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RESUMO

A pesquisa é fomentada pelo programa de bolsa da CAPES através do PPGE da Universidade Estácio de Sá, na linha de pesquisa Representações 
Socais e Práticas Educativas, envolve concepções de infância, criança, legislação, cuidar-educar trabalho na Educação Infantil e as tensões que 
envolvem o segmento, sob a orientação da Teoria das Representações Sociais proposta por Moscovici em diálogo com a abordagem (Auto)
biográfica (BRAGANÇA, 2012) que se justifica tendo em vista que a teoria tem como cerne a relação dos comportamentos com as representações 
sociais e na narrativa das trajetórias de vida a historicidade dos significados das representações pode ser conhecida (ALVES-MAZZOTTI, 2015).  
Assim, o presente estudo teve por objetivo investigar as representações que os profissionais têm a respeito do trabalho.  Em atenção à 
determinação legal federal – OCNEIs (Resolução nº 5, 2009) – o binômio educar-cuidar é inerente às ações dos profissionais desse segmento, que 
de acordo com a determinação legal (Lei Nº 9.394) devem ser professores.  De encontro à essa orientação normativa legal o município do Rio de 
Janeiro manteve atuando nas creches municipais profissionais com formação no Ensino Fundamental, até o ano de 2010 ocasião em que realizou 
o primeiro concurso para professores atuarem nesse segmento.  Conflitos entre os grupos se estabeleceram e permanecem, situações de tensão 
são relevantes para estudos de representação social, visto que o conflito pode ser gerador de mudanças, particularmente nas práticas desses 
profissionais.  Para o desenvolvimento desse estudo, além da pesquisa bibliográfica e de documentação legal, foi adotada, na pesquisa de campo, 
a abordagem qualitativa e no procedimento metodológico foi abarcada a entrevista/conversa com oito Professores de Educação Infantil e oito 
Agentes de Educação Infantil para que através das histórias de vida as entrevistadas falassem sobre o trabalho na EI o que se configurou em 
recurso metodológico que permitiu a indução de metáforas de modo a revelar o implícito (MAZZOTTI, 2016) do Modelo Figurativo das 
representação sociais dos grupos.  A análise dos dados coletados foi feita por meio da técnica de Análise de Conteúdo (BARDIN, 2016) que estuda 
as situações de comunicação que recorrem às estratégias pragmáticas e sistemáticas de exposição dos conteúdos dos enunciados, tendo o 
mesmo objeto que a Linguística, a linguagem.  As metáforas apresentadas a respeito do trabalho versaram sobre analogias de afeto para 
professoras e agentes, este segundo grupo enxerga a educação como possibilidade de transformação e melhoria, porém a visão de uma criança 
passiva, fruto de uma visão romântica e idealizada, identificada nas falas das entrevistas, não dialoga com o que preconiza as produções 
acadêmicas e a legislação no que se refere a criança como sujeito de direitos e protagonista infantil.  Os resultados revelaram que há a 
fragmentação do trabalho, as crenças a respeito da criança  remetem à ideia de passividade e que seu desenvolvimento somente é possível se for 
cuidada e esse cuidado integrante do binômio cuidar-educar do trabalho na Educação Infantil tem sua objetivação no afeto e se ancora na 
maternagem que em nada dialoga com o cuidado humano profissional da prática educativa que permeia todo a existência humana.
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