças tecnológicas, evidencia-se a falta de interesse em que a classe trabalhadora aprenda 
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a refletir e criticar o que está posto como verdades absolutas, visto que, uma ascensão 

intelectual fragilizaria as classes dominantes, se os conhecimentos fossem usados como 

instrumento por uma reivindicação de mudanças das relações sociais de produção.   

Podemos inferir, portanto, que o processo de seleção para inserção dos cursistas no 

programa mostra-se deficiente, uma vez que suas limitações não são consideradas.  

Ao questionar as monitoras sobre o que mais marcou ao fazer o curso, enfatizaram 

que é o conhecimento, a conquista da graduação, a possibilidade de mostrar o que aprendeu. 

Para alguns, a oportunidade de perceber a docência de outra forma, bem como, a satisfação 

por ter superado desafios e conquistado o êxito com a conclusão do curso. Abaixo, a fala dos 

entrevistados sobre esta questão: 

Assim, o que me marcou foi à aprendizagem mesmo, muitas coisas que eu 

pensava de um jeito, algumas coisas que eu pensava de um jeito, eu passei a 

pensar de outro. (ENTREVISTADA NARA). 

 

O que mais me marcou foi ver tanta gente com o mesmo objetivo junto né, 

assim... as pessoas estavam procurando uma melhoria, mas também estava 

em busca de conhecimento né e isso me marcou, porque as vezes você pensa 

que uma pessoa ta num curso superior só por conta do dinheiro né, e as 

vezes não é isto, é base mesmo teórica, querendo ter mesmo e eu gostei de 

ver isto em muitas pessoas lá.(ENTREVISTADA SARA) 

 

O que mais me marcou foi o aprendizado, porque, com tanto...com tanta 

dificuldade né...foi um curso muito difícil, corrido porque ele era diário, 

então todos os dias a gente tinha que tá lá e as vezes a gente saia daqui tarde 

e tinha que tá lá e tinha os livros, as coisas que tinha que ler, então o que me 

marcou foi o aprendizado né, eu tive muito aprendizado, muito, porque não 

foi só por parte dos professores, igual eu sempre falei, o aprendizado quem 

busca é o aluno, a gente não pode esperar, ainda mais quando é numa 

faculdade, não é você esperar o professor lhe dar tudo, ele vai lhe dar 

caminhos pra você buscar né, os livros, as coisas que você tinha que ler, 

então eu busquei, eu aprendi, abri minha mente, eu gostei, então o que mim 

deixou muito assim contente foi o aprendizado que tive. (ENTREVISTADA 

IARA). 

  

Foram tantas coisa, mas o que mais me marcou..., possa ser que esta não seja 

nem a resposta, mas pra mim assim foi uma vitória, muitas vezes você pensa 

que você não é capaz de alguma coisa mas você é né, muitas vezes você não 

fala muito  e alguém pensa que você não sabe, até mais de quem fala muito, 

isso foi o que mim marcou, porque eu sou meia tímida pra falar, mas, me 

ajudou muito nesta questão também. (ENTREVISTADA ROSA). 

 
Foram às apresentações dos seminários, eu gosto muito de aparecer, então, 

nesses momentos era a oportunidade de falar sobre o que aprendemos e nós 

nos dedicávamos ao máximo para esses momentos, buscávamos sempre 

fazer o melhor em nosso grupo. (ENTREVISTADA CLARA). 
 
Penso que a oportunidade fazer o curso superior e neste processo, aprender a 

lidar com mais segurança e tranquilidade com o público que atendemos. 
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Além de consistir em uma motivação para continuar estudando, assim que 

terminei o curso já comecei a fazer uma especialização pois acredito que o 

conhecimento é importante e o curso não dar conta de aprofundar em todos 

os assuntos que envolve a nossa profissão. (ENTREVISTANDA MALU) 
 

Perante os depoimentos das monitoras entrevistadas, observou-se a alegria, o 

entusiasmo e orgulho em terem superado os obstáculos e concretizado o sonho de concluir a 

licenciatura, além da convicção de que houve aprendizagens significativas no processo de 

formação. 

Finalizando a discussão, ao referir-me, nas entrevistas, acerca de fazer novamente o 

Parfor e por que o fariam, todas as monitoras assinalaram positivamente: 

Eu faria, assim, se eu tivesse a chance eu faria o curso de Biologia pelo 

Parfor, pela qualidade do curso, pelos professores, pela estrutura do curso. 

Então o curso foi muito proveitoso pra mim...eu faria outro. 

(ENTREVISTADA NARA). 

 

Faria, apesar do cansaço faria, valeu a pena os três anos e meio, valeu a pena 

pelo conhecimento. (ENTREVISTADA SARA). 

 

Faria, faria porque eu sou uma pessoa assim...eu gosto muito de aprender, eu 

estou sempre buscando estudar, aprender... pra mim...enquanto pra uns, 

estudar é um castigo, pra mim é uma terapia, eu encaro o estudo como 

terapia eu queria ter mais oportunidade pra estudar, é tanto que eu já estou na 

terceira pós graduação, que todo mundo fica assim...como é que você 

consegue? E eu deixo tudo pra mim estudar porque eu amo estudar. 

(ENTREVISTADA IARA). 

 

Com certeza, porque eu gostei muito né, e como tem muitas pessoas que 

também pensa que é uma perca de tempo, não é uma perca de tempo não, se 

eu pudesse faria de novo. (ENTREVISTADA ROSA) 

 

Faria, porque realmente considerei um curso importante com professores 

excelentes e que contribuiu muito para a minha formação profissional. 

(ENTREVISTADA CLARA). 

 

Sim, porque considero um programa importante para qualificar os 

professores que precisam se ajustar a lei, como também, para melhorar a 

qualidade do atendimento da Educação Infantil do pais, com professores 

mais preparados e conscientes dos seus direitos e deveres. 

(ENTREVISTANDA MALU) 

 

Nos discursos sobre este ponto, fica claro que as cursistas aprovam o Parfor, 

considerando-o eficiente, no entanto, esses relatos diferem das diversas pesquisas sobre a 

eficiência desta política, entretanto, na fala de Rosa fica evidente o conhecimento das críticas 

sobre esta política quando afirma que “muitas pessoas que também pensa que é perca de 

tempo”.  
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No conjunto, os dados analisados revelaram a necessidade de um vínculo mais eficaz 

entre Educação Básica e Universidade no sentido de se complementarem, uma vez que a 

defasagem intelectual compromete o avanço para a etapa seguinte, este problema foi 

demonstrado nas respostas com relação à compreensão de alguns questionamentos e a 

dificuldade em comunicar com clareza as suas ideias a respeito do que estava sendo 

questionado. 

Nesse sentido, esta política de formação precisa buscar meios de suprir essas 

demandas, e a mais urgente é a disponibilidade de tempo, remunerado, para estudar, sob pena 

de não surtir efeito todo este investimento e empenho por parte dos cursistas, para atingir o 

propósito de melhorar a qualidade do  ensino fundamental.  

Por outro lado, percebe-se, o esforço e a determinação que os sujeitos da pesquisa 

empreenderam na luta de superação das adversidades para concretizar o desejo de graduarem-

se, aceitando os desafios impostos pelo programa, no entanto, esta forma aligeirada e de tripla 

jornada para os que se aventuram nela, precisa ser revista para que cumpra o papel de preparar 

o professor para exercer com qualidade a sua função. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

 

No percurso desta dissertação buscamos analisar a contribuição do Parfor na formação 

das monitoras que atuam nas creches públicas de Vitória da Conquista-BA e o impacto desta 

formação para sua prática em sala de aula. Para isto, analisamos os documentos 

disponibilizados pelo programa tais como: Relatório das Atividades Desenvolvidas pelo 

Parfor/UESB e o Projeto Pedagógico do Curso de Pedagogia do campus de Vitória da 

Conquista –BA e  realizamos a entrevista semiestruturada com seis monitoras que concluíram 

o Parfor/UESB. 

Os resultados revelam que o curso de Pedagogia do Parfor/UESB, foi classificado 

como significativo pelas monitoras, evidenciando a importância que este programa 

representou na construção de conhecimentos específicos na área de atuação na qual 

trabalham. 

Ao narrar suas experiências enquanto alunas do Parfor, as monitoras entrevistadas 

puderam refletir sobre as mudanças que esta formação trouxe para suas ações profissionais e 

dentre as transformações, destacaram a nova visão acerca da criança, como um sujeito de 

direitos, que aprende na interação com seus pares. 

Elas falaram da inserção na rede de ensino sem o devido conhecimento para lidar com 

as crianças, aprendendo com os colegas mais experientes. Abordaram sobre a flexibilização 

ao assumir a monitoria nas creches públicas, fruto de uma crença social, de que para o 

atendimento de crianças nas instituições infantil bastava ser mulher, gostar de crianças, ser 

paciente, afetiva e está predisposta a alimentar, higienizar, cuidar e controlar as crianças sob 

sua responsabilidade. 

Comentaram sobre a desvalorização da classe a que pertencem, seja na questão 

salarial, ou na falta de um plano de carreira que garanta progressão profissional e mesmo com 

a formação não se traduziu em benefícios profissionais, no entanto, perceberam como 

possibilidade de qualificação para o exercício da profissão. 

Nesse sentido, o Curso de Pedagogia pelo Parfor foi considerado por todas como uma 

possibilidade de graduarem-se e expandir os conhecimentos sobre o universo infantil, além de 

consistir em uma satisfação pessoal em poder concluir o curso superior após tanto sacrifícios 

para enfrentar uma jornada de estudos sem abdicar dos compromissos profissionais e 

familiares. 
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No entanto, nos depoimentos de alguns dos sujeitos, o Parfor, ao mesmo tempo em 

que é apontado como um movimento de inclusão, também aparece como processo de 

exclusão que reforça as desigualdades sociais, e que, como afirmaram na entrevista, o Parfor é 

muito discriminado no meio acadêmico, visto como um curso menos importante, como um 

curso técnico que fica a margem das atividades desenvolvidas na universidade. Tal 

constatação, reforça as análises de pesquisadores sobre este movimento de formação 

aligeirada, que não prepara o cursista para as demandas da sala de aula, tendo como meta a 

melhoria da qualidade do ensino no país, apenas cumpre o objetivo de formar todos os 

professores que atuam na educação básica em nível superior.  

Ao relatarem acerca das mudanças ocorridas em suas atividades na sala de aula após 

conclusão do curso, todas afirmaram que houve uma transformação significativa na forma 

como passaram a ver e tratar as crianças, bem como, nas propostas de trabalhos em sala de 

aula, mais desafiadoras, que desperta o interesse da criança em participar com efetividade e 

entusiasmo. Entretanto, ao descreverem a rotina de suas salas observa-se que o trabalho é 

carregado de concepções pré-concebidas que fomentam ações sem autocrítica, limitando-as a 

ocuparem o tempo das crianças com o cuidado e controle desse sujeito. 

No depoimento de uma das monitoras, fica evidente a dificuldade em implementar 

mudanças em uma estrutura já estabelecida com uma rotina rígida e a valorização de uma 

proposta, que Ostetto (2008) classificou como não sendo um projeto de trabalho, em função 

de que a intenção do educador não está assinalada como princípio educativo. 

As análises realizadas também nos permitiram constatar, que a forma como o Curso de 

Pedagogia do Parfor foi constituído e estruturado, apresenta falhas que precisam ser sanadas 

para cumprir o objetivo de melhorar a qualidade da educação pública. Evidência ainda que 

este formato de formação docente é especificado pelo aligeiramento e falta de estudo mais 

consistente no campo teórico de caráter pedagógico-didático, fundamental na formação 

docente, como relatado nas entrevistas.  

Nesse contexto, acreditamos que o vínculo entre Educação Básica e Universidade 

necessita ser revisadas e o programa Parfor precisa associar-se aos fatos reais, buscando 

aperfeiçoar teoricamente os cursistas, alicerçados em estudos e pesquisas, de forma que esses 

sujeitos se fortaleçam e se qualifiquem para conseguir romper as barreiras impostas nas 

unidades de trabalho que insistem em manter o trabalho de assistência às crianças de creches. 

Coadunamos com as considerações dos autores que compreendem a formação docente 

como esta se apresenta em imenso entrave para as políticas governamentais, bem como para 

as instituições formativas, em virtude de o contexto formativo ser bastante deficitário, como 
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indica diversos trabalhos acadêmicos sobre o desempenho do ensino nas escolas, divulgado 

amplamente via processos avaliativos e pesquisa realizadas, mostrando que a formação 

docente repercute na atuação em sala de aula, dentre outros fatores que colaboram para esta 

eterna precariedade do ensino nas escolas públicas.  

Compartilhamos das ideias de criação de um plano e resoluções políticas que fortaleça 

os cursos de licenciatura com base em estudos mais consistentes dos projetos elaborados a 

partir das Diretrizes Curriculares. 

Concordamos com a necessidade premente de criação de um Sistema Nacional de 

Educação como forma de unificar a educação no país com o objetivo de proporcionar uma 

educação com a mesma referência de qualidade a toda a população. 

A partir desta ótica, finalizamos reconhecendo como necessário, nas assertivas de 

pesquisadores, da urgência de uma decisão política corajosa e extensa para mudar o que está 

posto como forma de responder satisfatoriamente os imensuráveis desafios educacionais e 

sociais. E no que concerne a formação de professores, promover uma real transformação nas 

estruturas institucionais formativas e nos currículos da formação. 

Diante do exposto e das discrepâncias entre o que está nos documentos oficiais e o que 

acontece na prática no curso ofertado pelo Parfor, acreditamos que as políticas para a 

formação de professores precisam ser revistas mediante participação de educadores e dos 

movimentos sociais como forma de pressionar o governo a elaborar e efetivar um conjunto de 

leis e regulamentações com vistas a uma educação orientada para a formação humana com 

qualidade, com direito a uma formação eficiente em instituições competentes, que sejam 

capazes de reverter este modelo de precariedade que não prepara o professor para encarar com 

capacidade os desafios de sua profissão.  

Acreditamos que esta pesquisa, cumpriu o papel de proporcionar a reflexão sobre 

como a educação superior está se expandindo de forma precária, desordenada e 

consequentemente não tem impactado na melhoria das práticas dos monitores em sala de aula, 

visto que, suas ações permanecem pautadas no cuidado e controle das crianças, fato 

constatado nos momentos das entrevistas em que foi possível observar o ambiente e ações dos 

sujeitos, bem como, nos depoimentos ao descreverem a rotina de trabalho. 

Portanto, julgarmos que da maneira como a formação foi implementada, 

especialmente o Parfor, e de como está sendo oferecida, sem o apoio e recursos necessários, 

ao que tudo indica, tem contribuído para fragilizar, intensificar e desprestigiar o trabalho do 

docente nas escolas públicas. 
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APÊNDICE 

 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA – UESB 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Prezado (a) participante: 

Como estudante do Mestrado em Educação da Universidade Estadual do Sudoeste 

da Bahia, estou realizando, sob supervisão da Professora Doutora Isabel Cristina de Jesus 

Brandão, a pesquisa intitulada O Impacto do PARFOR na Formação das Monitoras das 

Creches Públicas de Vitória da Conquista-BA cujo objetivo é analisar se a formação das 

monitoras que atuam nas creches públicas de Vitória da Conquista - BA, pelo curso de 

Pedagogia do PARFOR/UESB tem contribuído para a melhoria da sua atuação na 

Educação Infantil. Nesta perspectiva, convido-o (a) a fazer parte desta pesquisa. Sua 

participação será em forma de entrevista, gravada, composta de questionamentos sobre sua 

experiência profissional, antes e após concluir o curso de Pedagogia pelo PARFOR. A 

participação nesse estudo é voluntária e se você decidir não participar ou se quiser desistir de 

continuar em qualquer momento, tem absoluta liberdade de fazê-lo. A sua participação neste 

estudo não acarretará custos para você e não será disponibilizada nenhuma compensação 

financeira adicional pelas informações fornecidas. Na publicação dos resultados desta 

pesquisa, sua identidade será mantida no mais rigoroso sigilo.  Se em algum momento da 

pesquisa o sujeito se sentir identificado ou prejudicado, este poderá responsabilizar os 

responsáveis diretos pela pesquisa. Mesmo não tendo benefícios diretos em participar, 

indiretamente você estará contribuindo para a compreensão do objeto de estudo e para a 

produção de conhecimento científico. Quaisquer dúvidas relativas à pesquisa poderão ser 

esclarecidas pela pesquisadora Geaní Oliveira Motta, telefone: (77) 99932-6635 e por sua 

orientadora Doutora Isabel Cristina de Jesus Brandão, telefone: (77)99984-3311 ou ainda 

pela entidade responsável – Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Estadual do 

Sudoeste da Bahia. 

 

Atenciosamente,  

Geaní Oliveira Motta 
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TERMO DE AUTORIZAÇÃO 

Eu, ___________________________________________________________, 

RG___________________, CPF:________________________, monitora da creche 

________________________________________________________do município de 

__________________________________________, após os devidos esclarecimentos quanto 

ao objeto, objetivos e procedimentos sobre a pesquisa O Impacto do PARFOR na Formação 

das Monitoras das Creches Públicas de Vitória da Conquista-BA, autorizo  que a autora da 

pesquisa, Geaní Oliveira Motta realize a pesquisa,  publique e divulgue os resultados da 

mesma. 

 

Vitória da Conquista, Bahia, ____ de __________________ de 2016. 

 

         Assinatura: ______________________________________________________ 
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ANEXOS 

 

 

LEI Nº 2.042, DE 26 DE JUNHO DE 2015. 

Aprova o Plano Municipal de Educação – PME, e dá outras providências. 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA, Estado da Bahia, no uso de 

suas atribuições legais, com arrimo no artigo 74, inciso III, da Lei Orgânica do Município,  

 

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:  

 

Art. 1o Fica aprovado o Plano Municipal de Educação – PME, com vigência de 10 (dez) anos, 

a contar da publicação desta lei, com vistas ao cumprimento do disposto no art. 214 da 

Constituição Federal de 1988, no inciso I, do art. 11, da Lei Federal nº 9.394, de 20 de 

dezembro de 1996, no art. 8º, da Lei Federal nº 13.005, de 25 de junho de 2014, no §3º, do 

art. 164, arts. 165 e 166, da Lei Orgânica do Município, no inciso II, do art. 2º, inciso IV, do 

art. 5º e arts. 37 e 38 da Lei Municipal 1.885, de 10 de abril de 2013.  

 

Art. 2o São diretrizes do PME:  

I - erradicação do analfabetismo;  

II - universalização do atendimento escolar;  

III - superação das desigualdades educacionais, com ênfase na promoção da cidadania e na 

erradicação de todas as formas de discriminação;  

IV - melhoria da qualidade da educação;  

V - formação para o trabalho e para a cidadania, com ênfase nos valores morais e éticos em 

que se fundamenta a sociedade;  

VI - fortalecimento na promoção do princípio da gestão democrática da educação pública;  

VII - fortalecimento na promoção humanística, científica, cultural e tecnológica do 

Município; 

 VIII - estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação, que assegure 

atendimento às necessidades de expansão, com padrão de qualidade e equidade;  

 

IX - fortalecimento da valorização dos profissionais da educação; 

 

 X - fortalecimento na promoção dos princípios do respeito aos direitos humanos, à 

diversidade e à sustentabilidade socioambiental.  

 

Art. 3o As metas previstas no anexo único desta lei deverão ser cumpridas no prazo de 

vigência deste PME, desde que não haja prazo inferior definido para metas e estratégias 

específicas, observando os limites legais, orçamentários e financeiros.  

Art. 4o As metas previstas no anexo único desta lei deverão ter como referência a Pesquisa 

Nacional por Amostra de Domicílios – PNAD, o censo demográfico e os censos nacionais da 

Vitória da Conquista – Bahia ANO 8 | Edição 1.411 - Página 121 de 144 sexta-feira, 26 de 

junho de 2015 educação básica e superior, mais atualizados, disponíveis na data da publicação 

desta lei.  

 

Parágrafo único. O poder público buscará ampliar o escopo das pesquisas com fins 

estatísticos, de forma a incluir informação detalhada sobre o perfil das populações de 4 

(quatro) a 17 (dezessete) anos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades ou superdotação.  



115 

 

 

 

Art. 5o A execução do PME e o cumprimento de suas metas serão objeto de monitoramento 

contínuo e de avaliações periódicas, realizados pelas seguintes instâncias:  

I - Secretaria Municipal da Educação – SMED;  

II - Núcleo Regional de Educação 20 – NRE-20; 

 III - Comissão de Educação da Câmara Municipal de Vitória da Conquista;  

IV - Conselho Municipal de Educação – CME; V - Conselho Municipal de Alimentação 

Escolar – CMAE;  

VI - Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – 

FUNDEB;  

VII - Fórum Municipal de Educação.  

 

§1o Compete, ainda, às instâncias referidas no caput deste artigo:  

I - divulgar os resultados do monitoramento e das avaliações nos respectivos endereços 

eletrônicos institucionais;  

II - analisar e propor políticas públicas para assegurar a implementação das estratégias e o 

cumprimento das metas; 

 III - analisar e propor a revisão do percentual de investimento público em educação.  

 

§2o A cada 2 (dois) anos, ao longo do período de vigência deste PME, as instâncias referidas 

nos incisos I a VII do caput deste artigo publicarão, após avaliação, os estudos para aferir a 

evolução no cumprimento das metas estabelecidas no anexo único desta lei, com informações 

organizadas por ente federado e consolidadas em âmbito municipal, tendo como referência os 

estudos e as pesquisas de que trata o art. 4odesta lei, sem prejuízo de outras fontes e 

informações relevantes.  

 

§3o A meta progressiva do investimento público em educação será avaliada no 4º (quarto) 

ano de vigência do PME e poderá ser ampliada por meio de lei, para atender às necessidades 

financeiras do cumprimento das demais metas.  

 

Art. 6o O Município promoverá, em colaboração com o Estado e a União, a realização de pelo 

menos 2 (duas) conferências municipais de educação até o final do decênio, articuladas e 

coordenadas em conjunto, pela Secretaria Municipal de Educação – SMED, pelo Conselho 

Municipal de Educação – CME e pelo Fórum Municipal de Educação – FME.  

§1o As conferências municipais de educação realizar-se-ão com intervalo de até 4 (quatro) 

anos entre elas, com o objetivo de avaliar a execução deste PME e subsidiar a elaboração do 

plano municipal de educação para o decênio subsequente.  

 

§2o Fica criado o Fórum Municipal de Educação - FME, no âmbito do Poder Executivo 

Municipal, com as seguintes atribuições:  

I - acompanhar a execução do PME e o cumprimento de suas metas;  

II - promover a articulação da conferência municipal de educação, bem como divulgar as suas 

deliberações;  

III - participar do processo de concepção, implementação e avaliação da política municipal de 

educação;  

IV - acompanhar, junto à Câmara Municipal, a tramitação de projetos legislativos referentes à 

política municipal de educação, em especial dos projetos de leis referentes aos planos 

decenais de educação, definidos na Constituição Federal;  

V - acompanhar e avaliar os impactos da implementação do Plano Municipal de Educação; 
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 VI - acompanhar e avaliar o processo de implementação das deliberações das conferências 

municipais de educação;  

VII - elaborar seu Regimento Interno e aprovar, em caráter ratificatório, o Regimento Interno 

das conferências municipais de educação;  

VIII - zelar para que os fóruns e as conferências municipais de educação estejam articulados 

com as Conferências Estadual e Nacional de Educação.  

§3o As demais normatizações e critérios do Fórum Municipal de Educação serão expedidos, 

mediante Decreto do Chefe do Poder Executivo Municipal.  

Art. 7o O Município provocará o Estado e a União para o cumprimento do regime de 

colaboração instituído pela legislação vigente, visando o alcance das metas e a implementação 

das estratégias deste PME, em consonância com a Lei Federal nº 13.005/2014.  

 

§1o Caberá aos gestores municipais à adoção das medidas governamentais necessárias ao 

alcance das metas previstas neste PME, observando os limites legais, orçamentários e 

financeiros. 

 

§2o As estratégias definidas no anexo único desta lei não elidem a adoção de medidas 

adicionais em âmbito local ou de instrumentos jurídicos que formalizem a cooperação entre os 

entes federados, podendo ser complementadas por mecanismos nacionais e locais de 

coordenação e colaboração recíproca.  

 

§3o O sistema municipal de ensino e o sistema estadual de ensino no âmbito municipal 

criarão mecanismos para o acompanhamento local da consecução das metas deste PME.  

 

§4o Haverá regime de colaboração específico para a implementação de modalidades de 

educação escolar que necessitem considerar territórios étnico-educacionais e a utilização de 

estratégias que levem em conta as identidades e especificidades socioculturais e linguísticas 

de cada comunidade envolvida, assegurada consulta prévia e informada a essa comunidade.  

 

§5o Caberá a Secretaria Municipal de Educação – SMED e ao Núcleo Regional de Educação 

20 – NRE20, no âmbito municipal, Vitória da Conquista – Bahia ANO 8 | Edição 1.411 - 

Página 122 de 144 sexta-feira, 26 de junho de 2015 criar, instituir e/ou designar uma instância 

permanente de negociação, cooperação e pactuação entre o Município, o Estado e a União, 

visando o fortalecimento do regime de colaboração, dando-se, inclusive, mediante ações de 

desenvolvimento da educação.  

Art. 8o O Município terá o prazo de 1 (um) ano, contado da publicação desta lei, para adequar 

à Lei nº 1.885, de 10 de abril de 2013, que institui o Sistema Municipal de Ensino, as 

diretrizes, metas e estratégias do Plano Municipal de Educação. 

 

 Art. 9o O plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais do Município 

serão formulados de maneira a assegurar a consignação de dotações orçamentárias 

compatíveis com as diretrizes, metas e estratégias deste PME, a fim de viabilizar sua plena 

execução.  

 

Art. 10 Até o final de vigência do prazo deste PME, a Secretaria Municipal de Educação – 

SMED, em regime de colaboração com o Estado e a União e, em consonância com os 

Sistemas de Avaliação Estadual e Nacional de Educação, implantará um Sistema Municipal 

de Avaliação, assegurada a compatibilidade metodológica entre esse sistema e o nacional, 

especialmente no que se refere às escalas de proficiência e o calendário de aplicação, 

constituindo-se em fonte de informação para a avaliação do rendimento escolar e da qualidade 
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da educação básica e para a orientação das políticas públicas municipais desse nível de 

ensino.  

 

Art. 11 Até o final do primeiro semestre do nono ano de vigência deste PME, o Poder 

Executivo encaminhará à Câmara Municipal, sem prejuízo das prerrogativas deste Poder, o 

projeto de lei referente ao Plano Municipal de Educação, a vigorar no período subsequente, 

que incluirá diagnóstico, diretrizes, metas e estratégias para o próximo decênio.  

 

Art. 12 Devem ser observadas as legislações pertinentes à matéria e todas suas alterações 

posteriores. Art. 13 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as 

disposições em contrário. Vitória da Conquista - BA, 26 de junho de 2015. Guilherme 

Menezes de Andrade Prefeito 

 

ANEXO ÚNICO METAS E ESTRATÉGIAS 

 

META 1 (Educação Infantil) Universalizar, até 2016, a Educação Infantil na pré-escola para 

as crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade e ampliar a oferta de Educação Infantil em 

creches de forma a atender, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) das crianças de até 3 (três) 

anos até o final da vigência deste PME.  

 

1. ESTRATÉGIAS 1.1. Definir, em regime de colaboração com a União e o Estado, ações 

para a expansão da rede pública municipal de Educação Infantil, seguindo padrão nacional de 

qualidade, considerando as peculiaridades locais;  

 

1.2. Realizar anualmente, em regime de colaboração entre o Estado, a União e as instituições 

municipais de garantia dos direitos da criança, pesquisa sobre a demanda da população de 0 

(zero) a 5 (cinco) anos, subsidiando o município para o atendimento desse público;  

 

1.3. Garantir a matrícula, acesso e permanência, de 10% (dez por cento) da demanda 

manifesta por creche a cada biênio, incluindo as crianças de 0 (zero) a 1 (um) ano e 11 (onze) 

meses, perfazendo o total de 50% (cinquenta por cento) até o final do plano, bem como de 

todas as crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos nas instituições de Educação Infantil até 2016, 

em regime de colaboração com o Estado e a União e parceria com as demais Secretarias 

municipais de Saúde e Desenvolvimento Social;  

 

1.4. Realizar a adequação, ampliação e/ou construção de Centros de Educação Infantil a cada 

2 (dois) anos, a partir da demanda manifesta, respeitando os Parâmetros Nacionais de 

Qualidade e Parâmetros Básicos de Infraestrutura estabelecidos pelos órgãos oficiais, evitando 

a criação de turmas desta etapa da educação básica, em escolas destinadas ao Ensino 

Fundamental;  

1.5. Instalar em todas as instituições públicas de Educação Infantil, parque infantil adequado, 

área verde, pátio coberto, até o quinto ano de vigência do PME;  

 

1.6. Garantir, até o final da vigência deste PME, que seja inferior a 10% (dez por cento) a 

diferença entre as taxas de frequência à Educação Infantil das crianças de até 3 (três) anos, 

oriundas do quinto de renda familiar per capita mais elevado e as do quinto de renda familiar 

per capita mais baixo;  

 

1.7. Realizar acompanhamento e fiscalização do processo de inserção das crianças de até 3 

(três) anos nas instituições de Educação Infantil;  
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1.8. Realizar anualmente, em regime de colaboração entre o Estado, a União e as instituições 

municipais de garantia dos direitos da criança, acompanhamento e fiscalização sobre 

matrícula, acesso, permanência, qualidade no ensino e atendimento ao público da Educação 

Infantil;  

 

1.9. Condicionar a autorização da construção e funcionamento de instituições de Educação 

Infantil, públicas e privadas, ao atendimento dos Parâmetros Básicos de Infraestrutura pelos 

órgãos oficiais;  

 

1.10. Fortalecer a inspeção de todas as instituições de Educação Infantil do município, a fim 

de identificar as que não possuem estrutura física adequada aos Parâmetros Básicos de 

Infraestrutura, obedecendo aos prazos legais para adequação;  

 

1.11. Realizar a entrega, até 2017, das instituições de Educação Infantil pactuadas com o 

PROINFÂNCIA;  

 

1.12. Realizar manutenção periódica nas instituições públicas municipais de Educação 

Infantil, garantindo a salubridade, a segurança e o conforto das crianças e profissionais;  

 

1.13. Garantir, até o quinto ano de vigência desse PME, a aquisição para todas as instituições 

de Educação Infantil de equipamentos audiovisuais para uso pedagógico, de acordo com a 

necessidade de cada instituição;  

 

1.14. Garantir a aquisição de equipamentos, para todas as instituições de Educação Infantil 

como instrumentos musicais e materiais necessários ao desenvolvimento da musicalização na 

Vitória da Conquista – Bahia ANO 8 | Edição 1.411 - Página 123 de 144 sexta-feira, 26 de 

junho de 2015 Educação Infantil, de acordo com a necessidade de cada instituição;  

 

1.15. Instalar salas de leitura, de informática e brinquedoteca em todas as instituições de 

Educação Infantil, até o sétimo ano de vigência deste plano; 1.16. Garantir professor de 

educação física na Educação Infantil, para promoção da prática motora nas diferentes fases do 

desenvolvimento infantil, bem como equipar as unidades escolares com materiais e espaços 

necessários a essa prática.  

 

1.17. Elaborar e desenvolver projetos de leitura e musicalização na Educação Infantil da Rede 

Municipal de Ensino, com formação continuada com todos os educadores, bem como 

acompanhamento dos profissionais da área;  

 

1.18. Fornecer, conforme a demanda das instituições de Educação Infantil, municipais e 

conveniadas, brinquedos, jogos educativos, móbiles, livros de literatura infantil, materiais 

pedagógicos e audiovisuais, que desenvolvam a aprendizagem, incentivem o conhecimento e 

o respeito às diferenças entre brancos, negros, indígenas e pessoas com deficiência e 

transtornos mentais, garantindo formação específica para os profissionais da educação, para 

uso dessas ferramentas;  

1.19. Fornecer às instituições de Educação Infantil, conforme a demanda, materiais 

pedagógicos diversos e de qualidade;  

 

1.20. Elaborar até o final do primeiro ano de vigência do PME, com a participação do 

Conselho Municipal de Educação - CME, educadores, gestores de instituições de Educação 
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Infantil, pais e sociedade em geral, o Regimento da Educação Infantil de Vitória da 

Conquista;  

 

1.21. Oferecer às instituições públicas municipais de Educação Infantil, orientação e suporte 

técnico-pedagógico e financeiro, para adequação às exigências legais vigentes em nível 

municipal e nacional;  

 

1.22. Ampliar e/ou criar espaços de discussão nas instituições educacionais, com a equipe de 

docentes e técnicos, em eventos coletivos, como fóruns, seminários, entre outros, dos 

documentos que referendam a Educação Infantil, no âmbito nacional e municipal, utilizando, 

principalmente, os Referenciais Curriculares, Parâmetros Nacionais de Qualidade, as 

Diretrizes Curriculares Nacionais e Critérios para um atendimento em creches que respeite os 

direitos fundamentais das crianças, garantindo um entendimento da organização e 

funcionamento das creches e pré-escolas, como espaços eminentemente educativos, que 

exigem formação, perfil e valorização diferenciados dos profissionais que nessa modalidade 

atuam;  

 

1.23. Garantir que as cadernetas e diários de acompanhamento das crianças da Educação 

Infantil da Rede Municipal de Ensino sejam entregues no início do ano letivo;  

 

1.24. Adequar, quando necessário, os espaços de Educação Infantil, instalados 

provisoriamente, em escolas destinadas ao Ensino Fundamental, realizando acompanhamento 

pedagógico específico;  

 

1.25. Adequar e ampliar a estrutura do CME, criando condições necessárias para a realização, 

com qualidade, do acompanhamento e supervisão das instituições de Educação Infantil no 

município;  

 

1.26. Garantir Coordenador Pedagógico para a Educação Infantil, selecionando os 

profissionais que tenham formação específica;  

 

1.27. Garantir professores, preferencialmente efetivos, na atuação em sala de aula, até o 

terceiro ano de vigência deste PME;  

 

1.28. Garantir alimentação escolar adequada para todas as crianças atendidas nas instituições 

públicas municipais de Educação Infantil;  

 

1.29. Fornecer, anualmente, materiais e equipamentos adequados, ao funcionamento, com 

qualidade, para as instituições públicas municipais de Educação Infantil;  

 

1.30. Fornecer, anualmente, a partir do terceiro ano de vigência do PME, fardamento escolar;  

 

1.31. Estabelecer, até o final do primeiro ano de vigência do PME, padrões e critérios de 

qualidade, em consonância com os documentos do MEC, condicionando a criação e/ou 

continuação dos convênios com as instituições de Educação Infantil a esses padrões;  

 

1.32. Garantir o cumprimento de 1/3 (um terço) da carga horária do profissional docente de 

Educação Infantil, para estudo, planejamento, mediados pelos coordenadores pedagógicos, 

com o objetivo de realizar leitura e discussão de pesquisas e estudos sobre a infância e as 

práticas de Educação Infantil;  
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1.33. Promover, a partir da aprovação desse PME, formação continuada para todos os 

profissionais da Educação Infantil que atuam com crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos, sem 

interferir nos momentos de Atividades Complementares nas instituições;  

 

1.34. Concluir a reestruturação da proposta pedagógica da Educação Infantil da Rede 

Municipal de Ensino, garantindo a ampla participação de todos os educadores, gestores, pais e 

pesquisadores da área, realizando consulta pública para sua validação;  

 

1.35. Firmar parcerias com as universidades e faculdades locais, para promover projetos de 

pesquisa e extensão, que discutam o currículo e a prática pedagógica da Educação Infantil;  

 

1.36. Promover cursos de formação continuada, em parceria com as instituições de ensino 

superior, públicas e privadas, para os profissionais da Educação Infantil, abordando as 

múltiplas linguagens das crianças pequenas (artes, dança, teatro, brincadeiras, poesia, entre 

outras), prevendo carga horária teórica e prática;  

 

1.37. Até o fim do terceiro ano de vigência deste PME, as instituições de Educação Infantil no 

município, deverão formular e/ou reformular seu Projeto Político Pedagógico - PPP, com 

ampla participação dos educadores, gestores e da comunidade escolar, observando as 

orientações e a legislação educacional em vigor, para o atendimento de crianças de 0 (zero) a 

5 (cinco) anos de idade, prevendo tempo no calendário escolar da rede municipal de ensino, 

para essa formulação e/ou reformulação, acompanhamento e avaliação;  

 

1.38. Fomentar o atendimento das populações do campo e das comunidades indígenas e 

quilombolas na Educação Infantil, por meio do redimensionamento da distribuição territorial 

da oferta, limitando a nucleação de escolas e o deslocamento de crianças, de forma a atender 

às especificidades dessas comunidades, garantido consulta prévia e informada;  

 

1.39. Fomentar o direito à Educação Infantil de qualidade no campo e nas comunidades 

quilombolas e indígenas, por meio da construção de instituições de Educação Infantil, 

atendendo à demanda e às especificidades culturais das comunidades; Vitória da Conquista – 
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1.40. Promover, em parceria com as Secretarias de saúde, desenvolvimento social, 

universidades e faculdades do município, encontros com os pais das crianças matriculadas na 

Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino, abordando temáticas relevantes, no que diz 

respeito ao desenvolvimento infantil; 1.41. Fortalecer a relação entre as famílias e as 

instituições, por meio do desenvolvimento de projetos específicos, com previsão das ações em 

seus respectivos PPP‟s;  

 

1.42. Preservar as especificidades da educação infantil na organização das redes escolares, 

garantindo o atendimento da criança de 0 (zero) a 5 (cinco) anos em estabelecimentos que 

atendam a parâmetros nacionais de qualidade, e a articulação com a etapa escolar seguinte, 

visando ao ingresso do aluno de 6 (seis) anos de idade no Ensino Fundamental;  

 

1.43. Promover a articulação entre as instituições e o trabalho desenvolvido na Educação 

Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental, a fim de evitar a descontinuidade do 

trabalho educativo;  
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1.44. Incluir as instituições de Educação Infantil no Programa Saúde na Escola - PSE; 1.45. 

Promover a inspeção periódica da vigilância sanitária às instituições de Educação Infantil e a 

adequação das mesmas à legislação vigente;  

 

1.46. Publicar, até o final do primeiro ano de vigência do PME, cartilha com orientações de 

saúde e educação, para as instituições de Educação Infantil, em parceria com a Secretaria 

Municipal de Saúde;  

 

1.47. Desenvolver ações articuladas entre as Secretarias de educação, saúde e 

desenvolvimento social, com o objetivo de promover a cidadania das crianças pequenas e suas 

famílias. 

 

 

Trechos do Edital nº 01 de 12 de agosto de 2013 
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