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RESUMO 

 

O objetivo do estudo é investigar representações sociais de Agentes e de Professores de 

Educação Infantil do Rio de Janeiro a respeito de seu trabalho nesse segmento, considerado 

um campo de tensões.  Assim, os profissionais desenvolvem seu trabalho em meio à questão 

quanto à delimitação do trabalho deles pautado no binômio cuidar-educar.  A pesquisa foi 

desenvolvida a partir Teoria das Representações Sociais -TRS-, (MOSCOVICI, 2003, 2012; 

JODELET, 2001) em estudos da área da infância, Educação Infantil, análise documental da 

legislação para o segmento e propõe aproximações teóricas com o campo da abordagem 

(auto)biográfica (BRAGANÇA, 2012). A investigação foi realizada em uma creche municipal 

localizada em uma comunidade na zona norte, na cidade do Rio de Janeiro, envolvendo oito 

Professoras de Educação Infantil e oito Agentes de Educação Infantil. Para a produção de 

fontes foram utilizados formulários para caracterização de perfil socioeconômico e 

entrevistas/conversas. Em análise das entrevistas/conversas ambas situações ligadas aos 

cuidados foram recorrentes, a afirmativa de que realizam os mesmos trabalhos.  A análise 

individual das narrativas foi complementada com a análise de conteúdo (BARDIN, 2016) e 

indução de metáforas que se configurou em mais um instrumento metodológico para se 

chegar ao modelo figurativo. O termo principal extraído das falas das agentes a respeito do 

trabalho foi “uma grande engenhoca” para “transformar” para “melhorar” o que está a volta e 

a metáfora a respeito de criança foi “cachorro” com quem se troca “carinho”, as questões 

afetivas e a educação como possibilidade de transformação foram consideradas pelo grupos 

de agentes.  Contudo, essa transformação concebe essa criança como passiva, fruto de uma 

visão romântica e idealizada. Para as professoras o termo destacado para trabalho foi “coração 

fora do peito” como um ofício de “amor” e a metáfora destacada sobre criança foi “flor” a 

“desabrochar” mais uma referência à criança passiva, que somente desabrocha se cuidada.  

Como se o desenvolvimento apenas fosse possível se essa criança for cuidada.  Os resultados 

revelaram que há a fragmentação do trabalho.   

 

Palavras-chave: Representações sociais; Narrativa de vida; Professores; Agentes; Trabalho; 

Tensões. 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The objective of this research is investigate the socials representations of Early Childhood 

Education Agents and Teachers of Rio de Janeiro have about theire Works in this segment, 

considered a fild of tensions.  Thus, the professionals develop theire work the in midst of the 

question as to the delimitation of their work based on binomial care-educating. The research 

was developed based on the theory of social representations – TRS–, (MOSCOVICI, 2003, 

2012; JODELET, 2001), in childhood studies, child education, documentary analysis of the 

legislation for the segment and proposes theoretical approaches with the field of the 

(Auto)biographic approach (BRAGANÇA, 2012). The investigation was carried out at a 

municipal daycare center located in a community in the north, in the city of Rio de Janeiro, 

involved eight Early Childhood Education Teachers and eight Early Childhood Education 

Agents. For data collection, forms were used to characterize socioeconomic profile and 

interviews/conversations. In the analysis of the interviews both discourse situations related to 

care were recurrent, the assertion that they perform the same works.  The individual analysis 

of the narratives was complemented with the thematic content analysis (BARDIN, 2016) of 

the set of interviews of the two groups and the induction of metaphors that was configured in 

another methodological instrument to reach the figurative model of social representation 

elaborated by the agents and teachers about the work they perform in the daycare center.  The 

main term extracted from the statements of the agents regarding the work was "a great 

contraption" to "transform" to "improvement" what is around and the metaphor regarding the 

child was "dog" with whom we exchange "affection", the affective issues and education as 

Possibility of transformation were considered by the groups of agents.  However, this 

transformation conceives this child as passive, the result of a romantic and idealized vision.  

For the teachers the term highlighted for work was "heart out of the breast" as a craft of 

"love" and the metaphor highlighted on the child was "bloom" to "bloom" another reference 

to the passive child, which only blooms if cared for.  As if development is only possible if this 

child is cared for.  The results revealed that there is fragmentation of the work.      

 

Keywords: Social representations; Life narratives; Teachers; Agents; Work; Tensions. 
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INTRODUÇÃO 

 

Pesquiso para constatar, constatando, intervenho, intervindo educo e me 

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

anunciar a novidade (PAULO FREIRE, 2011, p. 31). 

 

Esta pesquisa aborda tensões no campo da Educação Infantil (EI) com base em 

representações de professores e de agentes de Educação Infantil, a respeito do trabalho 

que exercem na área, mais precisamente, no município do Rio de Janeiro, e as tensões 

que emanam da relação entre estes dois grupos de profissionais. É oportuno esclarecer 

que há orientações, tanto no âmbito da legislação federal - Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação Infantil - (DCNEI) (BRASIL, 2010) quanto municipal -

Orientações Curriculares para a Educação Infantil - (OCEI) (RIO DE JANEIRO, 2010), 

acerca do trabalho que todos os profissionais envolvidos com o processo educacional na 

primeira infância devem atender. 

São recorrentes as tensões presentes nesse segmento educacional e decorrem de 

razões distintas, dentre as quais se destaca a especificidade em função das 

peculiaridades da vida nessa fase, que fomenta a discussão sobre o currículo, a 

formação e a atuação dos profissionais da EI. Observa-se, em instituições educacionais, 

que o binômio educar-cuidar
1
, indicado nas DCNEI (BRASIL, 2010), está dissociado na 

execução do trabalho entre professores e agentes. Tal situação revela a tensão que existe 

entre esses profissionais e esta originou o objeto de investigação desta pesquisa.  Vale 

ressaltar que o desenvolvimento de políticas públicas e a elaboração de legislação 

específica no Brasil são resultantes de tais tensões e da construção dos conceitos que 

envolvem esse segmento. Elas sedimentam o caminho que a EI percorre no Brasil, em 

outros países e, particularmente, na cidade do Rio de Janeiro. 

De acordo com Marková (2006), a tensão está implícita no cotidiano, sendo 

resultante da oposição que constitui a ação.  A tensão que se contrapõe é negociada e 

validada, constituindo-se em uma fonte de mudança dialógica.  Desse modo, o estudo 

da representação social na situação de conflito é relevante, particularmente para os 

profissionais da EI, pela possibilidade de esta gerar mudanças em suas práticas.  

                                                 
1
 Esse binômio conceitual ressinifica os cuidados inerentes à primeira infância, afastando-se da ideia do 

assistencialismo e aproximando o trabalho na Educação Infantil das atividades claramente pedagógicas. 
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Os temas da infância e do trabalho na EI têm sido objetos de ampla discussão, o 

que vem contribuindo consideravelmente para o desenvolvimento de políticas públicas 

voltadas para a educação na primeira infância, que compreende de zero a seis anos de 

idade (BARBOSA, 2006; CAMPOS; ROSEMBERG; FERREIRA, 2001; HADDAD; 

CORDEIRO; LO MONACO, 2012; KRAMER, 2011).  Acredita-se que se faz 

necessário desenvolver o estudo do trabalho na EI com base na abordagem da Teoria 

das Representações (TRS), de modo a ampliar a discussão, posto que as crianças 

nascem em uma sociedade já organizada por meio das representações sociais do grupo 

no qual se inserem e através delas são constituídas como sujeitos (DUVEEN, 2013). 

Elas são os principais atores do processo educacional, pois este, na primeira infância, 

existe por e para as crianças, sendo de extrema relevância investigar as relações e o 

contexto na qual estão inseridas.   

As pesquisas sobre trabalho na EI têm ganhado um espaço significativo em 

diferentes universidades brasileiras, em função dos relevantes estudos desenvolvidos 

por diversos grupos que investigam a infância no cenário nacional.  As publicações têm 

proposto reflexões a respeito das políticas, espaço, identidade da EI e dos profissionais 

que nela atuam. E também sobre a natureza da atividade que esse segmento educacional 

requer dos profissionais para atender às especificidades das crianças que estão nesse 

contexto. 

Com o objetivo de contribuir e ampliar, sem evidentemente esgotar a discussão, 

foi realizada uma busca no banco de teses e dissertações da Biblioteca Digital Brasileira 

de Teses e Dissertações (BDTD), do Instituto Brasileiro de Informação e Tecnologia 

(IBICT), utilizando os termos: “Representações Sociais” e “Trabalho na EI”. Foram 

encontrados quatrocentos e vinte sete resultados sobre o tema Representações Sociais 

do trabalho na EI, dos quais onze abordavam efetivamente as Representações Sociais do 

trabalho na EI para os professores. Esses trabalhos investigaram as representações 

sociais sobre o trabalho docente na EI, o papel do professor, sua identidade, o binômio 

educar-cuidar, EI e infância. Oito dessas pesquisas foram desenvolvidas em estados da 

região norte do Brasil (AGUIAR, 2007; CAMPOS, 2008; SALES, 2007; SILVA, 2011; 

SILVA, 2013; SOARES, 2011; SOUZA, 2013; TORRES, 2012), duas no estado de São 

Paulo (ASSIS, 2004; BORBA, 2013) e uma no estado de Santa Catarina (PISSOLO, 

2016).  Considerando que não foram encontradas, com os dois termos utilizados na 

busca, pesquisas realizadas no contexto educacional do Rio de Janeiro, reforçou-se o 
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interesse no estudo de representações sociais do trabalho da EI por agentes e professores 

neste município, cujo contexto caracteriza uma situação de conflito. 

O referencial que sustentou a pesquisa a respeito do trabalho na EI e das tensões 

que envolvem os sujeitos foi a TRS, buscando-se aproximação com a abordagem 

narrativa (auto)biográfica, por meio de narrativas de vida. A proposta foi de estabelecer 

um diálogo entre as abordagens, considerando que juntas potencializam as contribuições 

na investigação da realidade das práticas pedagógicas. Esta aproximação possibilita 

levar em conta as dimensões cognitiva, afetiva e social, apontando onde podem estar 

ancoradas as crenças das pessoas.  Considera também que as trajetórias de vida estão 

intimamente relacionadas com as vivências dos grupos, dando aos seus atores o 

sentimento de pertença e de identidade. 

Relacionar a TRS à análise das narrativas de vida possibilita entrar em contato 

com os sentidos, sentimentos e comportamentos do sujeito, identificados no 

compartilhar do grupo de pertença (ALVES-MAZZOTTI, 2015). É importante destacar 

a distinção estabelecida por Bertaux (1997) entre autobiografia e narrativa de vida, pois 

a partir dessas conceituações esta pesquisa foi desenvolvida, adotando como foco 

temático para a referencial a abordagem narrativa (auto)biográfica e desdobramento 

metodológico as narrativas de vida.  Para o autor a autobiografia é concebida a partir de 

uma narrativa escrita desenvolvida pelo indivíduo ressaltando sua visão sobre a 

totalidade da vida.  Sobre a narrativa de vida, o autor afirma que se estabelece na 

oralidade a partir do diálogo entre o pesquisador e o indivíduo, focalizando as 

experiências por meio do que Bertaux (1997) denomina “filtro”:  

 

O conceito de filtro é interessante no sentido de indicar que efetivamente a 

narrativa de vida prioriza o trabalho com os fragmentos da vida, que são 

orientados em função do objeto de estudo e dos movimentos da memória 

daquele que reconta sua vida (BRAGANÇA, 2012, p. 52).  

 

A TRS foi proposta pelo psicólogo social Moscovici (2003, 2012) e 

desenvolvida por autores como Jodelet (2001). Segundo seu idealizador, são 

verdadeiras teorias do senso comum que se dão na comunicação, tornando familiar o 

que é estranho. A narrativa de vida permite ao sujeito reconstruir sua experiência de 

forma reflexiva, fornecendo bases para repensar sua própria prática.  Quando adotada 

em pesquisa, permite compreender melhor as encruzilhadas em que estão os professores 
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(NÓVOA, 1995). Ambas proporcionam à pesquisa em educação um olhar que 

contempla aspectos psicossociológicos que podem contribuir para rever as práticas 

pedagógicas, particularmente em situação de tensões.  

Para essa pesquisa elencou-se como objetivos analisar o que consta na legislação 

no âmbito federal e municipal sobre a formação e o papel atribuído aos profissionais 

desse segmento.  Identificar as representações sociais de Agentes de Educação Infantil 

(AEIs) e Professores de Educação Infantil (PEIs). Contrastar as representações 

existentes.  Investigar a concepção de educar e cuidar por professores e agentes, pois 

tais crenças estão diretamente relacionadas às práticas desses profissionais. 

Para o desenvolvimento desse estudo optou-se, inicialmente, por destacar a 

concepção de criança ao longo da história, evidenciando que esta é uma construção 

social, envolvendo a infância de maneira geral
2
 (ARIÈS, 1981; SARMENTO, 2007). 

A maneira como uma sociedade concebe a infância traduz os anseios e 

expectativas que os adultos lançam sobre as crianças e tem impacto direto no trabalho 

que se realiza na EI.  Chombart de Lauwe e Feurerhahn (2001) afirmam que as 

expectativas idealizadas das crianças comprometem a compreensão delas e não 

correspondem ao atendimento de suas necessidades. 

Diante do exposto, considerando as construções sociais a respeito de infância, 

sobre os sujeitos dessa condição da experiência humana (KOHAN, 2003) e das tensões 

que envolvem esse segmento educacional o texto foi organizado em cinco capítulos que 

serão brevemente apresentados nos parágrafos abaixo.  Uma vez que esta pesquisa 

considera a relevância da abordagem narrativa (auto)biográfica, anterior à apresentação 

dos capítulos, se faz necessário apontar quais as motivações da pesquisa e da escolha do 

tema. Neste sentido, como professora regente, que presenciou a chegada de agentes e 

professores em uma creche municipal do Rio de Janeiro, o que chamou a atenção para 

realizar a investigação, enquanto pesquisadora em um processo de pesquisa e formação, 

foram as tensões que permearam as relações dos dois grupos de profissionais que a 

partir de 2011, quando chegaram as PEIs do primeiro concurso realizado para o cargo, 

passaram a atuar nas unidades de EI em conjunto, porém com certa assintonia.  

                                                 
2
 Importante ressaltar a distinção entre as noções de “criança” e de “infância”. “Infância” é considerada 

em uma perspectiva temporal enquanto construção social em mudança constante principalmente em 

função do contexto social. Cada “criança” reflete particularidades, subjetividades, diferentes capacidades 

– de movimento, de expressão, de autonomia – desenvolvidas durante a “infância”.  
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Situações de conflitos que foram geradas a partir da alteração dos comportamentos das 

pessoas dos grupos envolvidos despertou interesse, tendo em vista que os dois grupos 

trabalham em prol de um único objetivo que consiste em contribuir com o 

desenvolvimento integral das crianças que estão inseridas no contexto educacional da EI 

no município do Rio de Janeiro.  Nesse sentido, a sintonia dos dois grupos é 

fundamental.  Contudo, essa não é a realidade e conhecer as histórias de vida desses 

profissionais que subsidiam as crenças dos grupos em questão pode se constituir em 

uma fonte de estudo para as representações sociais das pessoas envolvidas. 

Assim, a pesquisa foi estruturada de modo que no Capítulo 1, a partir das 

concepções sobre infância abordadas ao longo da história, busca-se pesquisar no 

contexto brasileiro qual a concepção adotada para o trabalho na EI.  O panorama 

histórico sobre a situação das creches na prefeitura do Rio de Janeiro também foi 

abordado, a fim de apresentar o cenário onde se constitui o campo de tensões presentes 

na EI. 

No Capítulo 2 se apresenta o objeto da representação e as questões presentes no 

contexto, como concepções, processos identitários, práticas que estão presentes no 

trabalho na EI e a dicotomia que se estabelece no binômio cuidar-educar. O Capítulo 3 

apresenta o referencial teórico-metodológico da pesquisa, onde são apresentados os 

distintos modelos e a gênese da TRS, a abordagem narrativa (auto)biográfica. Busca-se 

um possível diálogo entre essas duas abordagens, por meio do conceito de memória e da 

noção de experiência, tornado multidisciplinar a perspectiva dessa pesquisa. 

O Capítulo 4 traz a pesquisa de campo, evidenciando os caminhos 

metodológicos adotados, com a produção de fontes, revelando o contexto e sua história, 

os sujeitos, as narrativas de vida, memórias e experiência das narradoras.  No Capítulo 5 

são expostas as análises das fontes produzidas, adensadas com a análise temática, 

indução de metáfora e apresentação dos possíveis modelos figurativos da representação 

investigada nos dois grupos. Por fim, nas Considerações Finais, são articulados os 

objetivos propostos aos resultados obtidos na pesquisa, e apontados novos caminhos 

para o desenvolvimento de outras pesquisas a partir temática e das questões suscitadas 

ao longo deste estudo. 
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1 EDUCAÇÃO INFANTIL: CONSENSOS E DISSENSOS AO LONGO DA 

TRAJETÓRIA 

 

Para a discussão a respeito da EI é importante retomar alguns conceitos 

anteriores ao que se propõem para o trabalho junto a criança, concepções que resultam 

das representações que se formam em sociedade sobre a criança, a fase de vida em que a 

criança está situada que é a infância para então se chegar ao trabalho proposto a ela.  

Nesse cenário as concepções sobre o que é criança e o que é infância têm sofrido 

mudanças.  Após a descoberta da infância e da criança, conceito e sujeito inexistente 

passa a ser visto. Contudo, apesar dessa visibilidade a concepção mais aproximada da 

realidade da criança e da infância ainda está em construção. Nesse sentido, o primeiro 

capítulo foi organizado de modo que permanecesse uma inquietação desde o início, a 

respeito das concepções de criança, infância e das práticas, com ênfase na legislação 

como primeiro marco divisor e definidor da EI no contexto educacional brasileiro. 

 

1.1 Invisibilidade e visibilidade ainda em transição 

 

A atuação do professor da EI é pautada em diálogo ao que ele efetivamente 

entende por infância, criança e por seu próprio trabalho. Associado a este fato está a 

necessidade de formação desse professor, presente nos primeiros anos de 

desenvolvimento da criança, bem como os processos identitários que compõem seu 

grupo profissional de pertença. 

Segundo Deschamps e Moliner (2009), no cotidiano o sujeito é exposto a 

situações de interações com o outro, que contribuem para ratificar ou não o que se sabe 

ou se pensa saber sobre si. Nesse processo vai se constituindo em diálogo a identidade 

pessoal e social, as quais coexistem na constituição do indivíduo.  Atravessado por essas 

questões estão os diferentes profissionais que atuam na EI, que têm suas crenças a 

respeito do trabalho nesse segmento, diretamente relacionadas com suas concepções 

sobre criança, infância, EI.  

Autores como o clássico Ariès (1981), e Kramer (2011) no Brasil, discutem a 

história e a concepção da infância, afirmando que até o século XIX não havia uma 

preocupação com a criança, como se ela não existisse na sociedade. Não eram assim 

contemplados os cuidados relativos às suas especificidades.  
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Ao longo da história são apresentadas significativas mudanças socioculturais a 

respeito da concepção da infância, visto que até o século XIX não eram consideradas as 

distinções entre a vida do sujeito enquanto infante e adulto.  Atualmente há uma 

concepção da criança enquanto sujeito social, porém esta é ainda pouco consolidada, 

como indicam estudos de Andrade (2014). Podem-se elencar fatores que colaboram para 

essa concepção como: a visão romântica da infância, a exposição à mídia, a participação 

na vida adulta, sem que sejam questionados os reflexos desses fatos no desenvolvimento 

infantil. E quando há questionamentos sobre esses são feitos a partir da ótica dos 

adultos, que têm seus posicionamentos projetados em uma criança idealizada para a 

qual são elaboradas premissas de inserção social a partir das representações do adulto. 

(ANDRADE, 2014; ARIÈS, 1981; CHOMBART DE LAUWE, 1991; KRAMER, 

2011). 

Até o século XVI, os cuidados que compreendiam desde a higiene ao 

reconhecimento da criança como sujeito social não eram contemplados, e, portanto, não 

eram assim entendidos pela família, pela sociedade e pelo Estado.  As crianças também 

eram expostas, com maior frequência, à violência de pessoas mais velhas por serem 

consideradas fontes de diversão.  A mortalidade infantil era muito alta pelo fato de os 

adultos desconhecerem a necessidade de cuidados específicos que uma criança precisa 

nos primeiros anos de vida.  Era desejável que as crianças tivessem práticas parecidas 

com as de adultos (ARIÈS, 1981). 

 Ariès (1981) aponta a ausência de reconhecimento da infância até mesmo na 

arte, que ainda ao final do século XVIII retratava as crianças como adultos em 

miniatura. No século XIX inicia-se uma nova concepção de infância. As especificidades 

do universo infantil começam a ser contempladas e as famílias, que antes não acolhiam 

a seus filhos, voltam seu olhar a eles e passam a se organizar a partir deles. 

No século XIX, momento em que a concepção sobre a infância começa a se 

constituir, havia ainda duas visões sobre a infância: por um lado a criança era 

considerada um ser inocente e, por outro lado, um adulto em potencial (ARIÈS, 1981; 

KRAMER, 2011). Enquanto profissional da EI, consideramos que essa dicotomia 

perdura até a atualidade, pois, a concepção de infância vem se estabelecendo em terreno 

ainda insólito em meio a uma sociedade que não considera efetivamente as 

subjetividades da criança e seu papel protagonista no processo educacional 
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(SARMENTO, 2007).  Até hoje, a EI se constitui no lugar para os que precisam de 

assistência ou no local de preparo para a inserção social. 

Sabe-se que as concepções sobre a infância têm se construído a partir do olhar 

do adulto, o que não se constitui em um problema desde que se respeite a autonomia da 

criança, considerando-a em suas particularidades. A educação na infância é fundamental 

no processo da formação do ser, tendo em vista que é nessa fase que se inicia o 

estabelecimento de relações sociais e crenças que podem acompanhar o sujeito por toda 

a vida. 

Na Europa, no século XVIII, as instituições criadas para o atendimento das 

crianças já demonstravam caráter pedagógico por abarcarem em seus cotidianos 

trabalhos manuais e leitura da Bíblia.  Vale ressaltar que a prática assistencialista e 

compensatória também estava presente no contexto europeu para as classes menos 

favorecidas.  Embora, o cenário europeu não seja o escopo desta pesquisa a distinção 

entre as classes sociais é expressa na diferença entre a educação que é oferecida, o que 

não se distancia do cenário brasileiro.  Contudo, no Brasil, além da distinção entre as 

classes sociais, as creches iniciaram para diminuir problemas sociais decorrentes do 

Estado, conferindo à Igreja o papel primordial de tutela das crianças o que define o 

caráter assistencialista da EI no país. 

 

1.2 A força da lei no contexto brasileiro 

 

Há um consenso entre os autores que pesquisam a infância no Brasil em afirmar 

que as primeiras instituições de EI têm o caráter apenas assistencialista.  Até o século 

XVIII era feito o acolhimento pela Santa Casa de Misericórdia, através da Roda dos 

Expostos, que garantia o anonimato da mãe que abandonava a criança e evitava que esta 

morresse ou ficasse exposta aos riscos de viver na rua. A prática da Roda dos Expostos, 

que permaneceu no Brasil do século XVIII até 1950, consistia em um compartimento 

giratório no muro da Santa Casa da Misericórdia, onde a criança era colocada e 

recolhida pelo lado de dentro do muro. No início do século XX era comum, nas 

instituições religiosas, empresários e educadores se organizarem para prestar assistência 

às crianças de condição socioeconômica desfavorável fora de suas casas. A partir de 

1920, esse atendimento ampliou-se com a crescente inserção da mulher no mercado de 

trabalho e com os movimentos operários, sendo assim foram criadas instituições para os 
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filhos dessas trabalhadoras. Posteriormente, passou a ser exigido que tais instituições 

fossem expandidas a todas as mulheres (PASCHOAL; MACHADO, 2009).   

Na metade do século XX, o debate sobre a infância é intensificado e uma nova 

forma de pensar o trabalho na EI passa a ser considerada a partir das teorias da 

psicanálise e do desenvolvimento infantil que começam a influenciar o cenário nacional, 

juntamente com o crescente interesse sobre linguagem, aspecto cognitivo do 

desenvolvimento e primeira infância. 

Ainda sob o aspecto histórico, autores como Campos; Rosemberg; Ferreira 

(2001), Kramer (2011), Kishimoto (1988), Kulhman Jr. (2001), Monarcha (2001), 

Oliveira (2011), Rizzini; Rizzini (2004) apresentam diferentes momentos até o que se 

entende hoje por EI, que se iniciou em bases de atendimento filantrópico, 

posteriormente higienista
3
 e depois compensatório

4
.  Às classes mais favorecidas eram 

oferecidos os jardins de infância idealizados e fundados por Froebel. A influência de 

suas concepções sobre a EI permanecem até a atualidade, como se pode perceber em 

análise de documentos legais que apontam o binômio educar e cuidar e as interações e 

brincadeiras como eixos norteadores do trabalho. Froebel considera a criança como uma 

planta de um jardim e a brincadeira como fundamental, principalmente nos primeiros 

anos de vida (KISHIMOTO, 1996). 

No Brasil, a EI foi iniciada por movimentos sociais e iniciativas privadas.  Por 

estes registros, fica claro que seu início não se deu a partir de política pública 

educacional voltada para a infância, mas de uma demanda social com cunho 

assistencialista visando atender à necessidade dos pais e não das crianças. Caberia ao 

Estado não propriamente regulamentar, mas regular e fiscalizar o funcionamento dessas 

instituições não concebidas por ele.  De acordo com Macedo (2014), os sujeitos 

políticos públicos não preexistem às demandas, o que reforça a ideia de que as políticas 

públicas em educação no Brasil são desenvolvidas de forma emergencial, por entes que 

não tem uma identidade anterior que defenda concepção única e consensual.  

A partir de 1980, formaram-se novos paradigmas sobre a infância, a criança, a 

família, a EI e o papel do Estado.  No Brasil, o direito à EI foi reconhecido na 

                                                 
3
 O higienismo surgiu  entre os séculos XIX e XX, quando médicos e sanitaristas  refletiam sobre 

sucessivas ocorrências de surtos epidêmicos de algumas doenças. Com a industrialização foram adotas 

condutas higienistas em espaços públicos e privados. 
4
 Política desenvolvida de forma a compensar as deficiências das crianças.  
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Constituição de 1988 (BRASIL, 1988).  O Estatuto da Criança e do Adolescente ratifica 

o direito à educação desses sujeitos (BRASIL, 1990).  Com a promulgação da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação – LDB – 9394/96 (BRASIL, 1996), a EI torna-se 

legalmente concebida e reconhecida como etapa inicial da Educação Básica, passando a 

ser um direito subjetivo público da criança.  Com a Lei 12.796 (BRASIL, 2013), a 

obrigatoriedade para o ingresso da criança em instituições de educação inicia aos quatro 

anos, ou seja, na EI, não contemplando as crianças de zero a três anos que são atendidas 

em creches, contexto desta pesquisa. 

A partir da LDB (BRASIL, 1996), o Ministério da Educação (MEC) tem 

elaborado documentos que norteiam o trabalho do profissional da EI.  É relevante 

abordar os temas tratados em cada um desses, de modo a compreender os avanços 

propostos pelas políticas públicas para a EI, ao reconhecerem e abandonarem a ideia 

original do assistencialismo na educação na primeira infância. 

Os Referenciais Curriculares para a Educação Infantil – RCNEI (BRASIL, 

1998) foi desenvolvido a fim de apontar conteúdos, orientações e objetivos para os 

profissionais da EI.  Nesse documento, o MEC reconhece o direito à infância e o caráter 

assistencialista que historicamente marca a EI no Brasil. 

Os Parâmetros Básicos de Qualidade para a Educação Infantil (BRASIL, 2006), 

visando cumprir a determinação da Lei nº 010172/2001, que aprova o Plano Nacional 

de Educação (PNE) 2001-2010 (BRASIL, 2001), exigem a colaboração da União 

quanto ao estabelecimento de parâmetros de qualidade. Os Indicadores de Qualidade 

para a Educação Infantil (BRASIL, 2008) buscaram detalhar aqueles Parâmetros em 

indicadores operacionais, separados em diferentes dimensões. 

Os Critérios para o Atendimento em Creches que Respeitem os Direitos 

Fundamentais da Criança (BRASIL, 2009) enumeram os direitos das crianças e as 

Diretrizes Curriculares para a Educação Infantil DCNEI (BRASIL, 2010) estabelecem o 

binômio cuidar-educar, os princípios éticos, políticos e estéticos que devem guiar as 

propostas pedagógicas, assim como os eixos norteadores da EI: interações e 

brincadeiras.  Nesse caminho as DCNEI (BRASIL, 2010) concebem a criança como: 

 

Sujeito histórico e de direitos que, nas interações, relações e práticas 

cotidianas que vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva, brinca, 

imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, narra, questiona e 

constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade, produzindo cultura 

(BRASIL, 2010, p.12).  
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O atual PNE
5
, período 2014-2024, aprovado através da Lei nº 13.005, de junho 

de 2014 (BRASIL, 2014), estabelece como metas para a EI: universalizar, até 2016, a EI 

na pré-escola para as crianças de 4 a 5 anos de idade e ampliar a oferta de EI em creches 

de forma a atender, no mínimo, 50% das crianças de até 3 anos até o final da vigência 

deste PNE. 

Em 20 de dezembro de 2017, o Conselho Nacional de Educação (CNE) aprovou 

a Base Nacional Comum Curricular – BNCC (BRASIL, 2017), que permanece com a 

mesma determinação das DCNEI (BRASIL, 2010), nas quais as práticas pedagógicas 

que compõem a proposta curricular da EI devem ter como eixos norteadores as 

interações e a brincadeira (BRASIL, 2010).   

Como documento mandatório, os currículos da EI de escolas públicas e 

particulares deverão observar os direitos da criança de aprender a brincar, conviver, 

participar, comunicar, explorar e conhecer-se.  Assim, de acordo a BNCC, para que 

esses direitos sejam assegurados, as propostas pedagógicas precisam ser organizadas 

por meio de cinco campos de experiências denominados: Escuta, fala, pensamento e 

imaginação; O eu, o outro, o nós; Espaços, tempos, quantidades, relações e 

transformações; Traços, sons, cores e formas; Corpo, gestos e movimentos.  Desse 

modo, seguem-se orientações para que as instituições de EI revejam suas propostas 

curriculares para adequarem às demandas da BNCC (BRASIL, 2017). 

Esse contexto nacional mais amplo se refletiu nas políticas implementadas pelos 

Estados da federação, particularmente pelos municípios, que desde a Lei 12.796 

(BRASIL, 2013) ficaram com a prioridade da oferta de vagas da EI com apoio dos 

estados e da União. 

 

1.3. As tensões na Educação Infantil no Rio de Janeiro  

 

A prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, delimitação geográfica da pesquisa, 

precisava se adequar às políticas públicas para a EI e às determinações legais, dentre as 

quais a exigência do ingresso da criança na escola aos quatro anos de idade e a 

                                                 
5
 A Emenda Constitucional nº 59/2009 mudou a condição do (PNE), que passou de uma disposição 

transitória da Lei nº 9.394/1996 para uma exigência constitucional com periodicidade decenal, o que 

significa que planos plurianuais devem tomá-lo como referência. 
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formação mínima em Ensino Médio – antigo Curso Normal
6
 – dos professores que 

atuavam na EI.  Para tanto, em 2001, iniciou-se um movimento para as creches serem 

transferidas da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (SMDS) para a 

Secretaria Municipal da Educação (SME).  

Dada a específica natureza de trabalho das duas secretarias envolvidas na 

transição, através da Resolução “P” nº 592, de 02 de março de 2001 (RIO DE 

JANEIRO, 2001), a prefeitura criou um Grupo de Trabalho (GT), composto pelos 

professores: Ana Maria Gomes Cezar, José Omar Duarte Ventura e Morgana Silva 

Rezende, representantes da SME e pelos servidores: Nádia Caetano Ribeiro, Tânia Mara 

Trindade Gonçalves e Américo Camargo, representante da SMDS.  O objetivo do GT 

foi realizar o levantamento de dados concernentes ao funcionamento das creches 

vinculadas e propor medidas a serem adotadas no processo de transição e incorporação 

à estrutura organizacional da SME.   

Assim, o GT realizou o levantamento e organização de dados, reuniões de 

natureza orçamentária, indicou a necessidade de capacitação dos professores que iriam 

atuar como supervisores para o acompanhamento das creches da SMDS de modo a 

“garantir a vinculação pedagógica com as creches” e o estabelecimento de diretrizes 

para a EI municipal. O GT apresentou como propostas a elaboração e publicação 

imediata de Decreto integrando progressivamente, as creches da SMDS à SME através 

da gestão compartilhada.  Desse modo, de acordo com as orientações do GT, em 2001, a 

SME deveria assumir a supervisão pedagógica de todos os equipamentos.  Em 2002, foi 

indicado o desenvolvimento e término do processo de transição e inclusão de 

instituições privadas de EI à SME.  Em 2003, foi proposta a chegada efetiva das creches 

à SME.  O GT indicou a necessidade de substituição gradativa dos recreadores, 

considerando, a exigência da LDB (BRASIL, 1996), por professores, aceitando, 

inicialmente, por unidade, 50% com formação, garantindo para os que já atuavam, a 

conclusão dos estudos necessários, da seguinte forma: a) recreadores com formação até 

4ª série
7
 do Ensino Fundamental: 5ª a 8ª série

8
 - em 2002 e 2003 - PEJ

9
, nas escolas 

                                                 
6
 O Curso Normal foi criado no Brasil em 1835 com o objetivo de formar professores para atuarem no 

magistério de ensino primário. Era oferecido em cursos públicos de nível secundário, atual Ensino Médio.  
7
 Corresponde ao atual 5º ano do Ensino Fundamental. 

8
 Séries escolares que correspondem ao atual segundo segmento do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano). 

9
 Projeto de Educação Juvenil, programa oferecido, pelas escolas municipais, à população que não 

frequentou à escola ou concluiu o Ensino Fundamental.  
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municipais, Ensino Médio - 2004 - 2005 – 2006, nas escolas estaduais e 

complementação pedagógica - 2007; b) recreadores com formação até 5ª série a 8ª série 

do Ensino Fundamental: Ensino Médio - 2002 - 2003 – 2004, nas escolas estaduais e 

complementação pedagógica - 2005; c) recreadores com formação de Ensino Médio: 

complementação pedagógica.  Outra orientação do GT foi de que os novos contratados 

deveriam ser professores com formação mínima no Ensino Médio na modalidade 

Normal
10

. 

Em cumprimento à determinação legal da LDB (BRASIL, 1996) e em 

conformidade a uma das orientações do GT, através do Decreto nº 20.525, de 14 de 

setembro de 2001 (RIO DE JANEIRO, 2001), a prefeitura do Rio de Janeiro transferiu a 

responsabilidade de supervisão das instituições de EI mantidas pelo poder público 

municipal e pela iniciativa privada para a SME.  Assim, o atendimento de crianças zero 

a três anos e onze meses da SDMS foi transferido para a SME.   

No mês de abril de 2003, os primeiros professores da SME assumiram a direção 

das creches, sem que houvesse a formação necessária, indicada pelo GT, de 

profissionais que assumiram os cargos nas instituições e nem mesmo das recreadoras 

(TATAGIBA, 2010). Não foram realizas reuniões entre direções e equipes para que 

pudessem elaborar um plano de gestão, ou mesmo o planejamento do trabalho a ser 

executado no interior das unidades.  E assim, ao caminhar foi se constituindo o trabalho 

da EI sob a responsabilidade da SME.   

Coube às diretoras orientarem o trabalho que seria desenvolvido nas unidades, 

agora com cunho pedagógico e não mais assistencialista; essa transição foi muito difícil 

tanto para as diretoras que tinham em seus grupos alguns profissionais que não eram 

professoras, quanto para as recreadoras, em sua maioria pertencentes às comunidades 

onde as creches estavam situadas (TATAGIBA, 2010). Ou seja, as creches e elas se 

constituíram nesse espaço onde as unidades eram localizadas e suas histórias tinham 

estreitas relações.  Dessa maneira, foram travados os embates, que até hoje 

permanecem, na EI, das creches da prefeitura do Rio de Janeiro.  A partir daí as creches 

passaram por um processo de ressignificação de identidades, trabalho pedagógico 

                                                 
10

 Informações retiradas do Relatório elaborado pelo GT instituído, pela Secretária de Educação Sônia 

Maria Corrêa Mograbi, através da Resolução P nº 592 de 02 de março de 2001. 
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marcado por situações conflitantes, sob o prisma de que os profissionais da creche não 

eram professores. 

Diante dessa nova realidade, no cotidiano das creches observou-se que os 

profissionais que já atuavam nas instituições buscavam ressignificar suas identidades, 

uma vez que não eram mais pessoas que tomavam conta de crianças durante o período 

de dez horas por dia, e também não eram professores. A cultura das creches como 

instituições educacionais estava se constituindo e alguns dos profissionais que 

trabalhavam nelas não se identificavam como professores por uma questão legal, e 

alguns deles até por formação.  Por outro lado, se consideravam professores, ainda que 

na prática, por falta de conhecimento específico para atuar na EI, realizavam o trabalho 

que consideravam pedagogicamente mais adequado à faixa etária. 

Após essa transição, as creches passaram a ter os recreadores, posteriormente 

denominados Agentes Auxiliares de Creche
11

 (AAC), em sala, um diretor geral, um 

diretor adjunto e um Professor Articulador (PA). Este último era
12

 um professor regente 

concursado para lecionar do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental, oriundo de escolas 

municipais, que passou a fazer parte do quadro de funcionários das creches e não 

assumiu turma. Tem como algumas de suas atribuições a responsabilidade em contribuir 

com a construção, reflexão e execução do Projeto Político Pedagógico em todas as suas 

dimensões; coordenar, organizar e participar, junto com a direção, dos Centros de 

Estudos
13

 e outras atividades promovidas pela instituição; planejar, orientar e participar 

das atividades pedagógicas realizadas junto com as crianças nos diferentes espaços da 

creche; a este PA caberia também o trabalho do professor que permanece tempo integral 

com a turma durante o período que as crianças permanecem na instituição (RIO DE 

JANEIRO, 2004). Até 2010, as creches não contavam com a presença de professores 

distribuídos pelas turmas, tampouco dos PEIs nas salas.   

Como não havia possibilidade de o PA estar em todas as turmas ao mesmo 

tempo, tampouco em uma única turma, porque é responsável por todo trabalho não 

administrativo da instituição, instaurou-se assim um problema, porque as creches 

passaram a pertencer à SME e ao professor caberia o planejamento e execução do 

                                                 
11

 Atualmente denominado Agente de Educação Infantil (AEI). 
12

 Após a criação do cargo de Professores de Educação Infantil a função de Professor Articulador também 

foi ocupada por esses professores. 
13

 Reuniões periódicas para planejamento e estudos realizadas nas unidades da Rede Municipal do Rio de 

Janeiro. 
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trabalho pedagógico junto às crianças. Tais funções eram desempenhadas pelos Agentes 

de Educação Infantil, culminando em reivindicações dessa categoria profissional.  

Assim, o trabalho que vinha sendo desenvolvido nas creches era resultante das práticas 

dos profissionais que nelas atuavam, somado ao trabalho do PA que, ao encontrar um 

trabalho estruturado, não propondo alterações significativas e pela ausência de mais 

professores nesse contexto, permaneceu basicamente com as mesmas práticas que 

ocorriam quando as creches pertenciam à SMDS. 

Todo trabalho desenvolvido em uma instituição de educação é considerado 

pedagógico, porém não havia professores nas turmas e AEIs desenvolviam esse 

trabalho. Porém, não eram professores, nem por titulação e nem por cargo, pois o 

concurso no qual foram aprovados não foi para o exercício do magistério.  Não podem 

ser considerados como professores leigos, pois de acordo com Thesaurus Brasileiro de 

Educação, Brased
14

, do Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos (INEP), do MEC, 

esse termo refere-se a quem trabalha como docente, sem ter terminado o curso 

necessário que lhe permita obter o título correspondente ao nível de ensino em que 

leciona (BRASIL, 1986).    

Em 2005 foi promulgada a Lei nº 3.985 (RIO DE JANEIRO, 2005), que cria a 

categoria funcional de Agente Auxiliar de Creche
15

, no quantitativo de quatro mil vagas.  

Em 2007, foi realizado o concurso para admissão ao cargo de AAC, para quadro 

permanente no qual era apenas exigido o Ensino Fundamental desses profissionais.  Sob 

análise da legislação, o concurso constitui-se em um equívoco, uma vez que o artigo 62 

da LDB (BRASIL, 1996) determina que o profissional - professor - para atuar na EI e 

nos primeiros anos do Ensino Fundamental deve ter formação mínima em Ensino 

Médio, modalidade Normal.  Ainda que o concurso objetivasse aproveitar os 

funcionários contratados pela SMDS e posteriormente pela SME, o concurso não 

atendeu à determinação legal, tampouco as orientações do GT. Inicia-se a situação que a 

prefeitura do Rio de Janeiro não encontrou termos de reparação. 

Segundo o Anexo 1 da Lei nº 3.985 (RIO DE JANEIRO, 2005), algumas das 

atribuições específicas dos ACC são:  

                                                 
14

 Reúne termos e conceitos, extraídos de documentos analisados no Centro de Informação e Biblioteca 

em Educação (CIBEC). 
15

 Denominação do cargo até o ano de 2003 que é alterada para Agente de Educação Infantil por meio da 

Lei 5.623. 
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Participar em conjunto com o educador do planejamento, da execução e da 

avaliação das atividades propostas às crianças; participar da execução das 

rotinas diárias, de acordo com a orientação técnica do educador; colaborar e 

assistir permanentemente o educador no processo de desenvolvimento das 

atividades técnico-pedagógicas; receber e acatar criteriosamente a orientação 

e as recomendações do educador no trato e atendimento à clientela;  auxiliar  

o educador quanto à observação de registros e avaliação do comportamento e 

desenvolvimento infantil; participar juntamente com o educador das reuniões 

com pais e responsáveis (RIO DE JANEIRO, 2005). 

 

O uso dos termos: participar junto com o educador [...], participar de acordo com 

a orientação do educador [...], colaborar e assistir permanentemente o educador [...], 

receber e acatar [...], auxiliar o educador [...], presentes na lei, referentes às atribuições 

dos AEIs, remetem à presença de um professor em sala e uma subordinação a ele.  Fato 

que não ocorreu quando os agentes chegaram às creches. Isto subsidia suas 

reivindicações junto à prefeitura, audiências públicas e judiciais, uma vez que todos os 

termos pressupõem a presença de um professor. A própria denominação do cargo AAC 

remete a um trabalho que dá suporte ao trabalho de outro profissional que, em um 

contexto educacional, em uma instituição de educação, é o professor.  

Os profissionais aprovados no concurso substituíram os profissionais 

contratados da SMDS que haviam sido aproveitados no quadro de pessoal da SME.  

Vale ressaltar que alguns desses contratados da SMDS prestaram concurso e foram 

aprovados, permanecendo no exercício do trabalho nas creches, porém sob a legislação 

nº 3.985 (RIO DE JANEIRO, 2005).   

Também no ano de 2005, iniciou o Programa de Formação Inicial para 

Professores em Exercício na EI (PROINFANTIL), estabelecendo uma parceria entre 

MEC, Secretaria Estadual de Educação (SEEDUC) e SME (BRASIL, 2005).  Cabia às 

escolas de Formação de Professores da SEEDUC a titulação dos cursistas participantes 

do programa e aos municípios prover alimentação, passagens, repasse de verba para 

aquisição de material e provimentos dos professores tutores que eram professores da 

rede municipal de educação.  Esse programa foi criado para atingir a meta proposta pelo 

PNE 2001-2010 (BRASIL, 2001), na qual até o ano de 2006 todos os professores da EI 

e dos anos iniciais deveriam ter a formação mínima em nível médio. 

 O programa de formação de professores do PROINFANTIL era voltado para a 

formação e titulação dos professores leigos que atuavam nas instituições de EI, mas não 

tinham a formação mínima exigida pela legislação.  Segundo o MEC (BRASIL, 2005), 
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o programa tinha como objetivos: habilitar os professores em exercício ao magistério 

para a EI de acordo com a legislação vigente; contribuir para a qualidade social da 

educação das crianças com idade entre zero e seis anos nas instituições de EI, 

proporcionar o domínio dos conteúdos do Ensino Médio e a formação pedagógica, 

necessários para a melhoria da qualidade de sua prática profissional. Os primeiros 

grupos de formação oferecida pelo programa estavam situados em quatro estados: 

Ceará, Goiás, Rondônia e Sergipe.   

O curso consistia em quatro semestres, totalizando 3.392 horas. Cada semestre 

correspondia a um Módulo de 848 horas
16

, nos quais eram realizadas atividades de 

estudos individuais através dos cadernos de aprendizagem fornecidos pelo programa, 

registros reflexivos, portfólios
17

, atividades coletivas nas fases presenciais compostas 

por aulas com os professores formadores
18

 durante os períodos de férias e recessos, 

provas bimestrais, encontros quinzenais com os professores tutores
19

, apresentação de 

práticas pedagógicas nas instituições onde os cursistas atuavam. Tais ações eram 

distribuídas por todo o período letivo. Ao final do curso deveria ser feito um projeto de 

estudos que consistia em uma atividade de pesquisa ou ação pedagógica a respeito de 

algum aspecto de sua realidade local. 

No ano de 2009, a SME continuou subsidiando o trabalho dos profissionais nas 

creches e ofereceu o curso de formação do PROINFANTIL aos Agentes de EI e demais 

profissionais que quisessem participar, tendo em vista que os profissionais não eram 

obrigados a participar da formação.  Essa iniciativa também se traduz em mais uma 

tentativa de reparação do erro da realização do concurso para AEI que teve como 

exigência a escolaridade abaixo do que a LDB determina (BRASIL, 1996).  O curso foi 

uma oportunidade de formação para esses profissionais e posterior ingresso, através de 

concurso público, no quadro de professores da SME da prefeitura do Rio de Janeiro.   

Em fevereiro de 2010, a SME publica as Orientações Curriculares para a 

Educação Infantil (RIO DE JANEIRO, 2010).  Esse documento, em consonância com 

                                                 
16

 Dados extraídos do endereço eletrônico: http://portal.mec.gov.br/proinfantil. 
17

 Consistia no memorial (reflexão sobre uma prática), planejamento diário e registro de atividades. 
18

 Professores da Secretaria Estadual de Educação que ministravam aulas das áreas de conhecimentos 

específicos: Vida e Natureza, Matemática e Lógica, Identidade, Sociedade e Cultura, Linguagem e 

Códigos.  
19

 Professores da (SME), responsáveis pela correção das atividades, registros reflexivos, pelos encontros 

nos quais aconteciam discussões sobre as áreas de fundamentos da educação e organização do trabalho 

pedagógico, pelo acompanhamento das práticas pedagógicas e da elaboração do projeto de estudos.  
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os documentos elaborados pelo MEC, ofereceu norteadores para que as instituições de 

educação da prefeitura do Rio de Janeiro pudessem elaborar, desenvolver e avaliar, com 

autonomia, seus projetos pedagógicos.  No mesmo ano foi publicado o Manual de 

Orientações para Profissionais da Educação Infantil que abordava os cuidados pessoais, 

com o ambiente e com a criança (RIO DE JANEIRO, 2010). Em 2011, a SME publica o 

Caderno de Planejamento na Educação Infantil, no qual são abordadas as três dimensões 

do planejamento educacional: curto, médio e longo prazo (RIO DE JANEIRO, 2011). 

As mudanças não se deram de forma tranquila, sobretudo porque havia uma 

exigência legal que consistia em uma força externa abalando estruturas culturais, 

especificamente no caso da educação, políticas e práticas pedagógicas.  Contudo, 

identifica-se, por parte da SME, a intenção de nortear o trabalho a ser desenvolvido na 

EI municipal. 

Ainda se adequando à legislação, a prefeitura do Rio de Janeiro, no dia 01 de 

setembro de 2010, através da Lei nº 5.217 (RIO DE JANEIRO, 2010) cria a categoria 

funcional de PEI e define como algumas das atribuições específicas desse profissional: 

 

Interagir com os demais profissionais da instituição educacional, para a 

construção coletiva do projeto político-pedagógico; planejar, executar e 

avaliar as atividades propostas às crianças, objetivando o “cuidar e o educar” 

como eixo norteador do desenvolvimento infantil; organizar tempos e 

espaços que privilegiem o brincar como forma de expressão, pensamento, 

interação e aprendizagem; [...] atender diretamente às crianças, em suas 

necessidades individuais de alimentação, repouso, higiene, asseio e cuidados 

especiais decorrentes de prescrições médicas; [...] planejar e executar as 

atividades pautando-se no respeito à dignidade, aos direitos e às 

especificidades da criança, [...] colaborar e participar de atividades que 

envolvam a comunidade, sob a orientação da direção
20

 (RIO DE 

JANEIRO, 2010). 

 

No estudo do documento, observa-se que cabe ao PEI planejamento e 

acolhimento das orientações da direção, o que não se identifica nas atribuições dos 

AACs. Estes profissionais têm suas atribuições relacionadas às práticas dos professores. 

Identificam-se, ainda na lei, orientações para a adoção do binômio cuidar-educar em 

consonância com a orientação legal expressa nas DCNEI (BRASIL, 2010).  Assim, o 

binômio perpassa todas as instâncias da instituição educacional, nas quais, além dos 

professores, outros sujeitos estão envolvidos. Essa concepção tem causado recorrentes 

                                                 
20

 Grifo nosso. 
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reinvindicações por parte dos AEI, pelo fato de considerarem que realizam as mesmas 

atividades que professores. 

Em novembro de 2010, para se adequar à LDB (BRASIL, 1996) e ao PNE 

(BRASIL, 2001), foi aberto o primeiro concurso para compor o quadro permanente de 

PEI da prefeitura do Rio de Janeiro, ou seja, esses são professores concursados para 

lecionarem exclusivamente em turmas de EI.  A abertura do concurso coincidiu com o 

término do curso PROINFANTIL, oportunizando aos agentes a realização da prova.  

Atualmente, a proposta da SME, em acordo com a determinação legal federal, é que nas 

creches da prefeitura do Rio de Janeiro haja um PEI e AEIs para as turmas de berçário e 

maternal. A partir da entrada das PEIs acirrou a tensão entre esses dois grupos, pois 

mais uma vez não houve uma mudança substancial no trabalho desenvolvido nas 

creches e os AEIs passaram a questionar o fato de PEIs terem as mesmas práticas que 

elas, serem professoras e receberem maior remuneração. 

Ao longo da trajetória da Educação para a infância na SME, diante das questões 

sobre a identidade desse profissional, foram travadas disputas, algumas judiciais que 

iniciaram após o ingresso das PEIs nas instituições de EI do Rio de Janeiro. Em 2011, 

através do Decreto nº 34.636/2011 (RIO DE JANEIRO, 2011), a carga horária dos AEIs 

foi reorganizada sendo distribuída de seguinte forma: quarenta horas semanais, sendo: I 

- trinta horas em atividades em classe; II - dez horas nas atividades extraclasse, a saber: 

a) duas horas de atividades coletivas; b) oito horas de atividades individuais.  Ou seja, 

houve uma redução de 10 horas em sala com a turma para a categoria.  Essa redução de 

carga horária não foi prevista no Edital do concurso para ACC (RIO DE JANEIRO, 

2005) e é resultante da reinvindicação da categoria em face da diferença de horas que 

permaneciam em sala, comparando com a quantidade de horas que, à época, professoras 

permaneciam, pois o primeiro concurso realizado para PEIs estabeleceu como carga 

horária para professores um total de 22 horas e 30 minutos semanais. 

Fruto de mais uma reinvindicação da categoria de agentes a Lei nº 5.620/2013 

(RIO DE JANEIRO, 2013) estabeleceu a Gratificação do Cargo dos ACCs, que elevou, 

por meio de gratificação, o salário dos profissionais da categoria de modo que a 

diferença entres os salários entres AACs e PEIs fosse substancialmente diminuída.  A 

Lei nº 5.620/2013 (RIO DE JANEIRO, 2013) estabeleceu alguns critérios para que os 

agentes fossem contemplados com a gratificação, dentre eles pode-se destacar a 
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formação desses profissionais no Ensino Médio, modalidade Normal, exigência que não 

havia sido feita no Edital do concurso. 

Uma vez que a principal reinvindicação não poderia ser atendida, pois a única 

forma de ingresso no Quadro de Pessoal do Magistério do Rio de Janeiro é através de 

concurso público.  Em 2013, a Lei nº 5.623/2013 (RIO DE JANEIRO, 2013) denomina 

AAC como AEI, conferindo à categoria mais prestígio através da mudança de nome do 

cargo, retirando-a da condição de Auxiliar de Creche para Agente de Educação, sendo 

esta mais uma tentativa de atender à categoria em reparo legal da negligência na 

realização do concurso em que no Edital foi exigida apenas a formação no Ensino 

Fundamental, o que feriu a legislação federal que exigia a formação no Ensino Médio, 

modalidade Normal. 

É importante destacar que o concurso foi realizado de acordo com o que a Lei nº 

3.985 (RIO DE JANEIRO, 2005) havia estabelecido.  Contudo, a determinação legal 

estabelecida na LDB (BRASIL, 1996), não foi obedecida.  Assim, pode-se constatar que 

inobservância das orientações da lei federal (BRASIL, 1996) não se constitui em apenas 

desobediência legislativa, pois implica no trabalho pedagógico.  

Em análise dos fatos apresentados na trajetória da categoria de agente, observa-

se que ocorreram algumas conquistas judiciais que beneficiaram a categoria de AEI.  

Contudo, é importante salientar que decreto e legislações elencadas acima são de 

motivações político partidária, e resultantes das reivindicações da categoria, essas 

revelam a preocupação de natureza econômica e de prestígio social sem considerar as 

atribuições da categoria de profissionais, e não identificar a diferença entre as atividades 

evidenciam a fragilidade na formação.  Oito anos após o ingresso do primeiro grupo de 

PEIs nas instituições de EI do Rio de Janeiro ainda permanece uma tensão entre os 

profissionais quanto a estabelecerem os limites de seu trabalho, o que envolve também 

as questões de identidade profissional e suas representações a respeito do trabalho. 

Estudar a dinâmica das interações sociais que se estabelece nesse grupo de 

professores e agentes sob a perspectiva TRS, em consonância com a abordagem 

narrativa (auto)biográfica, pode contribuir para maior compreensão das relações que se 

estabelecem entre esses dois grupos. Para tanto, o próximo capítulo examinará o 

trabalho na EI e suas implicações, identificado juntamente com identidades e práticas 

dos profissionais na dicotomia binominal do cuidar-educar.  Estando presentes nesse 

cenário as questões do assistencialismo, das práticas pedagógicas, crenças e 
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representações a respeito delas, deflagrando um problema de conformidade entre a 

regulamentação das atribuições e práticas efetivas.  
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2 O TRABALHO NA EDUCAÇÃO INFANTIL E SUAS IMPLICAÇÕES 

 

No curso desta pesquisa, na investigação do objeto, foi reconhecido o lugar de 

destaque que o conceito de identidade ocupa no campo de estudo da psicologia social, 

uma vez que a representação do trabalho tem estreita relação com a noção de identidade 

que o sujeito tem.  Nesse sentido, Deschamps e Moliner (2009, p. 14) definem 

identidade “como um fenômeno subjetivo e dinâmico resultante de uma dupla 

constatação de semelhanças e de diferenças entre si, os outros e alguns grupos.”  Nesse 

caminho, os autores seguem considerando que o fenômeno pode ser explicado por 

diversos processos que intervêm na construção das crenças sobre si, o outro, sobre os 

grupos.  Tais crenças permitem as analogias que são basilares à identidade.  Desse 

modo, sentimento de identidade e pertença compõem os sujeitos e incidem nas práticas 

e suas representações e se constitui em mais um elemento para adensar a compreensão 

das representações.  Diante do exposto, ainda que o conceito de identidade não seja o 

objeto deste estudo está presente na história de vida das narradoras e assim, ambas se 

tornam relevantes por suas implicações na representação do trabalho. 

 

2.1 Processos identitários e práticas em questão 

 

Em um processo de representação social dos objetos e das práticas relativas a 

eles há fatores relevantes que contribuem para a compreensão da relação entre as 

representações sociais e as ações.  Sendo assim, o estudo sobre o trabalho na EI, as 

concepções, as identidades e as práticas podem colaborar para a reflexão sobre o campo 

de tensão que envolve os profissionais desse segmento. 

Na busca de possíveis respostas às questões apresentadas nesse trabalho, por 

meio de pesquisa bibliográfica foram encontrados autores como Andrade (2006, 2013, 

2014), Braga e Campos (2016), Bragança (2012), Bragança e Lima (2016), Campos 

(2017), Chombart de Lauwe (1991, 2001), Demathé e Cordeiro (2009); Deschamps e 

Moliner, (2009), Duveen (2013), Haddad; Cordeiro; Lo Monaco (2012). Esses autores 

realizam estudos à luz da TRS e entre eles diversos temas são pesquisados: infância, 

crianças como sujeitos de representações, identidade, EI e trabalho, práticas sociais e 

educativas. Temas que estão presentes no campo de tensões resultante das relações entre 

os profissionais da EI.  
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De acordo com o breve panorama histórico e legal apresentado, é possível 

observar dois momentos distintos na história da educação da criança, conferindo à EI 

uma identidade que em alguns momentos está pautada no assistencialismo e em outros 

em um lugar de preparação para o primeiro ano do Ensino Fundamental.  Romper com 

as concepções educacionais assistenciais ou preparatórias está para além de uma 

legislação, ou mesmo do alcance que os estudos científicos podem apontar como o 

caminho a percorrer.  Essa ruptura exige repensar as práticas sociais para que a natureza 

do objeto seja devidamente questionada. 

A mudança de um hábito em um grupo ocorre apenas quando uma nova 

representação se estabelece em um determinado grupo social, que se dá por meio de 

uma negociação, visto que a identidade do grupo pode estar em questão. Campos (2017) 

identifica que o núcleo central de uma representação não é questionável porque esse 

questionamento provoca o abandono da representação. Ainda segundo o autor as 

práticas podem ser modificadas, porém a representação pode permanecer, pois as 

representações resistem às mudanças sociais. Nesse sentido, Moscovici (2003) aponta a 

questão do pensar caracterizado pela memória, sendo esta uma possível razão para a 

resistência das representações às mudanças. 

Sob o prisma pedagógico, como mencionado anteriormente, há um intenso 

debate sobre a especificidade do trabalho no segmento da EI.  A legislação (BRASIL, 

1998) aponta para o binômio cuidar-educar como específico da EI e a literatura 

(CERISARA, 2004; KUHLMANN JR., 2005; TIRIBA, 2005) confirma que esse 

movimento também ocorre entre os pesquisadores da área.  Tiriba (2005) interpreta que 

esse fenômeno se deu por uma integração dos cuidados nas creches que, historicamente, 

são marcadas pelo assistencialismo, com as atividades pedagógicas claramente 

desenvolvidas nos jardins de infância. Essa integração foi estabelecida para superar a 

dicotomia entre cuidado e educação.  Porém, como indica Correa (2003) a dicotomia 

permanece. Pode-se perceber nas práticas relatadas pelos grupos que participaram dessa 

pesquisa que essa realidade ainda persiste. Ou seja, a proposta do binômio não vem 

sendo desenvolvida efetivamente na realidade das instituições. 

Envolvidas no binômio de cuidar-educar estão as concepções do que é essa ação, 

pois a forma como um determinado grupo entende um conceito, e sua relação com ele, 

incide sobre as suas práticas. Nessa perspectiva, a identidade dos sujeitos é mais um 

elemento a colaborar com suas atuações. As identidades podem ser determinantes para a 
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elaboração de uma representação, o que se reafirma, compreendendo que os grupos têm 

representações deles mesmos e das posições que ocupam em relação aos outros. Essas 

representações são fundamentais nos processos de identidade (DESCHARMPS; 

MOLINER, 2009). Gentile, Lima e Mazzotti (2011) anuem que os saberes das práticas 

são uma construção social e histórica que está em constante mudança e se constitui de 

múltiplas relações por haver marcas de grupos sociais que estão em diferentes posições, 

onde o sujeito se constitui e se reconhece para ser reconhecido. 

Braga e Campos (2016) ressaltam a crise identitária a qual professores passam 

ao longo da história.  A situação ainda é mais delicada na EI pela especificidade do 

segmento e devido às ressignificações dos conceitos e da identidade dos profissionais 

que atuam na área, considerando-se também as relações de poder que atravessam esse 

segmento e seus profissionais.   

Embora não seja nosso objeto de estudo, é relevante considerar a questão da 

identidade do profissional da EI em meio a uma crise identitária, onde é posto em xeque 

o profissional de um segmento da educação que é marcado em alguns momentos por 

uma característica assistencialista e em outros por um local de preparação para o Ensino 

Fundamental.  A identidade constitui o indivíduo como sujeito e abarca suas crenças. É 

também no grupo, na relação com o outro, sob o princípio da alteridade, que o sujeito se 

reconhece considerando suas distinções. São essas concepções que influenciarão as 

práticas sociais e educativas.  Haddad, Cordeiro e Lo Monaco (2009) apontam a 

ausência de consenso e de clareza no perfil do profissional da EI.   De acordo com 

Cerisara (2004), as categorias formalizadas ao longo dos processos históricos colaboram 

para a tensão resultante das hierarquias estabelecidas nos interiores das instituições. 

Em meio a concepções, constituições de identidades e práticas estão crianças 

que são capazes de influenciar processos de significação da realidade de modo a 

elaborar representações sociais capazes de transformar uma realidade.  A infância é uma 

possibilidade de acontecimentos inesperados, advindos do potencial criativo da criança.  

As práticas socializantes da criança são decorrentes de uma construção social que estão 

ancoradas em redes de significados.  Assim, as crenças a respeito da infância presentes 

na sociedade e partilhadas, por meio da comunicação, nas instituições de educação, 

organizam e ordenam a rotina das crianças constituindo-se em material para a 

formulação de hipóteses sobre os regulamentos das instituições (ANDRADE, 2014).  

De acordo com Chombart de Lauwe (1991), o adulto projeta na criança uma imagem de 
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si, enfim realizada, quando essa criança precisa ser considerada não apenas como um 

sujeito, um membro de uma família em uma sociedade, mas alguém que pertence a uma 

classe social, a infância.  Essas concepções e discussões, se presentes na formação dos 

profissionais e no interior das instituições da EI, poderiam trazem contribuições para 

que não acontecesse de forma recorrente a fragmentação do trabalho.  Desse modo, cabe 

destacar de forma crítica a dimensão do cuidar-educar evidenciando que as perspectivas 

assistencialistas e escolarizantes contribuem com ausência da clareza da especificidade 

do segmento, conferindo-lhe um lugar de incerteza, sempre ancorado em crenças de 

assistência e de escolarização. 

 

2.2 A dicotomia do binômio cuidar-educar na Educação Infantil 

 

 As representações que se formaram nas e a partir da opção e determinação legal 

do binômio cuidar e educar se constituem em mais um elemento presente na formação e 

nas práticas pedagógicas dos profissionais que atuam na EI.  Além da produção 

bibliográfica sobre o tema, os RCNEIs (BRASIL, 1998) indicam a integração do 

trabalho.  Outra questão relevante a ser observada é que os referencias apontam que não 

deveria haver uma hierarquização entre profissionais e instituições: 

 

Nas últimas décadas, os debates em nível nacional e internacional apontam 

para a necessidade de que as instituições de educação infantil incorporem de 

maneira integrada as funções de educar e cuidar, não mais diferenciando nem 

hierarquizando os profissionais e instituições que atuam com as crianças 

pequenas e/ou aqueles que trabalham com as maiores. (BRASIL, 1998, p. 23) 

 

As DCNEIs (BRASIL, 2010), no seu artigo 5º, ratificam a educação e o cuidado 

como prática da EI afirmando-a como primeira etapa da Educação Básica, oferecida em 

creches e pré-escolas, espaços esses não domésticos, públicos ou privados, que cuidam 

e educam crianças de zero a cinco anos de idade, em período diurno, integral ou parcial, 

submetidos aos órgãos competentes do sistema de ensino e controle social. 

Diante dessa demanda legal posta nas DCNEIs, os desafios postos para as 

práticas pedagógicas compreendem questões de âmbito político ao identitário.  Avançar 

na proposição pedagógica para esse segmento, que tem sua especificidade reconhecida 

na literatura, na legislação e em vários setores da sociedade, requer uma clara definição 

do papel da EI no desenvolvimento infantil e, consequentemente, do trabalho a ser 
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desenvolvido nesse segmento onde o cuidar e o educar não podem ser dissociados.  

Nesse caminho, o currículo da EI não apresenta uma proposta de conteúdo, como nos 

demais segmentos do Ensino Fundamental.  De acordo com DCNEIs (BRASIL, 2010) o 

currículo na EI é o: 

 

Conjunto de práticas que buscam articular as experiências e os saberes das 

crianças com os conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural, 

artístico, ambiental, científico e tecnológico, de modo a promover o 

desenvolvimento integral de crianças de 0 a 5 anos de idade (BRASIL, 2010, 

p. 12). 

 

De acordo com Tiriba (2005), o “cuidar e educar” vem sendo associado à 

especificidade da EI, constituindo-se em uma solução conceitual em superação da 

assistência do histórico das creches (TIRIBA, 2005).  Por outro lado, para Cerisara 

(1999), a EI caminha ao encontro de atividades que dialogam com o Ensino 

Fundamental, antecipando práticas que são criticadas até mesmo para serem 

desenvolvidas nesse segmento. 

 Kuhlman Jr. (2005) considera que o binômio tem por objetivo trazer para a raiz 

do trabalho pedagógico com a criança a integração da educação e do cuidado, pois estes 

devem permear as práticas pedagógicas.  De acordo com o autor, a dicotomia que se 

verifica no binômio é resultante do desconhecimento do conceito da terminologia.  A 

esta afirmativa pode-se acrescentar o processo histórico e as representações partilhadas 

nos grupos sociais ao longo do tempo que foram dando lugar a novas representações.  A 

partir daí, conhecer as representações sociais dos grupos envolvidos no processo 

educacional é fundamental para se desenvolver um trabalho que dê clareza à identidade 

da EI, bem como de seus sujeitos.  Tendo em vista que “cuidado e educação” é uma 

atividade humana que se realiza por toda a vida e que, de acordo com Cerisara (2004), a 

dimensão do cuidar-educar se apoia nas relações educativo-pedagógicas, é nesse 

contexto que profissionais, no exercício dos seus trabalhos, vão constituindo suas 

identidades. 

Tiriba (2005) aponta que as dificuldades relacionadas à temática são decorrentes 

de fatos sócio-históricos que implicam em questões de gênero e na dicotomia entre 

corpo e mente que propõe a separação entre razão e emoção. A autora segue 

discorrendo sobre a etimologia das palavras “cuidar” e “educar” e sobre seus 

significados ao longo da história, por expressarem a “experiência humana em cada 
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tempo e cultura” (TIRIBA, 2005, p. 69). Segundo a autora, na ciência, ratificada pela 

sociedade, há uma relação entre mulher, emoção, cuidado, corpo e natureza, como algo 

menor, ressaltando o lugar de reprodução, debilidade e inferioridade que são atribuídas 

às mulheres na sociedade. E quanto ao homem, são atribuídas as características de razão 

e mente, a ocupação com questões socialmente consideradas mais relevantes, 

reafirmando a superioridade do homem nas sociedades dispostas a manterem a 

hierarquia entre os sujeitos em um processo de naturalização de inferioridade do 

cuidado em relação à educação.  Sendo assim, o lugar da EI se situa nesse espaço do 

cuidado, essencialmente desempenhado pela mulher, uma vez para isto são apenas 

necessárias ações concretas que não pressupõem demanda intelectual.  

De acordo com Tiriba (2005), a sociedade ainda é marcada por essa cisão 

histórica-social e assim o trabalho na EI vai se constituindo pautada nessa dicotomia.  

Para a autora, é através do cuidar que proponha a rearticulação do corpo e mente, 

abarcando além da dimensão física, o intelectual e emocional é possível se romper com 

essa tradição assistencialista. 

Nesse horizonte de preocupações será explicitado, a seguir, os referencias 

teóricos que fundamentaram a pesquisa.  Serão apresentados brevemente os três grandes 

modelos teóricos das TRS, destacando o modelo sociogenético, por ter sido adotado 

nessa pesquisa e por viabilizar a investigação dos modelos figurativos das 

representações em análise.  Será apresentada a abordagem narrativa (auto)biográfica por 

ter sido utilizada para a investigação do objeto.  Ao fim do capítulo será estabelecida a 

possibilidade de aproximação da TRS e da abordagem narrativa (auto)biográfica 

explicitando brevemente os conceitos de memória e noção de experiência no estudo das 

representações sociais por esses também serem elencados nas narrativas de vida. 
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3 REPRESENTAÇÕES SOCIAIS E ABORDAGEM NARRATIVA 

(AUTO)BIOGRÁFICA: ALGUNS APONTAMENTOS 

 

O impacto da realidade do mundo sobre a existência humana é sentido, 

recebido como força condicionante (ARENDT, 2010, p. 11). 

 

Neste capítulo, o problema é enfrentado quando os modelos teóricos são 

elencados e em sequência é feito o resgate da gênese da TRS, esta em segundo 

momento por se constituir em um histórico e não o aporte teórico da investigação.  Em 

sequência a conjugação da abordagem narrativa (auto)biografia e da TRS aponta a 

fecundidade da aproximação teórica-metodológica das duas abordagens, ratificada na 

pesquisa de campo que será apresentada no capítulo IV.  Ao final do capítulo, a noção 

de experiência e memória no estudo das representações sociais foram destacadas no 

processo da objetivação e ancoragem por terem se mostrado relevantes no estudo das 

narrativas de vida das participantes da pesquisa e assim revelaram a possibilidade de 

aprofundamento dos conceitos nas abordagens que sustentam a investigação deste 

estudo. 

 

3.1 Três modelos teóricos e a gênese da TRS 

 

O arco das investigações está apoiado na TRS, em Moscovici, idealizador da 

teoria que afirmou não ser obra fechada.  O autor não tinha uma preocupação em 

conceituar formalmente a teoria e esse não tem sido um trabalho fácil para os seus 

propositores.  Nestes termos, a TRS é entendida em diferentes modelos dos quais 

salientamos apenas os três mais difundidos: sociodinâmico, estrutural e sociogenético. 

Pode-se destacar que: o primeiro ocupa-se das suas relações nas interseções sociais dos 

indivíduos, o segundo descreve estrutura interna da representação social, enquanto o 

último centra-se em seus processos de construção (DESCHAMPS; MOLINER, 2009). 

Vale ressaltar que, mesmo sob distintas acepções, toda representação envolve os 

processos de objetivação e ancoragem, que podem ser identificados como geradores de 

uma representação, pelos quais o não familiar é absorvido pelos grupos, tornando-o 

familiar. 

Jodelet (2015), através de pesquisa descrita em sua obra Loucura e 

representações sociais, traz relevante contribuição quanto à inserção social das doenças 
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mentais a partir do estudo das representações sociais. Ela propõe uma distinção entre 

processo e conteúdo. Este último tem valor descritivo conjuntural e precisa ser 

observado para elucidar os processos representativos.  Em sua pesquisa realizada nos 

anos 80 do século XX, em uma comunidade localizada em uma cidade no centro da 

França, na qual se adotou a prática de instalação familiar de doentes mentais, foram 

identificadas crenças sobre a causa das doenças que poderiam ser de origem cerebral ou 

dos nervos.  Distintamente do que ocorre na doença de outra natureza, os doentes 

mentais são vistos como substancialmente diferentes dos demais, resultante de um medo 

latente da identidade do grupo de doentes mentais.  De acordo com a autora, sendo de 

origem cerebral ou dos nervos, o deficiente mental é diferente do homem normal: 

 

Embora essa dinâmica possa ser atribuída especificamente a um 

disfuncionamento do cérebro ou dos nervos, ela é encarada, principalmente, 

de um ângulo global, que define uma natureza de homem doente 

radicalmente distinta do homem normal. (JODELET, 2015, p.258).  

 

O cerne da TRS é a transformação do que é desconhecido em conhecido, 

familiar.  É a maneira pela qual uma teoria científica é transformada em teoria do senso 

comum (MOSCOVICI, 2012), sendo sua base epistemológica uma relação entre três 

elementos: sujeito-outro-objeto. Esse triângulo é central e explica os processos de 

interação entre indivíduos e grupos.  Não há uma representação isolada e o fato de ter 

uma representação dá a noção do pertencimento a uma comunidade, pois ela é 

construída coletivamente por meio das comunicações que se estabelecem nos grupos, 

por meio da linguagem.  Segundo Moscovici (2003), não é possível se fazer alguma 

classificação sem que o objeto seja nomeado, conferindo-o uma existência concreta e 

social.  Trazer algo à existência, mesmo que para isso seja necessário o neologismo, nos 

viabiliza constituir uma via que possibilita que esse estranho não nos escape, e assim 

essa realidade é representada. 

Para Jodelet (2001), representar não é um ato simples e há quatro características 

fundamentais no ato: a representação social é sempre a representação de um objeto; tem 

com este uma relação de simbolização, que o substitui, e de interpretação, conferindo-

lhe significações; será sempre apresentada como uma forma de saber, de conhecimento; 

e por fim qualificar, se referindo à experiência a partir da qual o conhecimento é 

elaborado, aos contextos e condições em que ele o é e, sobretudo, ao fato de que a 

representação serve para agir sobre o mundo e o outro. Nessa direção apresentada pela 
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autora, segundo Jovchelovitch (1998), a TRS se ocupa dos saberes sociais elaborados, 

propondo uma observação da constituição e da mudança de qualquer conhecimento 

elaborado e partilhado no cotidiano de um grupo social.  

Para Moscovici (2003, p. 34, 36), as representações apresentam precisamente 

duas funções: convencionalizar e prescrever. 

 

a) Em primeiro lugar, elas convencionalizam os objetos, pessoas ou 

acontecimentos que encontram. Elas lhes dão uma forma definitiva, as 

localizam em uma determinada categoria e gradualmente as colocam como 

um modelo de determinado tipo, distinto e partilhado por um grupo de 

pessoas. Todos os novos elementos se juntam a esse modelo e se sintetizam 

nele. Assim, nós passamos a afirmar que a Terra é redonda, associamos 

comunismo com a cor vermelha, inflação com o decréscimo do valor do 

dinheiro.  Mesmo quando uma pessoa ou objeto não se adequam exatamente 

ao modelo, nós o forçamos a assumir determinada forma, entrar em 

determinada categoria, na realidade, a se tornar idêntico aos outros, sob pena 

de não ser nem compreendido, nem decodificado.  

b) Em segundo lugar, representações são prescritivas, isto é, elas se impõem 

sobre nós com uma força irresistível. Essa força é uma combinação de uma 

estrutura que está presente antes mesmo que nós comecemos a pensar e de 

uma tradição que decreta o que deve ser pensado. 

 

Moscovici (2012) entende que coexistem dois universos de pensamento que 

atuam simultaneamente para delinear a realidade: os reificados nos quais se produzem 

as ciências, e os consensuais, presentes no cotidiano, onde se originam as 

representações sociais e novos conceitos vão se instalando nos universos consensuais.  

Mazzotti (1998), por sua vez, não considera que haja uma clara distinção entres os dois 

universos.  Na leitura deste último autor, dentro dos universos reificados há teses que 

não são cientificas. 

A estrutura de uma representação é proposta por Moscovici (2012) de forma 

desdobrada, tendo duas faces pouco dissociáveis: face figurativa e a face simbólica, 

considerando que em toda figura há um sentido e em todo sentido uma figura.  Assim 

como os dois lados de um mesmo tecido. 

 Em seguida, Moscovici (2012) avança com o conceito de objetivação, que é a 

função de duplicar um sentido por uma figura e que consiste em dar materialidade a 

uma palavra, a um conceito abstrato, é naturalizá-lo. Objetivar é formar uma imagem 

cognitivamente e naturalizar algo abstrato. Essa naturalização se dá através de uma 

imagem cognitiva formada pelo sujeito com o sentido partilhado pelo grupo. 
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Na ancoragem ocorre a função de duplicar uma figura por um sentido, é a 

interpretação do objeto, da imagem (SÁ, 2015).  Enquanto a objetivação está 

diretamente ligada ao cognitivo, o processo de ancoragem está ligado ao social, no 

modo como um pensamento se insere no grupo e como é interpretado.  Essa relação dos 

sujeitos com os objetos interfere diretamente no comportamento desses.  

O modelo sociodinâmico, desenvolvido por Doise (2002), propõe que o estudo 

das representações sociais deve entendê-las como princípios organizadores das tomadas 

de posição e compreender a sociedade como um grande sistema de crenças -

metassistemas- que a fazem funcionarem.  Para o autor, o processo de ancoragem é 

composto por três formas distintas: psicológica: ideológica e individual. 

Sob o modelo estrutural, este fomentado na França, a partir da década de 1970, 

Abric (2003) desenvolveu a Teoria do Núcleo Central, na qual a representação social é 

denominada como um conjunto organizado e estruturado de informações, crenças, 

opiniões e atitudes. Ela constitui um sistema sociocognitivo particular, composto de 

dois subsistemas: um sistema central – núcleo central – que assegura a continuidade de 

uma representação, e um sistema periférico que se organiza em torno do núcleo central, 

reunindo imagens e condições para que as crenças se estabeleçam.   

No modelo sociogenético da TRS, Jodelet (2015), a respeito da objetivação, 

considera que é dada uma concretude ao abstrato. Segue descrevendo três fases do 

processo de objetivação: seleção e descontextualização de elementos da teoria; 

formação de um núcleo figurativo; e naturalização deste. 

A primeira fase do processo de objetivação expressa que as informações que 

circulam sofrem transformações em função das informações prévias já sistematizadas 

pelos sujeitos/grupos, de acordo com suas crenças e valores. 

A segunda fase, figurativa, denota que cada elemento que faz parte da realidade 

recebe uma concretude, pressupõe que uma estrutura de pensamento reproduzirá um 

conceito que se constituirá em um conjunto material coerente a ser compreendido no 

individual e nas inter-relações. Esse conjunto se torna o núcleo figurativo.  Nesse 

processo, o que era desconhecido é descontextualizado de sua apresentação, 

transformado, relido e ressignificado, tornando-se algo natural.  Para ilustrar o processo, 

considera-se que a ciência traga uma informação, os grupos vão formando imagens 

simples, que não sejam apenas visuais, mas que deem ideia de concretude.   
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O núcleo figurativo (chamado anteriormente de “modelo figurativo”, por 

Moscovici), além de revelar a estrutura da representação, denota dupla natureza da 

representação social: conceitual, na qual é possível conceber o objeto na ausência dele; 

figurativa onde o objeto é recuperado.  Com efeito, Mazzotti (2002) considera que o 

núcleo figurativo é constituído por figuras de linguagem, que organizam os discursos 

dos grupos. 

Moscovici (2012) sustenta que ancorar é classificar e denominar o que não foi 

classificado e nem denominado. Para se classificar algo, é necessária a escolha de um 

conceito presente na memória, no qual o objeto pode ser incluído. Quanto à 

denominação, Moscovici (2012) considera que é a localização de algo que está no 

processo de ancoragem. Jodelet (2001) relaciona a ancoragem a três funções que se 

encontram na base da representação: função cognitiva, de interpretação da realidade e 

de orientação das condutas. 

Embora Moscovici (2012) aborde a questão da linguagem na teoria, o conceito 

não é substancialmente desenvolvido.  Entre os autores que buscam prosseguir 

conceitualmente destaca-se Mazzotti (1998), que considera o uso de metáforas como um 

excelente caminho para se chegar ao núcleo figurativo de uma representação.  A 

linguagem é uma estrutura, e, quando em ação, se constitui na fala, tem suas regras 

criadas no grupo e não pode ser evocada novamente.   

As diferentes abordagens da Teoria das Representações Sociais não são 

incompatíveis, ao contrário, trazem relevantes contribuições para o campo educacional. 

Podem romper com práticas recorrentes nas instituições de educação, as quais não 

contribuem para o processo de desenvolvimento e aprendizagem a que se destinam. 

Como sobredito, fechar a teoria não foi a proposta de Moscovici (2012). Assim é 

possível se estabelecer diálogos com diferentes abordagens teóricas, aproximando áreas 

distintas do conhecimento como: psicologia, sociologia, filosofia e educação, que tem 

diversos olhares sobre um mesmo objeto.  O debate entre as áreas pode ser aprofundado 

de modo a oferecer mais elementos para se pensar sobre as relações e práticas que 

perpassam o cotidiano escolar, uma vez que a teoria também estuda como um novo 

saber é compartilhado nos grupos.  

É intenso o debate a respeito da gênese, estrutura, dinâmica e possibilidade de 

mudança da representação social, como uma tentativa de descrever e compreender o 

fenômeno. Contudo, Moscovici (2003) não teve a pretensão de propor uma teoria forte e 
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fechada, mas um ângulo para se interpretar diferentes fenômenos e objetos do mundo 

social, dando ênfase às distinções entre as teorias científicas e não-científicas.  O autor 

pretendia demonstrar que diferentes teorias poderiam ser elaboradas sobre um mesmo 

objeto e ainda que as representações sociais sejam vistas como um saber do senso 

comum e por isso menor em relação ao conhecimento científico, é igualmente relevante 

à realidade social assim como o saber produzido pela ciência (MOSCOVICI, 2003, 

2012). 

Assim, com a publicação da obra inédita, intitulada: A Psicanálise, sua imagem 

e seu público, em 1961, o psicólogo romeno naturalizado francês Serge Moscovici 

propõe a teoria que atualmente conhecemos como TRS, na qual se ocupou de organizar 

os pressupostos básicos em torno da complexidade do mundo social e, deliberadamente, 

deixa a perspectiva biológica por lhe interessar mais os seres humanos no contexto 

amplo das relações sociais (GUARESCHI, 1996). 

Com essa publicação, o teórico apresenta o que denominou psicossociologia do 

conhecimento (SÁ, 2015), na qual foi apresentada a noção de representação social.  As 

representações sociais se dão por meio de teorias formadas a partir do conhecimento do 

senso comum e se constituem como saberes populares elaborados e compartilhados 

pelos grupos sociais, orientando comportamentos e práticas diante de um determinado 

fenômeno. Assim, o campo de estudos da TRS se ocupa das questões sobre como se 

constituem as teorias sobre um determinado objeto para um grupo de sujeitos 

específico; e como elas são veiculadas e compartilhadas. 

Moscovici (2012) busca na sociologia, no conceito das representações coletivas 

proposto por Durkheim (1989), a base para elaborar a TRS, de modo a contestar a 

perspectiva individualista que abarcava a psicologia social norte americana. No conceito 

da sociologia durkheiminiana, os fenômenos são expressos através das representações 

coletivas.  Moscovici (2012), na tentativa de recuperar e atualizar o conceito que é 

especificamente sociológico abrangendo os temas da religião, ciência, noções espaciais 

e temporais, se afasta de Durkheim (1989), pois as representações sociais emergem da 

sociedade contemporânea e têm um caráter psicossocial, construídas em sociedade e 

resultante das interações sociais, regidas pelos pensamentos que orientam a maioria das 

práticas cotidianas. (SÁ, 2015). 

A psicologia social de Moscovici (1981) tem características construtivistas e 

interacionistas. O autor a situa entre a psicologia e as ciências sociais, considerando que 
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os fenômenos se desenvolvem com uma natureza dupla, psicológica e social (SÁ, 

2015). Propõe ainda considerar a sociedade como um sistema ativo e pensante, 

superando ideias da sociologia clássica em que os grupos estão sob o controle de uma 

ideologia dominante.  

Moscovici (2012) afirma que as representações sociais são um conjunto de 

crenças, valores, ideias; um interpretar da realidade; o modo pelo qual um conhecimento 

científico é transformado em uma teoria do senso comum. Elas surgem com a 

necessidade de confrontar, compreender ou administrar a vida em sociedade. Neste 

sentido, como as representações de fenômenos observáveis podem ser consideradas 

cientificamente, Moscovici (2012) propõe o estudo científico do conhecimento do senso 

comum.  

As representações são consideradas como formas de saber e as explicações sobre 

elas estão para além de simples opiniões, constituindo-se em teses elaboradas pelos 

grupos sociais.   Sá (2015) sustenta que cabe a investigação sobre como se dá o 

conhecimento do senso comum, considerando que o sujeito não pensa sozinho, pois é 

constituído socialmente.  Assim as representações sociais se apresentam como uma rede 

de ideias, metáforas e imagens mais ou menos ligadas entre si, de acordo com a 

necessidade dos grupos, de crenças centrais que nelas estão presentes. 

De acordo com Moscovici (2012), as representações sociais, enquanto sistemas 

sociocognitivos, se formam por meio de dois processos denominados ancoragem e 

objetivação, que não acontecem separadamente.  Na ancoragem, os sujeitos tornam o 

estranho em algo familiar, enraizando os significados do objeto representado em um 

contexto já conhecido; na objetivação, um conceito ganha concretude e ocorre no 

campo cognitivo. É um processo que une um conceito a uma imagem revelando a 

qualidade de uma ideia e assim o saber deixa de ser uma reprodução do real, na 

transferência do que está na mente em algo que exista no mundo real. É a partir da 

realidade e não com a sua reprodução que se dá a representação, em adição ao que se 

tem em mente associado ao que há no real.  Ambos os processos inserem o objeto 

representado no mundo significado e simbólico dos sujeitos, constituindo-se em um 

modo de pensar caracterizado pela memória. Esse é o processo dialógico em que os 

sujeitos assimilam e acomodam um novo objeto de conhecimento: 
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Ancorar é, pois, classificar e dar nome a alguma coisa.  Coisas que não são 

classificadas e que não possuem nome são estranhas, não existentes e ao 

mesmo tempo ameaçadoras. No momento em que nós podemos falar sobre 

algo, avaliá-lo e então comunicá-lo - mesmo vagamente, como quando nós 

dizemos de alguém que ele é inibido – então nós podemos representar o não 

usual em nosso mundo familiar, reproduzi-lo como uma réplica de um 

modelo familiar. Pela classificação do que é inclassificável, pelo fato de se 

dar um nome ao que não tinha nome, nós somos capazes de imaginá-lo, de 

representá-lo [...] objetivar é descobrir a qualidade icônica de uma ideia, ou 

ser impreciso; é reproduzir um conceito em uma imagem. Comparar é já 

representar, preencher com substância o que está naturalmente vazio.  

Exemplo: Temos apenas de comparar Deus com um pai e o que era invisível, 

instantaneamente se torna visível em nossas mentes, como a uma pessoa que 

podemos responder como tal (MOSCOVICI, 2003, p. 61, 62, 71,72). 

 

Moscovici (2003) afirma que, em cada sociedade, há em torno de um objeto 

específico um grande conjunto de palavras circulando e que, obrigatoriamente, o 

associamos a um significado concreto.  Por outro lado, apenas uma parte desse conjunto 

de palavras é apreendida e chega a se tornar uma representação.  Esse pequeno conjunto 

de palavras associadas pode compor o que Moscovici (2012) denominou como modelo 

figurativo, que corresponde a uma imagem compartilhada no grupo, reproduzindo de 

forma visível um fundamento conceitual. 

A pesquisa desenvolvida neste trabalho orienta-se sob o modelo sociogenético 

das TRS, por este considerar que uma representação “é uma forma de conhecimento 

socialmente elaborada e partilhada, com um objetivo prático, e que contribui para a 

construção de uma realidade comum a um conjunto social” (JODELET, 2001, p.22) e 

por estar voltada para investigação do modelo figurativo da representação social. 

Nesse caminho Mazzotti (1998) afirma que o “núcleo figurativo” (chamado 

originalmente por Moscovici de “modelo figurativo”) é constituído por figuras de 

linguagem e destaca a metáfora como eficaz na argumentação e podendo dela se extrair 

o “núcleo figurativo”.  Assim, essas figuras coordenam e organizam o discurso dos 

sujeitos que pertencem aos grupos. O autor afirma que as metáforas são centrais em 

toda argumentação e têm uma eficácia argumentativa, pois podem propor uma alteração 

fundamental nas representações. No estudo das metáforas que compõem as figuras de 

linguagem são investigados os pressupostos e os implícitos que estão presentes nas 

teorias que grupos utilizam para explicar um dado fenômeno.  Assim, a concepção de 

Mazzotti será adotada por constituir referência adequada para o caminho metodológico 

a ser trabalhado nessa pesquisa.  
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3.2 Abordagem narrativa (auto)biográfica e o foco nas narrativas de vida  

 

Um acontecimento vivido é finito, ou pelo menos encerrado na esfera do 

vivido, ao passo que o acontecimento lembrado é sem limites, porque é 

apenas uma chave para tudo que veio antes e depois. (BENJAMIN, 1994, 

p.37) 

 

A pesquisa narrativa é um recurso teórico-metodológico que permite a 

reconstrução, por revisitar as trajetórias, as experiências, os valores, as concepções, 

crenças e saberes que permeiam as práticas dos profissionais da EI. Este é um espaço 

privilegiado da tradição oral, permitindo que as lembranças sejam reorganizadas à 

medida que fatos passados são trazidos para o presente. Ainda que de forma seletiva, 

correspondem ao que o sujeito apreende como realidade a fim de serem reinterpretados, 

favorecendo o processo formativo realizado a partir da reflexividade sobre a prática 

pedagógica. As narrativas, dessa maneira, são consideradas representações ou 

interpretações do mundo e, portanto, não estão abertas à comprovação e não podem ser 

julgadas como verdadeiras ou falsas, pois expressam a verdade de um ponto de vista em 

determinado tempo, espaço e contexto sócio histórico. Não se tem acesso direto às 

experiências dos outros, se lida com representações dessas experiências ao interpretá-las 

a partir da interação estabelecida (JOVCHELOVICH; BAUER, 2002). 

A abordagem narrativa (auto)biográfica colabora com a construção histórica da 

realidade e se constitui a partir do relato de fatos ocorridos. Estes não podem ser 

mudados, porém reinterpretados, ressignificados, por serem representações sobre as 

quais se pode projetar o futuro, por essa potencialidade da subjetividade que reside no 

tempo passado, presente e futuro diante da experiência humana. Nessa ótica, o recurso 

da narrativa coincide com a perspectiva de movimento, no sentido teórico, pois através 

dela é possível conseguir novos prismas, questões e processos que podem conduzir a 

uma nova orientação do estudo das representações sociais partilhadas pelos grupos em 

questão (JOVCHELOVICH; BAUER, 2002). 

Sabe-se que o sujeito é individual e social ao mesmo tempo, conseguindo dar 

sentido à vida e à sua historicidade através da linguagem. Para Bragança (2012), a 

narrativa dá relevo às experiências, é sempre plural no sentido de captar, através da 

linguagem, o individual que faz parte do processo coletivo, que dá sentido à sua 

história. Isto permite retratar o perfil do grupo através do indivíduo.  Como nos 

esclarece a autora, a memória é o registro vivo das experiências sociais significativas, 



50 

 

 

 

que se acumulam ao longo da trajetória pessoal e profissional de cada um e o trabalho 

com história de vidas vem como possibilidade de análise desses processos de formação 

e construção de saberes e como resgate dessas experiências.   

Ciente dos padrões existentes do conhecimento academicamente e socialmente 

considerado científico, a pesquisa de abordagem narrativa (auto)biográfica assume a 

possibilidade de construção de novas formas de se conceber o humano e os meios de 

pesquisa que sobre ele incidem (PASSEGGI; SOUZA, 2017).  Vale ressaltar que a TRS 

caminha no mesmo horizonte de preocupações e assim pode-se afirmar que ambas 

convergem. 

 De acordo com Passeggi e Souza (2017), o (auto)biográfico se sustenta em 

ordens de natureza distinta.  Portanto, tornando-se ousado tomá-lo como campo de 

estudo.  Os autores apontam o caráter epistemopolítico dessa postura, por colocar como 

cerne do processo a capacidade humana de reflexividade autobiográfica sobre o sujeito, 

permitindo-lhe elaborar estratégias de emancipação e empoderamento substanciais para 

superar interpretações culturais excludentes. Trata-se de uma posição pós-colonial, que 

se opõe a uma perspectiva elitista do conhecimento que não reconhece a capacidade da 

reflexão e interpretação humana do sujeito “comum”, o qual sofre as pressões do 

cotidiano destituindo-o de seus direitos. Por fim, uma concepção pós-disciplinar, 

ancorada na liberdade de ir e vir em busca de instrumentos onde os sujeitos se 

encontram.  

Esse caráter epistemopolítico, a posição pós-colonial e a concepção pós-

disciplinar estão diretamente relacionados a quatro grandes orientações do movimento 

(auto)biográfico no Brasil. A primeira aponta a narrativa autobiográfica como um 

fenômeno antropológico.  Esta se ocupa dos processos de individuação e de socialização 

dos seres humanos. A segunda recorre às narrativas como fonte e método de 

investigação qualitativa para identificar como os indivíduos dão sentido a elas. A 

terceira observa a natureza e a diversidade discursiva das escritas (grafias) da vida 

(bios). A quarta orientação utiliza as narrativas na perspectiva de pesquisa-formação, 

instituindo o sujeito como pessoa interessada no conhecimento que ela produz para si 

mesma (PASSEGGI; SOUZA, 2017).  

Todas as orientações trazem relevantes contribuições para a pesquisa 

(auto)biográfica.  Assim, nesta pesquisa assume-se a orientação das narrativas de vida 

como dispositivos de pesquisa-formação sobrepondo à perspectiva da Educação, 
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atravessada pela dicotomia teoria-prática.  Na perspectiva da abordagem narrativa 

(auto)biográfica com foco narrativas de vida, a pesquisa-formação é entendida em sua 

dinamicidade processual, conferindo a quem se forma, no campo da pesquisa em curso, 

a possibilidade adensar a reflexão sobre suas próprias práticas e conferir maior 

autonomia em suas decisões (BRAGANÇA; LIMA, 2016). Nesse sentido, durante a 

realização desta pesquisa, através da constante avaliação das ações tornou-se possível a 

condução da investigação e escrita do texto deste estudo com a aproximação de duas 

abordagens teórico-metodológicas em diálogo com as experiências revividas nas 

memórias das narrativas de vida.  Assim, foi possível verificar a dimensão formadora e 

formativa que o círculo narrativo ofereceu a pesquisadora e demais participantes da 

pesquisa. 

O princípio ético norteador das pesquisas com histórias de vida é que as 

narrativas da experiência residem na sobreposição de comunicar o que já se sabe, pois, 

as experiências da vivência narrada se constituem em verdadeiros processos de 

descoberta e reinvenção.  Em um processo permanente de interpretação e 

reinterpretação dos fatos, as experiências ganham sentido, são ressignificadas.  Nessa 

trajetória, a pessoa que narra reelabora o processo histórico de suas aprendizagens e se 

reinventa. É nesse sentido que se pode conceber o uso das histórias de vida, ou de 

narrativas de vida como processos de formação docente (PASSEGGI; SOUZA, 2017).   

  

3.3 Representações Sociais e (Auto)biografia em diálogo: memória e a noção de 

experiência  

 

Bragança (2012), Bragança e Lima (2016) e Lima e Bragança (2018) apontam 

que na década de 80 os estudos sobre a histórias de vida e trajetórias profissionais de 

professores passam a ser gradualmente explorados em pesquisas na área da educação e 

que, mais recentemente, a prática docente vem sendo considerada como produtora de 

saber. 

Desse modo, o pesquisador interpreta uma determinada realidade, por meio da 

subjetividade da narrativa de vida de um sujeito historicamente constituído em 

sociedade (ALVES-MAZOTTI, 2015).  Nessa perspectiva, Bragança e Lima (2016) 

afirmam que a história individual é posta em uma perspectiva dialética que faz parte de 

um processo plural. Assim, a narrativa é sempre coletiva e é necessário investigar a 



52 

 

 

 

intensidade das relações sociais e dos contextos que dão significado às trajetórias em 

questão.  

Nesse sentido pode-se afirmar que é a partir da realidade dos sujeitos 

historicamente e subjetivamente constituídos que se formam as representações sociais, 

teorias do senso comum, formadas a partir dos saberes partilhados pelos grupos 

(MOSCOVICI, 2012).  Nessa perspectiva, a análise das histórias de vida dos sujeitos 

pode ser completada pelas representações amplamente partilhadas entre membros de um 

grupo e se constituir em um recurso para o estudo da historicidade das representações 

sociais que se relacionam em um processo dinâmico (ALVES-MAZOTTI, 2015).  

Bragança e Lima (2016) e Lima e Bragança (2018) também propõem aproximar a TRS 

do campo da abordagem narrativa (auto)biográfica, assumindo o estudo de narrativas de 

vida como possibilidade de pesquisa na qual as experiências de vida, ainda que tenham 

como foco a história individual, estão inseridas em um processo coletivo de construção, 

onde identidades e experiências vão constituindo o sujeito. 

Relacionar as histórias de vida e as representações sociais não permite que as 

narrativas se encerrarem em si, ao contrário, auxiliam na compreensão dos princípios 

que orientam as práticas profissionais: 

 

Mais especificamente, consideramos que tal procedimento permitiria 

verificar em que medida significados, sentimentos e condutas veiculados pelo 

sujeito podem ser explicados por padrões identificados no seu grupo de 

pertença ou, ao contrário, por que se afastam deles, levantando hipóteses 

sobre que aspectos subjetivos, vinculados à história individual, às 

experiências do sujeito, ou às condições concretas nas quais suas práticas se 

desenvolvem, poderiam estar relacionados a esse afastamento (ALVES-

MAZOTTI, 2015, p. 84). 

  

A relação entre as representações sociais, identidades e condutas são um 

consenso entre pesquisadores de abordagens distintas, como Jodelet (2001) e Abric 

(2003).  Assim, o conhecimento das histórias de vida e das representações são úteis à 

investigação da identidade e das práticas dos grupos sociais.  Para Bragança e Lima 

(2016), estudar narrativas, ouvir histórias, pode contribuir com concepções teóricas e 

colaborar com políticas públicas.  Tais posições orientam esta pesquisa, posto que as 

políticas desenvolvidas em respostas aos movimentos sociais poderiam, em diálogo com 

as narrativas, serem elaboradas utilizando as contribuições que tais reflexões trazem 

para o fazer pedagógico. 
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Toma-se por base, para a realização desse trabalho, a perspectiva de Bragança e 

Lima (2016) e Lima e Bragança (2018), que assumem a postura de investigação-

formação por considerarem a dialética que reside na pesquisa em educação e que a 

formação acontece simultaneamente ao estudo, na expectativa de colaborar com o 

processo de formação dos envolvidos nessa incursão pelos caminhos que os levaram à 

educação. 

Lima e Bragança (2018) apontam a necessidade de se aprofundar o conceito de 

experiência que emerge na aproximação entre TRS e abordagem narrativa 

(auto)biográfica, tendo em vista que a TRS se ocupa da investigação das teorias do 

senso comum que são veiculadas por meio das comunicações entre os grupos e 

consequentemente das histórias individuais/coletivas por estarem diretamente 

vinculadas à experiência.  Nesse sentido, experiência é concebida como a reflexão sobre 

as vivências das quais são elaboradas verdades que não podem ser traduzidas em 

conceitos por nenhuma ciência por serem resultantes de um processo de abstração 

(BENJAMIN, 1994). 

Moscovici (2003) afirma que nossas representações tornam o não-familiar em 

algo familiar, sendo esta uma maneira distinta de afirmar que dependem da memória:    

 

É dessa soma de experiências e memórias comuns que nós extraímos as 

imagens, linguagem e gestos necessários para superar o não familiar, com 

suas consequentes ansiedades.  As experiências e memórias não são inertes, 

nem mortas.  Elas são dinâmicas e imortais.  Ancoragem e objetivação são, 

pois, maneiras de lidar com a memória.  A primeira mantém a memória em 

movimento e a memória é dirigida para dentro, está sempre colocando e 

tirando objetos, pessoas e acontecimentos, que ela classifica de acordo com o 

tipo e os rotula com um nome.  A segunda, sendo mais ou menos direcionada 

para fora (para outros), tira daí conceitos e imagens para juntá-los e 

reproduzi-los no mundo exterior para fazer as coisas conhecidas a partir do 

que já é conhecido (MOSCOVICI, 2003, p. 78). 

 

Jodelet (2001) afirma que as representações sociais se relacionam aos contextos 

culturais, ideológicos e científicos, às condições sociais, à experiência particular e 

afetiva das pessoas.  Assim, a experiência pode se constituir em um saber que pertence à 

prática do profissional de educação. Estabelecer a relação entre a TRS e experiência 

pode colaborar com uma investigação sob a perspectiva psicossocial.  Jodelet (2005), ao 

relacionar as representações sociais e a noção de experiência enquanto fenômeno e 

conceito, considera que uma representação constituída e partilhada em um grupo está 

impregnada de sentidos pessoais que estão implicados às vivências dos sujeitos 
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inseridos no contexto social. A noção de experiência, construída no seio das situações 

concretas com as quais o sujeito se depara, se constitui em enriquecimento e 

alargamento da relação com o mundo. De acordo com a autora, ao se referir às 

representações sociais: “Podem-se distinguir nela grosseiramente duas dimensões: uma 

de conhecimento e outra de ordem do experimentado, da implicação psicológica do 

sujeito” (JODELET, 2017, p. 434). 

Nessa dialogicidade, a autora aponta que em face de dinamicidade das 

representações há uma transição do individual ao coletivo. Ela associa experiência ao 

vivido, de maneira que este se relaciona ao sujeito que o experimenta de modo 

emocional.  Jodelet (2005) aponta que a noção de experiência ocorre por meio de um 

processo cognitivo e psíquico, se constituindo na forma pela qual as pessoas, em sua 

consciência individual, percebem e interpretam um fato e seus desdobramentos 

positivos e negativos, bem como as inferências e atitudes que elas adotam no contexto 

que o fato ocorre.   

Para a autora, no contexto em que se dá a experiência, há construções culturais 

que oferecem conteúdo e forma a essa experiência constituída de sentidos atribuídos 

pelos sujeitos aos fatos, pessoas e objetos presentes no vivido.  Assim, a experiência se 

constitui também como fenômeno social por ser construída e partilhada socialmente. 

Jodelet (2005) destaca a relevância de se recorrer à investigação da experiência, como 

conhecimento e como vivência, para se entender como o sentido é elaborado, em 

circunstâncias e contextos sociais e espaço-temporais individuais, pela produção de 

estados psicológicos e pelo apoio das representações sociais acessíveis como 

mecanismos interpretativos e competências cognitivas.   

Embora discorrer sobre os conceitos de memória e experiência não sejam 

objetos dessa pesquisa, a medida que a memória das experiências era trazidas nos 

relatos das entrevistas/conversas realizadas com base em narrativas de vida em diálogo 

com a TRS, foi evidenciada a necessidade de se trazer, ainda que de forma breve, 

considerações sobre essas duas noções.   

A respeito do conceito de memória, Jodelet (2017) afirma que há uma 

homologia entre a concepção do funcionamento da memória e a TRS a respeito do 

pensamento social, pois em ambas a construção cognitiva do real pelos sujeitos expressa 

a identidade e defesa do grupo de pertença.  Para essa semelhança entre os mecanismos 
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da memória e da TRS, a autora propõe que a memória seja conceituada como algo 

dinâmico entre o passado, presente e às vezes futuro, em função da sua temporalidade. 

 Jodelet (2017) apresenta perspectivas distintas a respeito da memória: uma que 

parte do presente para o passado, em um movimento de intervenção do presente no 

passado. Outra que passa do passado ao presente, em uma dinâmica de retomada da 

história do passado ao presente, e mais uma que se ocupa dos confrontos entre em 

passado e presente.  De acordo com a autora, todas essas perspectivas são 

interdependentes. Porém, seria um ganho para os estudos em psicologia social a fim de 

responder algumas questões sobre o tema e avançar na psicossociologia da memória.  A 

autora destaca a relevância da integração das perspectivas individuais e coletivas, 

estabelecendo um vínculo entre a vida dos grupos, pensamento coletivo e memória 

social por meio do tema da memória.  Nesse sentido, é inválida a “ruptura entre 

psicologia individual e coletiva, na medida em que as relações interpessoais vividas no 

plano individual são fenômenos sociais como a vida social” (JODELET, 2017, p. 198), 

uma vez que separar o que pertence à memória como psicológico ou representacional e 

conhecimento não é possível. 

Para a autora, partir das práticas cotidianas propõe uma mudança de paradigmas 

por explicar a atividade da memória como uma ação de natureza social, tornando a 

memória como uma parte integrante das práticas sociais da qual se destaca a 

comunicação. Assim, a memória se manifesta na versão dos processos e acontecimentos 

elaborados nas práticas comunicativas.  Ressalta também que essa perspectiva não 

permite identificar a possibilidade de manter a memória quando ela não está em ação 

nos discursos. 

Sobre a memória individual e coletiva, Jodelet (2001) aponta que seus quadros, 

compostos por tempo, espaço e linguagem, têm caráter representacional.  De acordo 

com a autora, a memória individual é parte integrante do pensamento social e implica 

dois tipos de atividades: a interpretação do presente a partir de referências do passado e 

outra na qual as bases estão nos contextos do presente. 

 

A unidade de pensamento e da memória é assegurada por esses quadros que 

associam dois tipos de representação: as imagens concretas situadas ao longo 

do tempo e as noções abstratas e gerais.  Correspondem-lhe dois pontos de 

vista diferentes, mas coexistentes no modo de considerar os objetos e os 

acontecimentos: seja marcando seu lugar em um conjunto racional, lógico, de 

noções, seja marcando seu lugar na história e na vida da sociedade.  A 
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passagem entre o ponto de vista cronológico e o ponto de vista abstrato, entre 

a lembrança e a representação nacional, entre a imagem e o conceito, a 

memória e o pensamento se faz no impulso (JODELET, 2017, p. 205).  

 

A autora segue suas considerações a respeito da memória na afirmativa de que a 

identidade e manutenção de um grupo se estabelecem na medida em que a memória é 

identificada como algo a serviço dos interesses do grupo que interfere em seus valores e 

crenças partilhadas. 

De acordo com Jodelet (2017), a memória coletiva e social não podem ser 

abordadas de maneira uniforme. Pois, a memória coletiva está presente nos grupos na 

sociedade e a memória social está na sociedade, por oferecer quadros e ferramentas. 

Para a diferenciação de ambas é necessário que se especifique os seus portadores.   

A experiência vivida é concebida como “a maneira pela qual as pessoas 

vivenciam, no seu foro íntimo, uma situação e o modo como elaboram, por meio de um 

trabalho psíquico e cognitivo, as repercussões positivas e ações que elas desenvolvem 

na referida situação” (JODELET, 2017, p. 435-436).  A autora afirma que o vivido 

remete à experiência estética ou amorosa.  Em adição a essa dimensão do vivido há uma 

dimensão cognitiva que colabora com a construção de realidade por categorias 

socialmente dadas.  Tais categorias emergem de construções previamente estabelecidas 

e nesse sentido a experiência é social e socialmente construída, e somente existe à 

medida que é reconhecida, partilhada e confirmada pelos outros.  Nesse caminho, 

Jodelet (2005, 2017) propõe a experiência como práxis transformadora que poderia estar 

presente nos estudos de representações sociais. Posto que interpretar o novo requer sua 

integração a um contexto de sentidos já estabelecido, onde as representações sociais 

podem ser consideradas como fundamento das interpretações feitas no mundo vivido.   

Assim, se observa que o olhar psicossocial, presente na abordagem 

auto(biográfica) e na TRS,  relacionado à memória  e à noção de experiência trazidas 

por Jodelet (2001, 2005, 2017), reforça a possibilidade de se investigar a formação da 

representação social do trabalho na EI, tanto pelos professores como pelos agentes, 

tendo como base suas narrativas sobre experiências de vida e de trabalho. 

No próximo capítulo será apresentada a história da unidade onde foi realizado o 

estudo, o contexto e os sujeitos com os quais a pesquisa de campo foi desenvolvida, a 

inserção da pesquisadora no universo, bem como a metodologia adotada por meio do 
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formulário de caracterização sócio profissional, da entrevista/conversa que incluiu 

indução de metáforas, recursos utilizados para a produção de fontes e posterior análise. 
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4 A EXPERIÊNCIA NO CAMPO DE TENSÕES E A RIQUEZA DOS 

DETALHES EM NARRATIVAS 

 

As nossas origens e as nossas experiências de vida são obviamente, 

ingredientes chave das pessoas que somos do nosso sentido de identidade 

pessoal (GOODSON, 2008, p. 108). 

 

A TRS em diálogo com a abordagem das narrativas (auto)biográficas com foco 

nas narrativas de vida avançou para a opção metodológica, considerando o histórico, o 

cenário, o contexto e, para tanto, a entrada da pesquisadora no campo, o contato com as 

narradoras, a entrevista/conversa e os caminhos metodológicos percorridos para o 

estudo.  Nas narrativas de vida foram evidenciadas que o processo de construções dos 

papeis que as narradoras desempenham se deu ao longo das trajetórias de vida e nas 

experiências vivenciadas no cotidiano da educação.  

 

4.1 O Contexto do conflito: como tudo começou  

 

A pesquisa orientou-se para a representação do grupo de professoras e agentes 

sobre o trabalho que exercem nas creches.  A pesquisa bibliográfica e a análise 

documental fundamentaram a pesquisa de campo. Para tanto, esta adotou a abordagem 

qualitativa por se considerar que possibilita aprofundar e compreender contextos e 

significados atribuídos ao trabalho na EI, em uma instituição da prefeitura do Rio de 

Janeiro localizada em uma comunidade da Zona Norte. 

Esta instituição atende crianças de um ano a cinco anos e onze meses de idade, 

de segunda a sexta-feira, em horário parcial. O turno da manhã compreende o horário 

das 8 horas até às 12 horas e o turno da tarde das 12 horas e 30 minutos até às 16 horas 

e 30 minutos.  No ano de 2019, o horário de funcionamento foi reduzido porque está 

localizada em um local que atualmente é considerado como área de risco, por ser 

conflagrado pela violência, decorrente da disputa pelos pontos de venda de tráfico de 

drogas.  Anteriormente, essa localidade vivia sob o controle de uma facção criminosa, 

passou a ser dominada por milicianos
21

, e recentemente deixou de ser controlada pelo 

                                                 
21

 Militares que compõem um grupo atua em comunidades urbanas de baixa renda, que efetuam práticas 

ilegais sob a alegação de combater as facções criminosas. Esses se mantêm com os recursos financeiros 

provenientes de extorsão e exploração clandestina de serviços. 
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grupo de milicianos que atuava na região. A total ausência do poder público nas 

comunidades impele os moradores a se organizarem para fazer o que cabe ao Estado. 

Assim, iniciativas comunitárias deram origem a muitas das creches no interior das 

comunidades que hoje estão sob a responsabilidade da SME no município do Rio de 

Janeiro, como a creche em questão. 

A escolha do universo de pesquisa deu-se em função da heterogeneidade do 

grupo que compõe a instituição, que está localizada próxima a comunidades distintas, 

nas quais alguns dos sujeitos são residentes e por ter sido a unidade na qual a 

pesquisadora trabalhou como PA, instituição na qual acompanhou a chegada do 

primeiro grupo de PEIs.  Vale ressaltar que sete das participantes da pesquisa 

trabalharam como recreadoras nessa mesma creche desde quando pertencia à SMDS, e 

hoje, três atuam como PEIs e quatro como AEIs. Duas dessas agentes atuam na creche 

antes mesmo desta pertencer à SMDS, quando pertencia ainda ao ideário feminino da 

comunidade onde está localizada.   

A instituição em questão foi idealizada por uma funcionária da SMDS, 

juntamente com cinco mulheres com formação no curso Normal que moravam na 

localidade e pretendiam oferecer uma creche às crianças da comunidade. Atualmente, a 

unidade tem o nome em homenagem a essa funcionária que faleceu em virtude de um 

atropelamento em uma via expressa da cidade. 

Reiteradas vezes esse grupo de mulheres, juntamente com uma comissão de 

mães, dirigia-se à Companhia Estadual de Águas e Esgotos (CEDAE), na tentativa de 

solucionar questões relativas ao problema de falta de água. E também à SMDS, para 

solicitar uma visita a um prédio da comunidade, construído pela Secretaria Municipal de 

Obras (SMO), no ano de 1989, para viabilizar o funcionamento da creche.  O prédio 

possuía dois pavimentos com características de Centro Comunitário e abrigava no 

primeiro andar uma fábrica de Cartonagem com cursos profissionalizantes. As reuniões 

continuaram acontecendo, porém, a SMDS não visitava o local. Decididas a iniciar as 

atividades com o que tinham, com as doações da igreja católica da comunidade e dos 

comerciantes, as mulheres começaram as atividades na creche, que passou a funcionar 

no segundo andar do prédio. Começou atendendo 100 crianças da comunidade, na faixa 

etária de 2 a 6 anos. Depois de alguns dias de funcionamento, a creche recebeu a visita 

da equipe da SMDS. 
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Em 1990, a SMDS assumiu a responsabilidade pela creche.  Em 1995, as 

atividades da unidade foram interrompidas para a realização de uma obra para a 

melhoria das condições da instituição.  Em 1996, foi reinaugurada atendendo crianças 

de 4 meses a 2 anos de idade. 

No ano de 2003, passou a pertencer à SME, que iniciou uma reforma geral do 

prédio. Uma professora assumiu a direção da creche, porém manteve-se no cargo apenas 

um mês. Outra diretora a substituiu e permaneceu até a primeira eleição para a direção. 

Foi eleita e continuou até sua aposentadoria, ocasião que a direção foi transferida para 

outra equipe que atualmente não está à frente na instituição em sua integra, após outros 

processos eleitorais.  

No período em que o prédio esteve fechado em função das obras, os 

profissionais e crianças realizavam suas atividades cotidianas em um container instalado 

no pátio de uma escola municipal próxima à creche.  Em 2006, o atendimento voltou a 

acontecer no prédio da instituição no qual ainda permanece.  Contudo, o problema de 

água persiste até os dias atuais. 

A creche, apesar da reforma, tem a mesma quantidade de andares e divisão do 

espaço de quando foi construída. No primeiro andar estão localizados: banheiro, 

secretaria que é ocupada pela equipe da direção, composta por duas professoras de 

Ensino Fundamental e pela PA que é PEI, almoxarifado, banheiro de funcionários, 

dispensa, refeitório, quatro salas com dois banheiros compartilhados para as turmas e o 

pátio externo. No segundo andar há: lactário, lavanderia, solário, parquinho, banheiro 

dos funcionários, sala do educador, três salas para as turmas, apenas duas salas têm 

banheiro compartilhado e a sala de berçário, que não tem banheiro. 

 Até o ano de 2015, a creche tinha turmas de horário integral e não atendia à pré-

escola. No ano de 2016, iniciou o atendimento às turmas de Pré-Escola I, em horário 

integral, e as demais turmas em horário parcial.  Em 2017, toda a unidade passou a 

funcionar em horário parcial.   Atualmente há 14 turmas, 7 no horário da manhã e 7 no 

horário da tarde. No primeiro andar estão as turmas de Pré-Escola I, que compreende o 

grupamento de 4 anos e Pré-Escola II, crianças de 5 anos, totalizando 8 turmas, 4 no 

período da manhã e 4 à tarde.  No andar superior há turmas de berçário, grupamento de 

1 ano, no total de 2 distribuídas pelos dois turnos.  Turmas de Maternal I, grupamento 

de 2 anos, total de 2 turmas, 1 no turno da manhã e outra no turno da tarde e Maternal 

II, crianças de 3 anos, total de 2 turmas distribuídas nos dois turnos.  A creche tem uma 
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peculiaridade, que é o atendimento da Pré-Escola. Geralmente, essa modalidade de 

atendimento é designada aos Espaços de Desenvolvimento Infantil
22

 ou escolas de 

Ensino Fundamental, que oferecem turmas de Pré-Escola.  Contudo, essa modalidade de 

atendimento oferecida pela creche é admitida de acordo com a necessidade da 

comunidade.  Vale destacar que, para o grupamento de Pré-Escola, não é exigida a 

presença de AEI em sala. 

Essa contextualização se justifica pela questão da identidade e do sentimento de 

pertença dos atores presentes nessa unidade. Algumas das profissionais atuaram no 

grupo de pessoas que desejavam trazer a creche para a comunidade e acompanharam 

todos os momentos históricos e políticos: transição entre secretarias, concursos, 

mudança do nome do cargo, chegada da direção, das agentes que vieram por meio do 

concurso que não pertenciam à comunidade e por último a chegada das PEIs. Nessa 

perspectiva, o processo identitário vai se constituindo nas atribuições definidas na lei e 

nas representações do grupo.  Segundo Nóvoa (2007, p. 16), “identidade não é um dado 

adquirido, não é uma propriedade, não é um produto. A identidade é um lugar de lutas e 

de conflitos, é um espaço de construção de maneiras de ser e estar na profissão”. 

 

4.2 As narradoras 

 

Não é a nossa alma, mas nosso espírito que exige o discurso (ARENDT, 

2008, p.18).  

 

Participaram da pesquisa dezesseis mulheres que, por razões expostas 

anteriormente, compõem categorias distintas no cenário da EI do município do Rio de 

Janeiro.  Essas mulheres se organizam em dois grupos e a mesma formação foi seguida, 

tendo em vista que a relação de tensão reside exatamente nessa distinção.  Assim, a 

pesquisa envolveu oito agentes e oito professoras. 

Como mencionado anteriormente, algumas das profissionais narradoras 

pertenceram à SMDS e acompanharam esse momento de transição para a SME e a 

chegada das PEIs, e três atualmente são professoras e não mais agentes.  Há mais quatro 

professoras que não pertenceram à SMDS, que foram agentes, e uma foi recreadora.  

                                                 
22

 Modelo conceitual e estrutural idealizado com o objetivo de compreender em uma única unidade 

crianças dos grupamentos de creche e pré-escola. 
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Todas falam do lugar de professoras, porém já ocuparam cargos distintos do que 

ocupam na atualidade.  Tal fato enriquece ainda mais as narrativas, por estabelecerem 

uma estreita relação entre as experiências individuais e no grupo.  Outro ponto a ser 

destacado é a identidade, revelando algumas distinções entre as pessoas que passaram 

pelo mesmo processo de transição entre secretarias e em relação aos cargos que 

ocuparam e ocupam atualmente. 

Uma breve descrição de cada narradora será exposta a seguir.  As informações 

foram produzidas a partir do formulário de caracterização de perfil (Apêndice 1).  Por se 

tratar de uma pesquisa com seres humanos que envolve a questão ética, o projeto desta 

pesquisa foi submetido à Plataforma Brasil para que fosse aprovado pelo Comitê de 

Ética em Pesquisa (Anexo 1), posteriormente à SME (Gerência de Educação Infantil e 

Escola Carioca de Formação de Professores Paulo Freire) para que fosse autorizada a 

entrada da pesquisadora na unidade para a realização das entrevistas/conversas.  Todas 

as narradoras tiveram suas identidades preservadas e, para tanto, foram utilizados 

pseudônimos.  A maioria dos pseudônimos foi escolha das narradoras, que desejaram 

homenagear pessoas. As que optaram por não escolher tiveram os pseudônimos 

atribuídos e revelados pela pesquisadora para que, após a análise dos resultados, 

pudessem identificar claramente suas falas e análises.   

 

4.2.1 Em cena: Agentes de Educação Infantil 

 

Angélica, 44 anos, técnica em enfermagem e bióloga, participou do curso 

PROINFANTIL.  Incialmente trabalhou como técnica em enfermagem em creche 

particular, como segurança, e trabalha há 16 anos na EI.  Grupamento que já atuou na EI 

foi berçário. 

Amanda, 42 anos, pedagoga, cursou o PROINFANTIL. Iniciou na EI como 

recreadora na SMDS, tornou-se AEI contratada e depois concursada. Atua há 13 anos 

em turmas de berçário e maternal. 

Maria, 52 anos, cursou Normal e Pedagogia. Iniciou como “crecheira” (segundo 

a narradora, esse nome é anterior a “recreadora”).  Participou da idealização da creche 

para a comunidade, porém precisou de trabalho remunerado e não pode continuar no 

projeto. Depois voltou a trabalhar na creche.  Atua há 19 anos na EI e já trabalhou em 

turmas de berçário e maternal. 
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Débora, 55 anos, cursou Normal e Pedagogia.  Tem especialização em 

psicopedagogia. Iniciou como recreadora em outra unidade da SMDS.  Atua há 14 anos 

na EI em turmas de berçário e maternal. 

Daniele, 37 anos, fez um curso de formação de professores a distância oferecido 

para agentes que não tinham formação em curso Normal e não tinham participado do 

PROINFANTIL, para que fosse viabilizado ganhar a gratificação.  Cursou Biologia a 

distância, porém não concluiu a graduação.  Atua há mais de 10 anos na EI em turmas 

de berçário e maternal. 

Cléo, 43 anos, cursou Normal e Pedagogia.  Iniciou como recreadora há 13 anos 

e já atuou em todos os grupamentos. 

Viviane, 61 anos, cursou Normal e Pedagogia. Iniciou como recreadora, atua há 

26 anos na EI municipal e já atuou em turmas de berçário e maternal. 

Elizabeth, 61 anos, cursou Normal e Pedagogia, tem especialização em 

Educação Especial e Educação Inclusiva. Iniciou como recreadora e atua há 17 anos em 

turmas e berçário e maternal. 

 

4.2.2 Em cena: Professoras de Educação Infantil 

 

Renata, 33 anos, cursou Normal e Pedagogia.  Ingressou na prefeitura do Rio de 

Janeiro como AEI, trabalhou durante 1 ano e há 9 anos trabalha como PEI em turmas de 

berçário e maternal. 

 Patrícia, 33 anos, cursou Normal e Pedagogia. Trabalhou como recreadora na 

prefeitura e posteriormente assumiu o cargo de PEI no qual permanece há 7 anos. 

 Carolina, 52 anos, cursou o PROINFANTIL e Pedagogia.  Ingressou na 

prefeitura do Rio de Janeiro como AEI, trabalhou durante 6 anos e 6 meses e há 10 anos 

trabalha como PEI em turmas de berçário, maternal e pré-escola. 

 Ana, 42 anos, cursou Normal e Pedagogia.  Ingressou na prefeitura do Rio de 

Janeiro como recreadora e permaneceu trabalhando na função durante 7 anos, como 

AEI durante 3 anos e 8 anos como PEI, totalizando 18 anos de atuação em todos os 

grupamentos. 

 Gabriela, 31 anos, cursou Normal e Pedagogia.  Ingressou na prefeitura do Rio 

de Janeiro como AEI permaneceu na função durante 4 anos e 6 anos como PEI, 

totalizando 10 anos de atuação em todos os grupamentos. 



64 

 

 

 

 Vânia, 61 anos, ingressou na prefeitura do Rio de Janeiro como recreadora e 

permaneceu trabalhando na função durante 13 anos, como AEI durante 5 anos.  Cursou 

o PROINFANTIL, participou do concurso para PEI e há 6 anos atua no cargo.  Sua 

experiência profissional totaliza 24 anos de atuação em todos os grupamentos. 

Pietra, 42 anos, cursou Normal e Letras. Ingressou na prefeitura do Rio de 

Janeiro como AEI permaneceu na função durante 1 ano.  Há 7 anos atua como PEI, 

totalizando 8 anos de trabalho no município do Rio de Janeiro em turmas de maternal e 

pré-escola.  Atuou 15 anos como professora nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental 

em instituições de ensino privadas. 

Ester, 41 anos, cursou Normal e Pedagogia. Ingressou na prefeitura do Rio de 

Janeiro como recreadora e permaneceu trabalhando na função durante 7 anos, como 

AEI durante 3 anos e 8 anos como PEI, totalizando 18 anos de atuação em todos os 

grupamentos. 

 

4.3 A realização das entrevistas/conversas: um pouco do método  

 

O contato com a direção da creche foi feito logo após a autorização da pesquisa 

por parte da SME. Com a carta de apresentação em mãos, iniciou-se a conversa com a 

diretora para explicar a natureza do estudo, assim como a necessidade das 

entrevistas/conversas.  Após os esclarecimentos iniciais foi discutido o melhor horário 

para a realização das entrevistas/conversas.  Foi acordado que aconteceriam durante o 

intervalo entre os turnos, quando todas as profissionais estão sem crianças, sendo este o 

melhor momento.  Esse primeiro contato com a diretora aconteceu ao final do segundo 

turno, quando havia poucos funcionários na creche. Ficou estabelecido que no dia 

seguinte a direção da creche comunicaria a todos os profissionais que seria realizada 

uma pesquisa na unidade, há dois homens que fazem parte do grupo de funcionários da 

instituição. 

No dia agendado pela direção para o retorno, a chegada à creche, todos os 

funcionários estavam cientes da realização das entrevistas/conversas.  Apesar de não 

conhecerem a natureza da pesquisa e consequentemente estarem temerosos a respeito do 

que seria perguntado, todas as agentes e professoras estavam muito receptivas e queriam 

de alguma forma participar da pesquisa.  Retornar ao local que uma vez foi ambiente de 

trabalho da pesquisadora, rever e conversar com profissionais que foram colegas de 
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trabalho foi uma experiência gratificante, em função das relações afetivas que se 

estabeleceram na época. 

Antes de cada entrevista/conversa foi utilizado como técnica de produção de 

fontes um formulário de caracterização sócio profissional para conhecer o perfil dessas 

profissionais que atuam na EI. O formulário de caracterização buscou identificar a 

participante, sua formação acadêmica, idade, tempo de docência e campo de atuação 

profissional.  Os dados do formulário de caracterização de perfil dos sujeitos foram 

tabulados para o conhecimento da formação e tempo de experiência desses profissionais 

e foram descritos nos subitens anteriores (4.2.1 e 4.2.2). 

A cada entrevista/conversa era explicado o objetivo do estudo e a natureza da 

entrevista/conversa.  Posterior a esses esclarecimentos o Termo de Consentimento Livre 

e Esclarecido (TCLE) (Apêndice 3) era assinado, em duas vias, por pesquisadora e 

narradoras de modo que cada participante e pesquisadora possuísse uma via do TCLE.  

Posteriormente à dinâmica dos procedimentos formais acima descrita, foi dito às 

participantes que não havia certo ou errado nas repostas e que eram relevantes as 

experiências trazidas nas narrativas, por se tratar da história de vida de cada pessoa 

envolvida. Também foi explicitado que a participante poderia encerrar a 

entrevista/conversa quando quisesse, caso o relato trouxesse alguma memória 

desagradável. Foi esclarecido que as falas não autorizadas não seriam relatadas na 

pesquisa. 

As dezesseis entrevistas/conversas foram substancialmente realizadas no mês de 

março de 2019, totalizando 8 horas e 35 minutos de conversa. Elas aconteceram no 

intervalo entre os turnos e após o horário de saída das narradoras, que gentilmente 

cederam seus tempos para ficaram após o expediente.  A escolha das narradoras não 

obedeceu a nenhum critério especial, apenas respeitando as que espontaneamente 

quiseram participar da pesquisa. Foi manifestado o desejo de conversar com todas as 

profissionais que vivenciaram os momentos de inauguração da creche, SMDS 

assumindo a responsabilidade pela instituição, transição entre secretarias, concurso para 

AEI, concurso para PEI, bem como as PEIs que já foram AEIs na creche, ou mesmo em 

outra unidade. Todas as profissionais que vivenciaram essas experiências participaram 

da entrevista/conversa.  

Com o objetivo de criar um ambiente acolhedor para que a narradoras falassem 

livremente de suas experiências procurou-se, após prestar os esclarecimentos 
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necessários, iniciar uma conversa anterior à entrevista/conversa para que a narradora 

pudesse se sentir à vontade para posteriormente iniciar sua narrativa.  Após esse 

acolhimento e estabelecimento de confiança a entrevistas/conversa era iniciada.  

Eventualmente, era feita a inserção de alguns temas ao longo da conversa, que 

aconteceu de forma fluida.  Em alguns dos relatos, as memórias das experiências 

causaram emoções expressas através de risos e choros, assim como a narrativa de 

episódios de conflitos nos períodos de transições, os quais sujeitos e creche 

atravessaram.  Ao final da entrevista/conversa, as narradoras expressaram a alegria em 

participar da pesquisa e desse processo de revisitação de sua trajetória pessoal, 

profissional e a expectativa de ter oferecido elementos relevantes para o estudo. 

Para o registro das experiências relatadas pelas profissionais a 

entrevista/conversa foi realizada sob a perspectiva da abordagem (auto)biográfica, com 

foco em narrativas de vida (BRAGANÇA; LIMA, 2016). De acordo com Beartaux 

(1997), a pesquisa (auto)biográfica com foco em narrativa de vida assume a forma oral 

com fundamentação na interlocução entre o sujeito e investigador.  Embora a 

entrevista/conversa seja caracterizada como ferramenta não estruturada, foi elaborado 

um roteiro (Apêndice 2) a fim de destacar questões relevantes na investigação do objeto 

de pesquisa.  A entrevista/conversa visa a profundidade, de aspectos específicos, a partir 

dos quais emergem histórias de vida, tanto do narrador como as do pesquisador, 

entrelaçadas no contexto situacional (JOVCHELOVICH; BAUER, 2002). 

Na entrevista/conversa dessa pesquisa buscou-se, nas narrativas de vida, 

compreender os processos psicossociais que caracterizam os dois grupos.  Nesse 

sentido, vivência é o conjunto de experiência vivida no mundo da vida, a experiência 

intencional, que fundamenta o saber, a ação e produz significados.  Tal experiência 

vivida pode estar no passado, contudo há a possibilidade de acesso a ela não apenas em 

uma memória acabada, mas em viva revisitação pela condução em um caminho 

experiencial de reflexão proposto pela pesquisadora, sem se deixar iludir por 

construções preexistentes em si, no sujeito, na cultura e no contexto (AMATUZZI, 

2007).  

Sendo assim, a entrevista/conversa compreendeu três momentos centrais: a 

introdução, que teve por objetivo estabelecer a aproximação entre as partes, na qual foi 

solicitado à participante que buscasse em sua memória vivências significativas que 

ainda hoje perpassam sua atuação pessoal e profissional, através do seguinte convite: 
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“Em um olhar para o passado, peço que narre experiências de vida que foram 

significativas e formadoras em sua infância, juventude e vida adulta. Experiências que 

tenham, ainda hoje, uma marca em sua forma de ser e de estar no mundo, como pessoa e 

profissional...”.   

A entrevista/conversa prosseguiu em conversa na qual as narrativas foram 

exploradas, salientando o que a narradora desejou relatar. A intervenção foi sempre 

pontual, tendo por objetivo destacar as potencialidades de reflexão sobre as relações e 

os fatos da prática profissional, dando ênfase às atribuições do trabalho na EI, de modo 

que a pessoa relatasse com riquezas de detalhes as questões da relação com as crianças, 

com seus pares, com colegas do grupo distinto e com o trabalho. 

A finalização da entrevista/conversa se deu com o questionamento a respeito do 

conhecimento das propostas de SME para as profissionais e a possibilidade de atuação 

como Secretária de Educação que revelaram as aspirações da narradora em relação as 

suas atribuições trazendo mais elementos para identificar as representações de suas 

atividades profissionais.  A indução de metáforas se constituiu em mais um recurso 

metodológico para que fossem identificados os indícios das representações que 

poderiam não terem sido revelados no discurso espontâneo.  A indução de metáforas se 

deu através das seguintes questões: “se o trabalho na creche pudesse ser outra coisa, por 

exemplo, um animal, um vegetal, um mineral, o que seria? Por quê?” (ANDRADE, 

2006).  A indução de metáforas a respeito de crianças também foi feita na expectativa 

de se obter mais elementos na investigação das representações a respeito de trabalho.  

Por fim foi dada a oportunidade de enunciar algo que não tivesse sido explorado 

anteriormente e que a participante considerasse relevante conferindo mais dados a 

serem abarcados para indicar as representações sociais elaboradas pelos grupos.  A 

entrevista/conversa favoreceu a análise de dados oferecendo uma ampla dimensão da 

vida das narradoras (BRAGANÇA, 2012). 

As narrativas de vida exploradas por meio da entrevista/conversa se tratou de um 

importante recurso para que as narradoras tivessem a oportunidade de falar sobre seu 

trabalho na EI. As falas sobre suas atuações foram complementadas pela questão da 

indução de metáforas. As metáforas, como recurso metodológico, foram utilizadas para 

contribuir com a proposta de um “modelo figurativo” de representação social dos dois 

grupos a respeito do trabalho de exercem na creche. De acordo com Mazzotti (2008), a 

metáfora é produto da comparação entre seres, ou entes distintos. A comparação, em 
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geral é naturalmente elaborada através de uma analogia proporcional, na qual o sujeito 

ou objeto, que se compara, oferece significados à temática, a qual recebe os significados 

elencados. 

A análise das fontes produzidas foi feita por meio da técnica de análise de 

conteúdo na perspectiva de Bardin (2016). Esta técnica permite destacar os núcleos 

coordenadores dos discursos, categorias e subcategorias, bem como os consensos e 

dissensos que se estabelecem pelos indivíduos dos grupos.  

  Para Bardin (2016), a análise de conteúdo, utilizada como metodologia, agrupa 

um conjunto de técnicas que analisa as situações de comunicabilidade que recorrem a 

estratégias pragmáticas e sistemáticas de exposição dos conteúdos dos enunciados: 

 

Em outras palavras, a análise de conteúdo constitui um bom instrumento de 

indução para se investigarem as causas (variáveis inferidas) a partir dos 

efeitos (variáveis de inferência ou indicadores; referências no texto), embora 

o inverso, predizer os efeitos a partir de fatores conhecidos, ainda que não 

esteja ao alcance das nossas capacidades. (BARDIN, 2016, p. 169) 

 

 

Desse modo, foi possível investigar o que levou as participantes da pesquisa a 

determinados enunciados e as prováveis consequências que eles trazem.  De acordo com 

Bardin (2016) a análise de conteúdo tem o mesmo objeto que a Linguística, a 

linguagem, pois é um conjunto de técnicas de análise das comunicações.  Consiste em 

um instrumento identificado por uma variedade de formas e adaptável a um campo 

distinto: as comunicações (BARDIN, 2016).  

Oportuno destacar que, para a autora, a análise organiza-se em torno de três 

etapas: a pré-análise; a exploração do material; o tratamento dos resultados obtidos e 

interpretação. Na fase da pré-análise ocorre a organização do material, tornando-os 

operacionais e as ideias iniciais sistematizadas, de maneira a conduzir um esquema 

preciso do desenvolvimento das operações sucessivas, num plano de análise. Na 

segunda fase é feita a exploração do material resultante das operações realizadas na fase 

anterior. Na terceira fase, os resultados brutos são tratados de modo a serem 

significados e validados permitindo assim estabelecer quadros de resultados, diagramas, 

figuras e modelos, que colocam em destaque as informações por meio da análise.  Para 

a autora, o pesquisador dispondo dos resultados significativos e fiéis pode propor 

inferências e interpretações a respeito dos objetivos previstos ou de descobertas 

(BARDIN, 2016). 
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A partir da prévia autorização das narradoras, como preparação do material, as 

entrevistas/conversas foram gravadas e transcritas na íntegra (BARDIN, 2016).  Cada 

entrevista/conversa foi estudada em uma totalidade organizada e singular, isenta de 

qualquer hipótese interpretativa antes do estudo formal da pesquisa.  

Em seguida foram destacados os temas elencados no roteiro, para um tratamento 

transversal do conjunto de entrevistas/conversas, ou seja, foi feito um recorte das 

entrevistas/conversas por meio de temas projetados sobre os conteúdos.  Os temas 

destacados foram: Memórias e Referências; Experiências de trabalho anterior à 

Educação; Experiência no trabalho; Secretária de Educação Infantil e Propostas da 

SME; Metáfora de trabalho na Educação Infantil; Metáfora de criança.   

A partir daí, as entrevistas/conversas foram analisadas de acordo com os temas 

acima descritos.  Segundo Bardin (2016), a partir do momento em que a análise de 

conteúdo codifica o material, deve se produzir um sistema de categorias que consiste em 

classificar elementos constitutivos de um conjunto por distinção, segundo analogia com 

critérios estabelecidos. Ainda de acordo com a autora, a classificação dos elementos em 

categorias condiciona a investigação sobre o que cada um deles tem em comum, 

permitindo o agrupamento pelo que é comum a eles.   

Assim, os elementos relevantes presentes nas narrativas relacionados aos temas 

foram ordenados em um sistema coerente de colunas, com os temas, categorias e 

subcategorias distribuídas em oito quadros, quatro quadros referentes às análises das 

entrevistas/conversas das AEIs e quatro quadros referentes às análises das PEIs. 

Os quadros de 1 a 4, referentes às análises das entrevistas/conversas das AEIs 

constam no subitem 5.1.1 e apresentaram os resultados das entrevistas/conversas com as 

AEIs.  Os quadros de 5 a 8, referentes às análises das entrevistas/conversas das PEIs, 

constam no subitem 5.1.2 e apresentaram os mesmos temas, porém categorias e 

subcategorias diferentes por terem sido produzidas a partir das entrevistas/conversas 

com as PEIs.  Para o tema sobre as metáforas foram apresentados quatro quadros, um 

para a metáfora sobre trabalho na EI e um para crianças sob o prisma das agentes e os 

outros dois quadros apresentaram os resultados das metáforas feitas pelas professoras a 

respeito dos mesmos temas.   

De acordo com Bardin (2016), fazer uma análise temática consiste em descobrir 

os núcleos de sentido que constituem a comunicação e podem trazer algum significado 
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ao objetivo analítico escolhido; nessa pesquisa as tensões no trabalho e as 

representações sociais sobre o trabalho.   

 

4.4 As narrativas sobre as trajetórias de vida 

 

O que considero surpreendente, se não francamente injusto, é que durante 

tanto tempo investigadores tenham considerado as narrativas dos professores 

como irrelevantes (GOODSON, 2000, p. 71) 

 

Ao romper com a tradicional forma de entrevistas baseadas em perguntas e 

respostas, as narrativas revelam-se como um rico instrumento metodológico para se 

realizar investigações qualitativas, oferecendo aos pesquisadores elementos que podem 

configurar-se em conhecimento científico resultante da apreensão fidedigna dos relatos 

e das primícias originada. Permitem, no aprofundamento das investigações, combinar 

histórias de vida a contextos sócio históricos, tornando possível a compreensão dos 

sentidos que produzem mudanças nas crenças e valores que norteiam as práticas dos 

narradores (JOVCHELOVICH; BAUER, 2002). 

As narrativas colocam-se como um desafio ao pesquisador, por este tornar-se 

parte do processo ao ouvir as questões que emergem na conversa que atravessam sua 

própria experiência no processo de pesquisa-formação (BRAGANÇA, 2012).  Assim, 

enquanto pesquisadora, ouvir as histórias de vida das narradoras foi uma experiência 

significativa e reveladora. Pois, esse processo de revisitação ao passado ofereceu às 

narradoras e pesquisadora elementos do passado que estão relacionados às crenças e 

comportamentos do presente.  A identificação desses elementos, que não estavam no 

nível de consciência das narradoras, tornou-se possível em função da proposta que 

pesquisa-formação oferece, tendo em vista a natureza formativa que ela apresenta. 

 

4.4.1 As Agentes de Educação Infantil e suas experiências 

 

Queria ser militar... 

Angélica queria seguir a carreira militar, porque dois dos seus irmãos eram 

militares.  Cursou enfermagem para seguir a carreira, participou de concurso, não foi 

aprovada.  No ano de 1992, foi contratada para trabalhar em uma creche privada como 

técnica em enfermagem. Afirma ter tido contato parcial com as crianças por ter sido 
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contratada para trabalhar na parte do cuidar, envolvendo saúde e higiene, e que não 

tinha noção da parte pedagógica.  Foi para a área de segurança, depois voltou a trabalhar 

como auxiliar de creche.  Foi cuidadora de idosa, experiência que não gostou por não ter 

o contato com sua família como tem hoje, a estabilidade no trabalho, as férias em 

janeiro e o recesso em julho. Porém, se houvesse oportunidade trabalharia em outra 

área. 

Considerava que ser professor era ruim mesmo na época que estudou, em função 

do desrespeito dos alunos.  Destacou que não recebeu apoio da família, mas foi acolhida 

na instituição. Não tinha noção de nada pedagógico, seguia o que o grupo fazia, depois 

do PROINFANTIL teve compreensão do que fazer.   

Afirmou que não conhece a proposta da SME para as agentes, relatou o desejo 

do grupo de obter o enquadramento ao qual a secretaria se opõe. Segundo a narradora, a 

SME desconsidera o trabalho no início da transição entre as secretarias, os anos 

trabalhados, a discriminação que a categoria sofreu, o trabalho pedagógico bonito que 

realizam.  Essa oposição se estende a algumas PEIs que antes eram AEIs.  Relata 

preconceitos fora da unidade por ser identificada como babá. 

Considera essencial ao trabalho gostar de criança e do trabalho, percebe que 

algumas colegas são impacientes e não tratam as crianças de forma adequada.  Como 

Secretária de Educação, iria conferir valorização profissional, mexeria na infraestrutura, 

ofereceria mais recursos e diminuiria a carga horária das crianças. 

 Relatou que era uma pessoa belicosa antes de trabalhar na educação e acredita 

que o comportamento é resultante do convívio com profissionais da área de segurança 

que, em geral, lidam com as situações de forma mais contundente do que os 

profissionais da educação.  Por isso, como experiência significativa, destaca a mudança 

de seu comportamento por influência do grupo de colegas da creche, tornando-se uma 

pessoa mais dócil, que procura em situações de conflito conversar, ponderar até chegar 

a um bom termo.  Considera essa mudança muito positiva.   Sobre essa afirmativa pode-

se considerar os apontamentos de Moscovici (2000) a respeito do conceito de influência 

social que pode incidir nos comportamentos dos sujeitos por razões distintas.  O autor 

afirma que a influência não é exercida apenas de um dos lados e que todos exercem e 

sofrem influência.  Nessa perspectiva, os atores vão formando e se formando, 

constituindo suas identidades sociais. 

 



72 

 

 

 

Eu sempre chorava muito para ir para a escola... 

Amanda relatou que sua mãe faleceu enquanto ainda era muito pequena, ficando 

sob os cuidados da irmã.  Por isso, muito próxima à irmã, chorava na escola por sua 

ausência. Lembrou que havia uma professora que a acolhia nesses momentos.  Destacou 

que iniciou na creche em uma turma de berçário, sem ter conhecimento sobre o 

trabalho. Buscou nesse passado, na vivência enquanto criança, a experiência da 

necessidade atendida pela professora com quem ainda mantém contato. 

 Como atividades laborativas anteriores à creche, relatou que trabalhou em uma 

casa de massas, indústria de moda intima, como operadora de telemarketing receptivo, 

babá e explicadora.  Afirmou que considera o magistério um grande desafio, mas sua 

experiência religiosa junto às crianças, que ela reunia durante os períodos de reunião de 

mulheres da Igreja, foi fundamental para o ingresso na creche por indicação da irmã, 

pois na época não havia concurso. 

 

Eu acredito que 100% a questão da igreja contribuiu para a minha escolha, 

talvez se eu não tivesse feito esse caminho, percorrido esse caminho antes, eu 

não teria chegado até a Educação Infantil, porque eu sempre via tudo isso 

como um grande desafio.  Portanto, se me perguntasse se eu queria ser 

professora, quando eu brincava na minha infância, eu brincava de professora, 

eu brincava de ser a professora e botava chinelo, até às vezes, um monte de 

pedrinhas assim, eu ficava escrevendo assim, para as pedrinhas, para os 

chinelos.  Brincava de quadrilha, eu hoje eu vejo que tinha todo o projeto do 

ano inteiro com as pedras, com os chinelos (risos).  Era, minha irmã sabe 

disso, desde a infância, mas quando falava assim: - você vai ser professora? – 

Não, não quero ser professora.  Porque eu achava isso um grande desafio, 

uma grande responsabilidade e acabou eu chegando nesse estágio de 

professora por outro caminho.  Fui percorrendo um outro caminho, sem 

sentir, na verdade. 

 

 Sobre o trecho da entrevista/conversa acima transcrito, é relevante destacar que 

Amanda tem a memória da experiência de brincadeiras na infância, as quais imaginava 

ser professora. Ao olhar para sua trajetória, avalia que percorreu o caminho da educação 

sem se dar conta, porém do desejo que já se manifestava na infância por meio de suas 

brincadeiras.  Essa percepção se deu por meio na entrevista/conversa, ratificando o 

quanto esse recurso pode contribuir para emergir situações que em outros contextos de 

entrevista poderiam não se revelar.  A análise sobre as considerações da Amanda 

oferece indícios seu trabalho como ofício de professora, revelando a crença de que sua 

identidade profissional é de professora.  
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 A respeito de seu início na creche, considerou que foi muito tranquilo, foi bem 

recebida, auxiliada, e se sentia segura por trabalhar em grupo, não necessitando ficar 

sozinha, tendo em vista que iniciou em turma de berçário juntamente com outras 

agentes. 

 Acredita que para ser AEI precisa ter sensibilidade e disposição, um olhar atento 

para a criança, identificando que esta traz suas questões de abandono e negligência 

familiar, portanto uma atitude em sala de aula não pode ser pautada apenas no 

momento. 

 Sobre a proposta da SME para os agentes, disse não conhecer.  Destacou que o 

curso PROINFANTIL foi um desafio, constituindo-se em um novo momento em sua 

formação.  Identifica que, na Educação, os colegas educadores têm dificuldades em 

reconhecer o bom trabalho que os demais realizam. Atribui o fato ao reconhecimento de 

que o colega pode realizar algo melhor e assim a crítica pode servir de estímulo, porém 

em outros momentos é resultante do desejo de desmerecer o que o outro faz.  Nessa 

afirmativa pode-se observar questões relativas à valorização profissional que Amanda 

identifica não receber de alguns colegas. Declarou que já se sentiu mais incomodada 

com a situação.  Afirmou que atualmente consegue identificar quando a crítica é 

construtiva e quando é resultado de situações que revelam a tensão inerente às relações 

que se estabelecem no trabalho. 

 Na possibilidade de ser Secretária de Educação diminuiria a carga, 

principalmente das PEIs, apesar de ser agente.  Aumentaria a quantidade de escolas em 

cada bairro de acordo com o crescimento da população das crianças, ofereceria 

atividade extra, diminuiria a carga horária das crianças, acabando com o fato de as 

crianças dormirem na creche e tomarem banho para romper com a ideia do 

assistencialismo.  Amanda interpreta que as questões relacionadas ao cuidado da forma 

como se apresentam no contexto da creche, se aproximam da perspectiva 

assistencialista. Para a agente a redução da carga horária das crianças poderia romper 

com essa ideia.  Evidencia-se através da análise da construção social do conceito de 

infância e criança que a ideia do assistencialismo perdurou durante muito tempo.  

Contudo, não se pode afirmar que essas não estejam presentes na sociedade atual e que 

não seria a redução do horário o fato a romper com essa ideia. 

 Relatou como experiência significativa uma situação vivenciada com o grupo de 

crianças do berçário que está trabalhando no ano 2018.  Recebeu uma criança e esta, 
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para expressar seu descontentamento, deu um soco em suas costas. Imediatamente o 

grupo afirmou que falaria com o responsável pela criança, alegando que a atitude não 

era adequada e que tinha ficado chateado com ela.  A agente considerou o fato 

importante, em função das crianças já terem os valores estabelecidos pelo grupo. 

 

O sonho se tornou realidade! 

Maria iniciou seu relato emocionada.  Embora sua mãe tenha falecido em seu 

aniversário de 14 anos, deixou como ensinamento de que mulher tem que ser 

independente.  Destacou com orgulho a origem humilde da família, sua mãe lavadeira e 

pai pedreiro supriam as necessidades básicas da família.  Relatou que, apesar de 

incentivar as filhas a buscarem boas colocações, era submissa ao pai. Relatou que aos 

domingos a família o esperava chegar do futebol para almoçar.  Relembrou o cuidado 

com que a mãe preparava o material escolar das filhas e foi nela que buscou a inspiração 

para ser professora, pois sua mãe não teve oportunidade de estudar, mas se destacava 

entre os irmãos, elaborava a lista de compras, ajudava na resolução dos cálculos que o 

pai como pedreiro tinha que efetuar, como uma espécie de escriba.  Maria relatou que 

sua mãe enfrentou fila de madrugada para matriculá-la no curso Normal e se realizava 

na prosperidade das filhas. 

Como referência destacou sua professora da EI e sua professora alfabetizadora, 

que acompanhou a turma até a quarta série
23

.  Por sua gravidez precoce, dois anos após 

a morte de sua mãe e ao término do curso Normal, Maria teve que trabalhar para ajudar 

nas despesas da casa e em busca de sua autonomia social e econômica, trabalhou como 

auxiliar de serviços gerais em um fábrica de cartonagem.  Com o nascimento do 

segundo filho e dificuldades econômicas, passou a dar aulas em casa, ocasião em que 

recebeu o convite de uma colega para fazer parte do grupo de mulheres da comunidade, 

quando conheceu a idealizadora da creche que incentivou esse grupo a buscar melhores 

condições sociais para a comunidade onde viviam. 

Maria seguiu frequentando as reuniões desse grupo de mulheres para a criação 

de uma creche comunitária. Relatou que iam à CEDAE por causa do reincidente 

problema de água na comunidade, faziam reuniões com a SMDS, elaboravam 

planejamentos que apresentavam à SMDS e se surpreendeu quando em uma de suas 

                                                 
23

 Corresponde ao quinto ano do Ensino Fundamental.  
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idas à secretaria constatou que estavam sendo utilizados e compartilhados em creches 

sob a responsabilidade da SMDS.  Destacou que em uma das reuniões na SMDS o 

secretário mencionou que não entendia o porquê de o grupo não iniciar as atividades, 

uma vez que tinham o prédio e os recursos humanos.  Assim, o grupo de mulheres 

buscou parcerias, com doações de material de papelaria, comida e um fogão de seis 

bocas, doado pela igreja católica local, com o qual subiram o morro e iniciaram o 

atendimento às crianças.   

Maria destaca que mesmo com os erros cometidos no início das atividades na 

creche, sempre realizaram o trabalho pedagógico. Como a SMDS não assumiu a 

responsabilidade sobre as profissionais e Maria necessitava trabalhar para ajudar no 

orçamento familiar, precisou sair do projeto para assumir um trabalho remunerado na 

creche mantida pela igreja doadora do fogão e lá permaneceu por oito anos, quando foi 

oferecida, por um vereador, uma oportunidade às “crecheiras”, nome anterior às 

recreadoras, de fazerem graduação em Pedagogia em uma instituição particular com 

desconto de setenta por cento nas mensalidades.   

Em seu Trabalho de Conclusão de Curso optou por contar a história da creche, 

que está fortemente relacionada à sua história de vida.  Na ocasião do término de sua 

graduação, a creche já pertencia à SME e a diretora em exercício na ocasião, 

impressionada com o ativo envolvimento dela com a comunidade e com a unidade, a 

convidou para retornar à creche.  Maria aceitou o convite e não houve problemas de 

relacionamento quando retornou, por já ter feito parte da unidade, trouxe as experiências 

como professora na instituição confessional e compartilhou com as colegas que foram 

muito receptivas às novidades.  Salientou que na instituição a dinâmica do trabalho era 

diferente, ficava sozinha na sala com as crianças, porém tinham pessoas que davam 

banho nas crianças. 

Como características, considera que a profissional tem que ser uma pessoa 

compromissada, gostar do que faz, trabalhar com carinho, amor, estar atenta a tudo que 

acontece na sala. Precisa avaliar sua prática e assim planejar as coisas de acordo com a 

turma.  Destacou a necessidade de estar sempre estudando, buscando aperfeiçoar sua 

prática. 

Considera que, por meio das reuniões, conhece as propostas da SME e como 

Secretária de Educação iria propor muitas formações para os profissionais que atuam na 

EI. 
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Como experiência significativa de trabalho, destacou uma situação que 

vivenciou com uma PEI. Esta nunca tinha atuado na EI e, por isso, foi colocada com 

Maria para conhecer a dinâmica do trabalho no cotidiano da creche.  Maria aponta a 

deficiência da formação do profissional da EI a partir da observação da falta de 

conhecimento sobre a rotina e trabalho a ser desenvolvido que essa PEI demonstrava 

ter, indicando a desarticulação entre teoria e prática e a formação deficitária dos 

professores.  Em sua fala, deixou claro que não tinha o objetivo de falar mal da colega, 

mas de apontar o quanto ela, como regente, por desconhecimento, delegava tarefas a 

Maria e não se colocava em uma posição que favorecesse o diálogo como forma de 

manutenção da hierarquia, colocando-se como superior que não tinha nada a aprender 

com ela enquanto agente, o que revela o medo da PEI em expor o que poderia ser visto 

como uma fragilidade diante de um elemento do grupo em oposição, em tese uma 

colega de trabalho com quem deveria manter uma relação de parceria.   

Relatou que a PEI teve atitude inadequada com uma criança, que Maria 

considerou grave, e a entristeceu ao ponto de chorar com a situação.  No momento do 

fato ocorrido, a advertiu dizendo que iria chamar a direção.  A professora se assustou 

com a reação e declinou da atitude para com a criança.  Maria disse que a professora 

teve outros episódios de conduta profissional inadequada junto às crianças. Como não 

tinha como provar foi interpretada como se estivesse com ciúmes e foi repreendida pela 

direção da creche.  Relatou que, no segundo concurso, não passou na prova discursiva 

apenas por não ter colocado o termo adequado ao segmento quanto ao que se refere às 

áreas de conhecimento e por isso foi reprovada, o que considera injusto, por ter atitudes 

mais adequadas em sala do que a PEI, com quem trabalhou após o primeiro concurso.  

Revelou que seu primeiro ano após o ingresso das PEIs foi muito ruim e tais situações a 

marcaram profundamente.  Contudo, nos anos seguintes não teve problemas com 

nenhuma PEI.  Maria encerrou sua narrativa com a seguinte fala: 

 

Apesar de hoje eu ser agente, não ter o título de professora, porque eu me 

considero professora, professora, eu faço as práticas de professora.  Aqui eu 

sou respeitada, me sinto respeitada apesar de ter alguns dilemas, que é dilema 

de grupo.  Enquanto pessoa, não me sinto desrespeitada, jamais me senti e 

uma coisa que eu trago é essa coisa mesmo de dedicação, de carinho, de fazer 

o trabalho com responsabilidade. Então, aquilo que eu tive no início da minha 

vida eu trago até hoje. 
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Fica evidente nesta última fala de Maria que se reconhece como professora.  Em 

toda a trajetória revelada em sua narrativa de vida fica clara sua relação com o trabalho 

na educação.  Ao iniciar seu relato com a história da mãe, sobre buscar seu espaço na 

sociedade enquanto mulher, negra e moradora de comunidade, bem como sua 

participação na constituição da creche na comunidade onde reside, Maria apresenta sua 

estreita relação com a creche onde foi realizada a pesquisa e com o trabalho realizado 

nela.  Sua identidade profissional de professora não se constitui na forma da lei, porém 

em suas crenças partilhadas no grupo de agentes, legitimada na trajetória de vida, sua 

atuação na inauguração da creche, como professora na creche confessional e na 

experiência junto a PEI com postura que julgou inadequada.  

 

Eu queria mais fazer a minha faculdade que era o meu objetivo, meu sonho 

 Débora afirmou que tinha o desejo de fazer graduação, o que não foi possível 

por seu primeiro marido não a incentivar.  Seu segundo marido a incentivou a realizar o 

concurso para agente e posteriormente graduação e pós-graduação Lato-sensu. Quanto 

aos professores que se tornaram referências, considera que em cada etapa de sua vida 

teve professores que se destacaram. Citou que no primário
24

 teve uma professora que a 

acompanhou durante todo o período. 

 Sua experiência profissional anterior foi em escritório de contabilidade, onde 

permaneceu durante 8 anos e tinha a intenção de fazer ciências contábeis.  Na 

juventude, não tinha o desejo de fazer pedagogia, porém fez um curso oferecido para 

recreadoras, um estágio em uma creche na Ilha do Governador e foi efetivada, 

permaneceu por 4 anos e foi acolhida por uma pessoa com que tem uma relação de 

amizade até os dias atuais. Por questões financeiras considerou participar do concurso 

para agente.  Contudo, atualmente, gosta do trabalho e por isso procurou formação na 

área de educação.  

 Ao ser aprovada, com boa classificação, procurou uma creche próxima à sua 

residência, foi bem acolhida pela direção e colegas do grupo.  Não teve problemas para 

organizar suas atividades em função da experiência anterior.  Considera que para ser 

AEI tem que ser dedicada, gostar do trabalho, fazer com perfeição e assim o ofício trará 
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 Corresponde aos anos iniciais do Ensino Fundamental. 
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satisfação.  Julga ser necessário manter o foco na criança para que os problemas não 

interfiram no trabalho. 

Débora afirmou que não lamentou muito não ter passado para PEI, pois seu 

objetivo era a conclusão da graduação.  Como não tinham sido preenchidas todas as 

vagas de PEI na creche, nos primeiros anos não teve contato com nenhuma professora 

em sala durante seu horário.  Não definiu claramente, mas observou alteração do 

comportamento de algumas colegas que antes eram agentes e retornaram como 

professoras. Atualmente esses problemas já não existem mais.  Relatou que quando 

compartilhou turma e horário com uma professora, teve dificuldade de adaptação à 

colega que havia sido AEI, pois esta não aceitava ajuda, mas cobrava de Débora 

realização de atividades quando se ausentava para planejar, com o objetivo de inserir no 

planejamento as atividades realizadas por Débora em sua ausência. 

Destacou o afeto como experiência significativa de trabalho, afirmou que teve 

uma criança que não tinha mãe e era criada pela avó.  A menina tinha mais respeito por 

Débora do que por sua avó e que às vezes ia à casa da menina para conversar com ela. 

Atualmente não tem mais contato com a família pelo fato da criança ter frequentado a 

creche na Ilha do Governador. 

A respeito das propostas da SME, Débora considera não conhecer e se fosse 

Secretária de Educação iniciaria visitando cada unidade para identificar suas 

necessidades e atendar as especificidades das demandas de cada unidade.  

Pode-se observar que Débora também se identifica como professora, por não 

considerar que haja distinção entre as atividades que são realizadas pelos dois grupos 

profissionais que ocupam o mesmo espaço na creche.  Vale ressaltar que seu ingresso na 

educação foi por uma questão financeira.  Assim, a constituição dessa identidade se deu 

ao longo do exercício do cargo de agente. 

 

Se não é legal transformar o agente em professor não é legal exigir do agente que ele 

seja o professor 

 Daniele afirmou não se recordar de experiências significativas da infância, 

adolescência, juventude ou mesmo da vida adulta.  Não se recordou de professores que 

tenham se constituído em referências para o seu trabalho. Seu primeiro emprego foi de 

atendente de Telemarketing, trabalhou durante três meses e concluiu que não é o tipo de 

trabalho que deseja executar.  Trabalhou em papelaria como recepcionista e depois foi 



79 

 

 

 

promovida a assistente de licitação. Em seguida foi trabalhar em uma empresa de 

alimentos que fornecia merenda escolar e permaneceu trabalhando com licitação. 

 Emocionou-se ao falar de sua mãe, que a incentivou a participar do concurso 

para AEI em busca de estabilidade financeira. Relatou que embora não fosse seu desejo 

por nunca ter tido contato com crianças, participou do concurso.  Estudou, mas não se 

empenhou muito e foi classificada com pontuação alta. Como estava desempregada, 

quando foi chamada tomou posse do cargo com intenção de declinar, caso não gostasse. 

Não foi acolhida pelas colegas por ter chegado em um momento delicado em 

que contratadas tiveram que sair com a chegada das concursadas.  Segundo Daniele, a 

responsabilidade não era das agentes que estavam chegando, mais uma vez a prefeitura 

falhou quando não preencheu a carência dos profissionais.  Acredita que a sensação de 

insegurança também permeava a direção da creche, por receber profissionais 

concursados, os quais desconhecia.  Foi designada para trabalhar em uma turma de 

Berçário II, considerou uma “verdadeira prova de fogo”, por ter sido uma turma com 

muitos problemas. Posteriormente soube que a turma já apresentava problemas desde o 

Berçário I. Relatou que, em sua grande maioria, as crianças pertenciam a famílias que 

considera desestruturadas. 

Considera não ter muita afinidade com crianças, porém recorrentes vezes é 

abordada por crianças na rua e em retribuição brinca com elas. Há um aspecto 

interessante em sua fala sobre a falta de afinidade com criança. Esta característica é 

refutada quando estabelece como metáfora para criança o cachorro, justificando pelas 

interações e afetividade que tem com o animal. Destaca o comportamento que ambos 

têm em relação aos adultos, demonstrando “inteligência superior ao que os adultos 

pensam que têm”. 

Afirmou que, apesar de não haver nenhuma ciência em trocar uma fralda, é 

necessário um preparo profissional para atuar na EI, pois ela nunca tinha tido essa 

experiência de vida.  Por nunca ter tido contato com crianças, Daniele afirmou que 

pautou suas primeiras atividades no bom senso, procurava não fazer com as crianças o 

que não desejava que fizessem com ela.  Considera que atualmente suas atividades são 

de uma profissional de educação. 

Considera que precisa ter “jogo de cintura”, por não atuar somente junto às 

crianças, e que apesar da brincadeira ser um eixo estruturante da EI, o trabalho precisa 

ser levado a sério, com profissionalismo: 
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Você não pode fazer só com o bom senso, com o achismo: eu acho que isso é 

legal, porque pode dar certo, mas também pode dar errado e eu acho que a 

gente tem que se colocar no lugar da criança também: o que eu gostaria? Eu 

gostaria? Eu ia gostar disso? Eu ia gostar de ser chamada disso? Eu ia gostar 

que a minha professora me chamasse a atenção a todo o momento?   

 

Não fez PROINFANTIL por na época estar fazendo faculdade a distância e tinha 

os fins de semana comprometidos.  Nos primeiros anos após o primeiro concurso para 

PEI, não dividiu a sala com nenhuma professora, mas ouvia falar dos conflitos. 

Contudo, ofereceu um bom prisma para se investigar a situação do ingresso das PEIs 

nas creches: a tensão que a direção pode ter sentido nesse momento por ter diferentes 

categorias de profissionais onde apenas direção e PA eram professoras, o trabalho de 

conciliação entre as categorias precisava ser feito e o tratamento igualitário deveria 

prevalecer. 

As conquistas da categoria foram salientadas por Daniele. Referente à 

Gratificação por Desempenho não foi contemplada porque não tinha formação. As 

colegas aconselhavam a fazer um curso, mesmo não oferecido pela prefeitura. Ela 

considerava que não deveria fazer porque esse problema foi gerado pela prefeitura.  

Assim, ela defendia que a prefeitura deveria oferecer o curso no horário de trabalho.  Ao 

final do ano, foi oferecido um curso a distância com restrições que a habilitava para 

receber a gratificação, mas não para se candidatar ao cargo de professora em caso de 

concurso.   

Nesse momento da entrevista/conversa, Daniele trouxe a questão de que 

financeiramente é habilitada para receber a gratificação, porém não é para o exercício 

do magistério e considera que a própria prefeitura cria teias nas quais se prende.  

Posteriormente, Daniele fez o curso Normal. Apesar de habilitada, não tem o desejo de 

ser professora.  Considera que suas funções são distintas de PEI, acredita que separa 

muito bem o papel de cada uma, mas identifica que em algum momento elas “se 

cruzam”. No entanto, se recolhe para que a PEI assuma o papel dela na execução dos 

planejamentos e o início com a turma.  Acredita que antes assumia a liderança, porém 

não se comporta mais assim.  Pelas razões expostas acima não assume a identidade 

profissional de professora. 

Como Secretária de Educação colocaria todos que trabalham em educação nas 

unidades para conhecerem de fato o funcionamento delas; estende a ação aos vereadores 

e candidatos, por apresentarem projetos de leis absurdos que se constituem em uma falta 
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de respeito com a EI, antes assistencialista, porém como educação requer outra visão.  

Afirma que encontra o olhar de assistencialismo entre as colegas da categoria, 

professores, direção e em outra unidade.  Afirma desconhecer as propostas da SME, por 

outro lado considera que não são apresentadas com clareza e a secretaria transita entre 

propostas distintas, o que demonstra incoerência nas posturas adotadas. Em análise 

documental é possível observar que alguns dos Decretos emitidos pela prefeitura não 

demonstram coerência, como no caso do edital do concurso de AEI. 

Como experiência significativa de trabalho recordou um episódio em que 

encontrou com um casal de irmãos gêmeos após alguns anos da saída deles na creche, 

foi reconhecida pelas crianças e em conversa com a mãe nesse encontro esta declarou 

que os filhos têm boas recordações dela, o que a deixou feliz por ter se constituído em 

uma boa referência para as crianças.  Considerou que, embora seu trabalho possa não 

ser perfeito, aos olhos daquelas crianças é.   

Daniele encerrou sua fala com algumas considerações sobre a questão legal:  

 

Do ponto de vista legal não há a possiblidade da gente virar professor.  Mas 

por que que o sistema continua na ilegalidade da gente fazer as tarefas do 

professor?  Porque quando eu fiz o concurso, o edital dizia muito bem que eu 

tava aqui como auxiliar de alguém, em nenhum momento eu fui auxiliada e aí 

quando os professores chegaram falaram que a função é a mesma [...] se não 

é legal transformar o agente em professor não é legal exigir do agente que ele 

seja o professor, que ele assuma a turma na ausência do professor e não 

adianta falar que o elemento secretaria é o professor porque para mim o 

professor é quem tá dentro da sala de aula fazendo o papel de professor.  Não 

adianta falar que na direção tem professor, o importante é dentro da sala e 

horário integral. 

 

Essa fala é interessante por retratar uma realidade.  Na unidade em questão, as 

agentes assumem as turmas na ausência das professoras.  Daniele reitera que esse é um 

movimento anterior, porque as agentes já o faziam antes do concurso de PEI.  

Discussões acaloradas acontecem em unidades onde as agentes se recusam a assumir as 

turmas na ausência das professoras e as direções das unidades, diante desse impasse, 

têm o dever de assegurar o dia letivo e precisam equacionar a questão de melhor forma, 

sem prejudicar as crianças. 

 

É o amor que movimenta a minha vida 

Cléo relatou como experiência de vida significativa o fato de ter sido criada por 

seus tios e, segundo ela, a adoção não foi feita por seus tios e sim por ela.  Considera o 
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amor a base de sua vida.  Ficou viúva, retornou para casa dos tios e foi acolhida em 

amor por eles, apesar de considerar que não lhes dá escolha.  Recorda-se de uma 

professora da segunda série
25

, com quem a turma sempre realizava a oração de São 

Francisco, mesmo a escola sendo pública.  Considera essa memória muito agradável, 

identificou que apesar de ser questionadora, sempre manteve boas relações com os 

professores e gostava de estudar. 

 Começou a trabalhar em uma escola particular onde primo estudava, aos trezes 

anos, como ajudante. Organizava o material dos professores, os trabalhos manuais para 

as datas comemorativas, recorrentes em instituições privadas.  Por deixar de receber o 

pagamento como ajudante, não pôde continuar. Considera ter descoberto nesse 

momento que gostava de trabalhar com crianças e cursou o Normal.  Após a conclusão 

do curso foi trabalhar como professora e ia se identificando com a profissão. 

Foi chamada para trabalhar como recreadora na creche.  Embora, nunca tivesse 

se imaginado trabalhando em uma creche, aceitou o convite, foi acolhida pela diretora 

da época, por quem nutre gratidão pela oportunidade e confiança. Relatou que se 

considera muito feliz na unidade onde trabalha e se sente realizada e por ter concluído a 

graduação com seus filhos chegando à adolescência. 

Sentia-se decepcionada com a gestão da instituição onde trabalhou 

anteriormente, por não ter sido pago o seu 13º salário, mesmo mantendo uma boa 

relação com a direção e fazendo hora extra.  Quando ingressou na creche ficou feliz por 

não necessitar levar os trabalhos para serem concluídos em casa. Outro aspecto que 

chamou sua atenção foi a autonomia das crianças. Seu trabalho inicialmente se 

aproximava do cuidado materno, o que não era possível na creche pelo quantitativo de 

crianças na turma. Por outro lado, passou a cobrar esse comportamento autônomo de 

seus filhos.  Relatou que em alguns momentos as colegas chamavam a sua atenção pelo 

comportamento maternal, porém considera que não teve problema como agente por 

fazer seu trabalho sem se importar com o que o colega vai pensar.  Afirma que junto 

com as colegas sempre fez o trabalho pedagógico. 

Cléo acredita que é necessário se comprometer com o cargo.  O que não 

identifica em alguns colegas, em ambos os cargos e isso a entristece.  Acredita que é 

preciso haver respeito entre as partes para evitar problemas, pois a maioria das agentes 
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tem a mesma formação que as professoras. Afirma que as diferenças são salariais em 

relação às horas, porém o compromisso com o trabalho e com as crianças deve ser igual.  

 Não considera ter tido grandes problemas com as PEIs.  Apenas duas que não 

foram muito cordiais, com as quais afirmou ter respondido à altura e não as “deixou 

pisar”, porque tem a mesma formação que elas, apenas os cargos, salários e horários são 

diferentes.  Relatou que presenciou situações de agentes que se tornaram professoras 

agindo de modo a inferiorizar as agentes.  Fato que não permite que ocorra com ela, por 

executar bem o seu trabalho e por enfrentar qualquer PEI que tente humilhá-la.  

Considera que os conflitos das relações têm origem no caráter das pessoas envolvidas, 

sem levar em conta as dimensões sociais que atravessam os grupos, as quais podem 

gerar as tensões. 

Quanto às propostas da SME, considera que são conhecidas, respeitadas e 

sempre foi realizado um bom trabalho pelas gestoras das unidades. Como Secretária de 

Educação ofereceria aulas extraclasse, oportunizaria às crianças vivenciarem coisas 

diferentes.   

A experiência significativa destacada foi o trabalho com um grupamento que 

culminou na alternância do seu horário.  Cléo não deixaria de cumprir sua carga horária, 

mas trabalharia dois dias da semana em horários diferentes. Tal situação causou mal-

estar que já foi resolvido.  Acredita que o que motivou o descontentamento das colegas 

agentes foi o fato desejarem trabalhar no grupamento que ela está atuando junto às PEIs, 

por ser uma turma de crianças maiores e na ausência da professora requer maior 

segurança e preparo por parte da agente para assumir a turma que requer mais trabalho 

pedagógico. O fato comprova a hierarquia do trabalho no interior da própria instituição 

e a fragmentação do cuidar-educar. 

 

Eu fui me sentindo novamente viva 

Viviane trouxe uma memória escolar ruim, que marcou a sua infância e procura 

não reproduzir.  Narrou que cursava a terceira série
26

, o quarto ano do Ensino 

Fundamental em escola pública, em Campos e estava com vontade de ir ao banheiro. A 

professora não autorizou, ela urinou na sala de aula e se sentiu envergonhada.  A 

professora a fez limpar e a colocou de castigo no gabinete da direção.  A professora foi 
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chamada para esclarecer a situação, afirmou que havia colocado de castigo por Viviane 

já estar muito grande para urinar na sala.  Após esse episódio a professora, que conhecia 

a origem humilde de Viviane, afirmava que não conseguiria se formar e ter uma 

profissão porque seu pai não poderia pagar seus estudos.  Viviane relatou que, em 

lágrimas, respondeu que iria trabalhar como empregada doméstica, iria ser uma 

professora carinhosa, diferente dela.  Afirmou que estudou em uma época que a palavra 

do professor não poderia ser questionada.  

Destacou que não pensava em outra coisa que não fosse ser professora, desde 

essa época.  Antes de ser aprovada no concurso para professora, em Campos, trabalhou, 

para ajudar nas despesas da família e dos estudos, cuidando de filhos de pessoas que 

trabalhavam fora de casa em empregos formais. Viviane lecionou em Campos, se 

apaixonou por uma pessoa que morava no Rio de Janeiro, se casou e continuou 

morando em Campos, atuando como professora por sete anos.  Encontrava-se com o 

marido a cada quinze dias, uma vez por mês.  Quando engravidou do segundo filho, seu 

marido pediu que ela mudasse para o Rio de Janeiro, ou iria se divorciar.  

No Rio de Janeiro, sem emprego, em casa, cuidando dos filhos, Viviane tomou 

conhecimento sobre as reuniões a respeito da creche, morava em um conjunto de 

prédios próximo à comunidade e, por isso, sua participação nas reuniões não foi 

autorizada.  Posteriormente, sua participação foi autorizada e esta participação a fez se 

sentir importante, por estar discutindo com pessoas que entendiam de educação.  

Viviane relatou que fez uma prova, foi aprovada e começou a trabalhar na creche.  

Narrou que aconteceram alguns problemas. O grupo se desfez e ela foi à SMDS para 

esclarecer tais questões que afetaram o grupo.  A partir daí o grupo foi autorizado a se 

inscrever para concorrer novamente à vaga de recreadoras.  Apesar de ter uma boa 

colocação na prova, não foi chamada imediatamente para assumir a vaga e quando foi 

convocada foi informada que trabalharia com uma pessoa com quem não tinha um bom 

relacionamento.  Contudo, as diferenças pessoais não influenciavam no trabalho junto 

às crianças, pois entravam em acordo e realizavam o trabalho pedagógico. 

Recebeu o apoio de Maria, atual AEI na creche.  Maria intercedeu por ela junto 

ao grupo para que fosse acolhida. Não considerou mudanças significativas quando 

aprovada no concurso de AEI por manter as práticas anteriores à aprovação no 

concurso, que já eram pedagógicas. Continua a fazer o melhor pela criança, sendo a 

única diferença a estabilidade profissional. 
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Considera que precisa ter como caraterísticas o carinho, a escuta atenta para 

permitir que a criança explore sob sua supervisão. Há a necessidade de muita doação e 

gostar de criança.  Quanto à chegada das PEIs, afirmou que não teve problemas por 

considerar que tinham vindo para somar e que sempre respeitou hierarquia.  As recebeu 

para ouvir e trocar experiências. 

 Como Secretária de Educação promoveria cursos para todos os profissionais da 

educação, sem distinção entre as categorias.  Como experiências significativas, destacou 

o trabalho que realizou no berçário junto com uma parceira muito criativa, que mostrou 

para Viviane que é possível trabalhar no grupamento de forma leve, brincando.  Trouxe 

o relato da sua experiência com uma colega no maternal que envolvia muito as crianças 

em todas as atividades que promovia.  Salientou o trabalho de uma PA da creche que, 

apesar da posição hierarquicamente superior à sua, não se importava de ajudar, de forma 

carinhosa, a limpar, dar comida e nas demais atividades.  Considera que tais 

experiências contribuíram para seu crescimento profissional e pessoal.  Encerrou sua 

fala relatando o quanto se sente feliz quando encontra com uma pessoa bem-sucedida 

que frequentou a creche enquanto criança. 

 Nessa entrevista/conversa pode-se destacar a afirmativa de Viviane, que 

salientou a necessidade de uma escuta atenta à criança.  O desejo de atender as reais 

demandas revela o reconhecimento da criança enquanto sujeito.  Contudo, na prática, o 

fato não se evidencia. O que está presente nos discursos se constitui em jargões 

pedagógicos que podem ser constatados em uma análise mais apurada entre as falas, 

trajetórias e metáforas presentes na análise dos resultados.  

  

Eu adorei, porque a gente faz o que gosta 

Elizabeth afirmou que aos dezenove anos perdeu sua irmã mais nova quando esta tinha 

quinze anos. Relatou que esse foi o único fato que marcou sua vida substancialmente e 

que sua vida, exceto o falecimento de sua irmã, é excelente.  Ao falar sobre sua tragédia 

familiar, Elizabeth transmitiu em sua voz e olhar o peso de sua dor, seguiu apontado as 

qualidades de sua irmã com saudosa alegria.  

Sobre suas memórias da vida escolar, recordou-se de uma professora de 

matemática que humilhava os alunos em uma época em que a autoridade do professor 
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não era questionada.  Elizabeth a tem como referência para não reproduzir as falas da 

professora para as crianças.  Afirmou ter boas recordações do ginásio
27

 e da escola 

Normal.  Recordou-se de uma professora de Língua Portuguesa que considera muito 

boa e se constituiu na referência de professora que Elizabeth gostaria de ser.  

 Antes de trabalhar na creche havia feito apenas estágio, trabalhou em uma 

“escolinha de fundo de quintal” que a vizinha abriu, depois do casamento trabalhou 

vendendo “televisão a cabo”.  Afirmou que trabalhava muito quando Ana, atualmente 

PEI na creche, conversou com sua mãe sobre a oportunidade para recreadoras na creche, 

que tinham formação no curso Normal.  Foi até a creche e se assustou com as condições 

de infraestrutura, contudo fazendo o que gostava se adaptou rapidamente ao novo 

trabalho.  Foi acolhida pela Ester, atualmente PEI na instituição, e não encontrou 

dificuldades na execução do seu trabalho. 

 Após o concurso para AEI, não considerou que houve mudanças no trabalho, 

apenas a chegada de um grupo novo com meninas muito boas e a troca de experiência 

com elas foi excelente. Lamentou pelos colegas que não passaram no concurso e 

tiveram que sair da creche.    

 Considera que, como características, a AEI necessita ter muito amor e paciência, 

gostar do que faz e que anterior a essas características é necessário ter “dom”.  Relatou 

que amigos e familiares se opuseram quando optou por trabalhar em uma creche e fazer 

pedagogia, contudo, atualmente o irmão reconhece que Elizabeth está profissionalmente 

realizada.  As falas sobre carinho, amor e dom são recorrentes, por serem crenças 

compartilhadas nos grupos de profissionais que atuam principalmente na EI. 

 Em relação à chegada das PEIs, não considerou que teve problemas, porque a 

primeira PEI com quem trabalhou foi a recreadora que a acolheu quando chegou à 

creche. Ambas já haviam trabalhado juntas e não houve diferença no trabalho, pois ela 

deixava Elizabeth à vontade para participar de todas as atividades planejadas.  Afirmou 

que entre elas nunca houve divisão de tarefas e nos anos seguintes, mesmo trabalhando 

com outras PEIs, não teve problema de relacionamento. 

 Considera que as propostas da SME precisam ser repensadas e que se fosse 

Secretária de Educação investiria mais no lazer, sobretudo em passeios para que as 

crianças conheçam outros lugares além da comunidade.  Como experiência profissional 

                                                 
27

 Corresponde aos anos finais do Ensino Fundamental. 
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significativa, destacou o período de transição entre as secretarias. A primeira diretora da 

SME não permaneceu no cargo e outra diretora assumiu.  Afirmou que significou muito 

para o grupo pelo bom trabalho que a segunda diretora realizou.  Relatou que a diretora, 

na ausência de alguma recreadora, entrava em sala para trabalhar com as demais 

recreadoras para que não fossem sobrecarregadas. 

Encerrou sua fala considerando as melhorias conquistadas através de ações 

conjuntas e reinvindicações, porém apontou que, apesar da redução do horário, ainda 

não é possível frequentar cursos que contribuiriam para a qualificação de todos os 

profissionais da EI. 

 

4.4.2 As Professoras de Educação Infantil e suas experiências 

 

Então, quando eu fui para a creche como PEI eu fiquei um pouco insegura... 

Renata destacou que teve uma professora de história que a influenciou 

positivamente, incentivando-a a seguir estudando para conquistar uma boa colocação 

profissional. Pensava em ser vendedora, não considerando demérito essa profissão.  Não 

pensava em seguir o magistério por “não ter grandes aspirações”, porém pelo incentivo 

da professora que contribuiu para a sua constituição como pessoa, fez curso Normal.  

Contudo, se decepcionou em seu primeiro estágio em uma creche particular que relatava 

aos pais um cotidiano distinto do que as crianças vivenciavam.  A decepção foi tão 

grande que pensou em não concluir o curso. Em busca de estabilidade fez o concurso 

para agente, que exigia apenas o Ensino Fundamental. 

 

Trabalhei com vendas, trabalhei no shopping, depois teve esse concurso do 

agente auxiliar de creche, também não tinha expectativa de passar, porque eu 

também não imaginaria como seria trabalhar em uma creche da prefeitura, 

mas passei, comecei a trabalhar e foi um choque porque eu pensei que tivesse 

um professor que eu iria auxiliar só que não tinha nenhum professor em sala 

de aula, nós que tínhamos que assumir. [...] Então, a gente teve que aprender 

muita coisa, buscar informações pra poder fazer um melhor trabalho possível.  

 

Sobre o trecho transcrito acima, se pode destacar uma fala recorrente entre as 

AEIs de que fizeram concurso Agentes Auxiliares de Creche, antiga denominação do 

cargo, e por isso tinham a expectativa de ter um professor regente com elas.  Relatam a 

insegurança e a responsabilidade de assumirem uma turma de crianças e que algumas 

delas não têm formação e nem experiência para a realização do trabalho. 
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Para atuar como professora, Renata acredita que é necessário amar as crianças 

que vivem uma realidade distinta das crianças de creche particular. Afirma que o desejo 

de realizar um bom trabalho requer mais do que formação e conhecimento.  Quando se 

refere a esse algo a mais, a professora retoma o tema que aparece em todas as 

entrevistas/conversas, a dimensão afetiva. 

Considerou que seu início como agente foi difícil, por desconhecer o que poderia 

trabalhar com as crianças na faixa etária da creche. Mas recebeu o apoio das agentes 

mais antigas para elaboração dos planejamentos e desenvolvimento das atividades junto 

às crianças:   

 

Eu sou PEI, mas ao mesmo tempo eu me sinto como agente, porque eu não 

consigo desassociar as duas funções eu acho que elas são muito entrelaçadas 

entre as duas.  Então, eu sou PEI e também sou agente.  Então, quando eu fui 

para a creche como PEI eu fiquei um pouco insegura por eu sentir de eu estar 

liderando as agentes.  Então, senti muita responsabilidade no meu trabalho, 

porque tudo que eu faria influenciaria no trabalho delas também.  Então, 

procurei ser bastante transparente, mostrar que não tinha rivalidade que todas 

nós estávamos no mesmo barco, elas poderiam contar comigo, poderiam 

sugerir atividades, projetos, ideias delas.  Então, meu início como PEI na sala 

de aula não foi tão diferente assim como de agente, só foi me atribuído mais 

responsabilidades e mais preocupações também porque quando nós entramos 

como PEIs nas creches, principalmente eu que vim do primeiro concurso, não 

tinha nenhum PEI.  Então, nós fomos as primeiras.  Então, já tinha assim, um, 

toda uma expectativa da parte dos agentes de como viriam essas PEIs, de 

quem seriam, se elas viriam para mandar e que elas iriam ser autoritárias.  

Então, tinha toda essa questão de preocupação.  Então, quando eu comecei eu 

fiquei muito apreensiva de me compreenderem mal, de acharem que eu 

estava ali pra mandar nelas, que eu iria ser a chefe, vou mudar a sala.  Esse 

início foi um pouco difícil. [...] Já observei alguns colegas que também eram 

agentes como eu e que trabalhavam até na mesma unidade e conseguiram 

continuar como PEI e alguns tiveram umas mudanças assim, bem 

significativas, de comportamento, de postura, como se mudassem 

completamente, fosse algo totalmente diferente do que eles eram 

inicialmente, mas têm colegas que mantém, que tentam manter esse 

equilíbrio entre ser agente e ser professor. 

 

Sobre suas atribuições e identidade, Renata afirma sentir-se identificada como 

agente e professora. Deschamps; Moliner (2009) anuem que a evolução de si-mesmo 

não é restrito à infância e adolescência, portanto ocorre ao longo da vida e assim as 

representações de si-mesmo, o conhecimento a respeito de si aliados às características 

do contexto no qual o indivíduo está inserido podem oferecer faces distintas ao sujeito, 

orientando-o na expressão de si-mesmo.  Essa macroestrutura formada por conceitos 

relativamente estáveis, relacionada com uma microestrutura de conhecimentos 

particulares, podem explicar a simultânea estabilidade e fluidez de si.  Nessa 
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perspectiva, há como se compreender essa dupla identidade assumida pela professora 

Renata. 

Renata destacou que em sua unidade a direção repassa que a expectativa da SME 

é de que seja trabalhada a questão da autonomia, da identidade, em uma perspectiva do 

desenvolvimento. Destacou que como PEI teve dificuldades em realizar as atividades 

com as crianças, não sob o aspecto pedagógico:  

 

Como PEI tive dificuldade porque quando eu ia iniciar uma atividade com as 

crianças as agentes não me ajudavam.  Tipo assim: - Essa não é a minha 

função te ajudar. – Vou até cuidar da criança, vou dar banho, escovar o dente, 

mas o pedagógico é só você, você que faz sozinha.  Então, às vezes elas 

ficavam sentadas conversando, batendo papo e até atrapalhava que eu tinha 

que competir com a voz delas, com a conversa delas.   

 

A professora destaca que atualmente não tem vivenciado situações de conflito, 

contudo identifica que alguns colegas não estão na mesma situação. Considera que a 

situação que vivencia com o grupo de agentes com o qual trabalha é resultante de 

concessões feitas por ela e pelo grupo.  

Afirma que se ocupasse a cadeira de Secretária de Educação, disponibilizaria 

recursos e aumentaria o salário das PEIs.  Relatou como experiência marcante no 

trabalho uma situação com uma criança que teve uma crise, na qual se atirou ao chão e 

não houve quem conseguisse amenizar a situação acalmando a criança.  Ela conseguiu 

abraçar a criança e se deitou junto com ela no chão, arrumou uma cama e a fez 

adormecer acariciando sua cabeça.  Os episódios de crise da criança eram recorrentes, 

sendo esse o que mais comprometeu a integridade física da criança, das demais e dos 

profissionais envolvidos, porque a criança atirava, nas pessoas que se aproximavam, 

cadeiras e demais objetos ao seu alcance.  A professora afirmou que o fato não se 

repetiu mais e destacou essa experiência por entender que a criança necessitava de 

carinho e atenção, porém o grupo de profissionais estava com medo dela e no momento 

Renata sentiu o quanto foi importante e útil à criança. 

 

Eu acho que foi mesmo o nascimento do meu filho... 

Patrícia destaca que o nascimento de seu filho foi a experiência mais 

significativa que vivenciou por ter planejado sua vida em função da maternidade.  Fez 

curso Normal e Pedagogia por influência do pai, que desejava ter uma filha professora.  
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Apesar de ter trabalhado no comércio, não se identificou.  Sua atuação profissional foi 

na EI como professora na rede particular.  Na prefeitura do Rio de Janeiro trabalhou 

como recreadora na SMDS, emprego que deixou para fazer a graduação em Pedagogia 

em uma universidade pública, e prestou concurso ao final do curso e ingressou no 

quadro de PEIs da SME. Afirmou que não se sentiu apoiada em seu ingresso como PEI 

na prefeitura. 

 

Na prefeitura eu tive muita dificuldade, no início, porque como eu já tinha 

sido recreadora eu já sabia que essa chegada das PEIs seria complicada e eu 

peguei a chegada mesmo.  Então, foi muito, muito, muito difícil, para mim 

foi muito difícil, a adaptação, o trabalho não, o trabalho... assim, nada ali era 

diferente do que eu imaginava, não.  O problema foi as relações com a 

equipe, eu também cheguei muito, com medo mesmo do que eu ia encontrar 

e isso me deu uma travada durante um bom tempo.  Eu tive muita dificuldade 

de adaptação quando entrei na prefeitura, mesmo como PEI. 

 

 Afirmou que inicialmente observou em quem poderia confiar e solicitar auxílio 

em suas primeiras atividades.  Considera a necessidade de ter paciência e ser muito 

criativa para ser professor, pela falta de recursos.  Quanto às propostas da SME para as 

PEIs acredita que existam, porém não são repassadas de forma adequada.    

 Como Secretária de Educação investiria em recursos, infraestrutura, na formação 

profissional, considerando também os aspectos psicológicos, em função da violência a 

qual estão expostos cotidianamente nas comunidades da cidade.  

 A experiência significativa que considerou relevante destacar foi sua atuação em 

uma turma de berçário. Já havia trabalhado no grupamento enquanto recreadora, em 

uma perspectiva assistencialista.  Para desenvolver suas atividades como professora, 

iniciou uma pesquisa bibliográfica que contribuiu para a sua prática de modo a 

desenvolver um bom trabalho com seu grupo.  Identifica-se nessa fala que a professora 

tem clareza da necessidade do estudo para o trabalho profissional da EI. 

 

Quando meus filhos cresceram comecei a cuidar de mim... 

Para Carolina, toda criança quando tem um contato bom com o professor, sonha 

em ser professora.  Como experiência escolar destacou a professora do primeiro ano que 

a ensinou a ler. 

Como experiência de trabalho anterior relatou que foi auxiliar de dentista.  

Afirmou que tinha o sonho, anterior ao casamento, de ser funcionária pública. 
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Participava dos concursos e não era aprovada, desistiu para cuidar dos filhos. Quando 

considerou que haviam conquistado certa autonomia e apesar de ter o ensino médio, 

participou do concurso para AEI, foi aprovada, cursou o PROINFANTIL, depois 

Pedagogia e fez o concurso para PEI.  Relatou que brincava de ser professora, sua mãe 

era merendeira, sua irmã professora e que apesar dessa relação com a escola não 

considerava a possibilidade de ser professora.  

 Como características considera que, como professora, precisa ter respeito e 

carinho pelas crianças.  Nessa fala Carolina se remeteu à professora que a alfabetizou: 

“eu volto lá trás nessa minha professora com aquela força que ela me deu. Então, aí eu 

tento o máximo entender as crianças, respeitar elas, escutá-las para depois ver o que nós 

vamos fazer.” 

  Sobre o início do trabalho em educação, como AEI, Carolina afirmou que a 

experiência foi positiva por ter sido o início, todos estavam chegando juntos e se 

ajudavam. Por outro lado, os contratados que não passaram no concurso foram 

dispensados e não foram receptivos.  Após a saída de todos os contratados, a professora 

afirmou que o grupo era unido: “era tipo uma família, uma união, tava todo mundo 

chegando.  Tinha uns que tinham experiência, mas também tinha uns que também eram 

novos.  Então, tavam todos no mesmo patamar, éramos iguais.  Então, foi bom, como 

agente.” 

Sobre sua experiência inicial como PEI, considerou que foi difícil, mesmo sendo 

agente, sobretudo por ter decidido mudar de unidade e ir para a creche na qual a 

pesquisa se desenvolveu.  Relatou que mudou de unidade por desejar conhecer outras 

pessoas em outro contexto.  Afirmou que chegou na unidade nova e precisava conhecer 

as crianças, as demandas delas, para assim iniciar seu trabalho, e havia uma cobrança 

das agentes para que ela realizasse o trabalho pedagógico. Para ilustrar sua fala, relatou 

a seguinte experiência em uma turma de berçário: 

 

Eu brincando com a criança, não esqueço até hoje, comecei a jogar a bolinha 

e comecei a pedir as crianças que, berçário, falava o nome da criança e pedia 

pra pegar a bolinha, a criança ia lá e pegava aquela bolinha e tava uma porção 

de brinquedo espalhado, outro brincando quando eu chamava uma criança, 

sei que depois parei a pessoa veio para mim me pergunta assim: - que horas 

você vai começar o seu pedagógico? Aí eu fiquei, sabe... aí eu falei: - se você 

não percebeu eu já fiz, mesmo eles brincando aqui eu estava fazendo meu 

pedagógico. 
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Em análise ao fato ocorrido, pode se considerar que a professora estava 

brincando e interagindo com as crianças, o que postula as DCNEIs (BRASIL, 2010). 

Quanto à agente, não se pode afirmar se o questionamento foi feito a partir do 

desconhecimento da atuação pedagógica ou resultante dessa tensão que se instaurou 

com a chegada das PEIs. 

Afirmou que situações como essa lhe davam vontade de chorar, de sair correndo.  

Contudo, ao longo do tempo foi conquistando respeito e as relações foram melhorando.  

Quanto ao trabalho, não sentiu dificuldades por sua experiência anterior como agente, 

na qual sempre gostou de fazer o trabalho pedagógico, auxiliando as professoras que 

atuavam com ela na creche que trabalhou anteriormente.   

A professora não considera que a SME tenha novas propostas para os 

profissionais da educação desde o curso PROINFANTIL, afirma que é algo que sempre 

se repete. Como Secretária de Educação, a professora afirma que daria mais atenção à 

EI, abriria mais concurso, formação para educação inclusiva. Destacou a grande 

inserção de crianças deficientes na EI e o pouco investimento em formação profissional 

para o trabalho voltado para as crianças incluídas:  

 

Eles simplesmente colocam uma criança na sua sala e depois querem um 

relatório que você não tem nem noção como vai fazer.  Se você não procurar 

em uma Internet nada você fica à mercê e eles querem aquele resultado, eles 

querem aquele relatório, mas é formação mesmo para esse lado, eu gostaria 

muito. 

 

Como experiência significativa de trabalho, Carolina destacou as seguintes 

situações:  

 

Olha, assim, ano passado mesmo, eu recebi um menino... foi assim um ano 

muito... muito difícil, com muitos relatórios.  Eu recebi um menino autista na 

parte da manhã e na parte da tarde eu tive um menininho que tinha uma 

dificuldade no lado esquerdo, que ele tinha tido derrame na barriga ainda da 

mãe e eu nunca tinha convivido com... e a gente não tem preparo, essa é a 

verdade, simplesmente botam criança na sala, aí eu corri para internet, fui ver 

como é que cuida.  A gente vai procurando, pesquisando, pesquisando, mas 

mesmo assim, mas depois, graças a Deus, tive um bom relacionamento com o 

menino e vi assim o desenvolvimento dele e foi muito legal, foi muito 

gratificante. Dos dois, cada um na sua dificuldade. 

 

Em sua fala, a professora trouxe mais uma questão importante: a educação 

inclusiva na EI que deve ser um ponto de atenção no trabalho no segmento.  Tendo em 

vista que tem aumentado o número de crianças deficientes matriculadas na EI municipal 
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que precisa se ocupar de formar os profissionais que atuam nas instituições.  Foi a partir 

de sua experiência profissional que a professora identificou a necessidade de formação 

em uma temática relevante ao seu trabalho.  

 

Eu vejo que ao longo dos anos eu sou uma mulher realizada, feliz 

Ana tem como memória da escola a professora alfabetizadora, que apesar de ser 

“pulso forte”, era carinhosa.  Concluiu o curso Normal, casou-se no mês seguinte, dava 

aulas de artesanato por não ter conseguido emprego, começou a trabalhar como 

recreadora na creche, recebeu o apoio de algumas colegas e de outras não, por 

manifestar o desejo de realizar o trabalho pedagógico e ser interpretada como alguém 

que estivesse “querendo aparecer”.  

Destacou que, ao iniciar o trabalho na creche, chocou-se com a realidade por 

considerar que as crianças não eram bem tratadas pelas famílias e sua primeira filha iria 

conviver com crianças com outra realidade familiar.  Afirmou que se sentiu muito 

marcada com essa experiência.  Destacou que, atualmente, a realidade da creche é outra, 

as crianças são bem cuidadas pela família e isso a tem deixado feliz.  Considera o fato 

resultante de uma conscientização e de um processo de ressignificação do espaço da EI 

no contexto em questão, que tinha o assistencialismo presente, sobretudo pelo fato da 

creche ainda pertencer a SMDS:   

   

Então era mais de acolher, deposito mesmo, a estrutura da creche é a mesma, 

mas assim o cuidado não era esse.  Entendeu, o espaço não era o espaço 

assim legal, era insalubre.  Era assistencialismo, embora nós realizássemos o 

trabalho pedagógico, nós fazíamos todo o trabalho pedagógico, com o que 

tinha, tinha ofício a gente usava ofício, fazia pintura, não deixava de fazer 

não, a gente dava o nosso jeito, mas era bem precário. Quando me tornei 

agente o salário aumentou um pouquinho, aí você, naquela época era o Cesar 

Maia, tinha um certo recurso, nós tínhamos muito recurso financeiro.  Então, 

a gente tinha um material legal, dava para fazer um trabalho pedagógico bem 

legal.  Embora, nós fazíamos até antes, mas assim com recurso ficava mais 

fácil, tinha esse olhar, tinha essa visão. 

 

Por ter sido uma das primeiras recreadoras a trabalhar na creche e por morar 

próximo à instituição, a história de vida de Ana se relaciona estreitamente com a da 

creche.  Ressaltou que, apesar do caráter assistencialista da EI, sobretudo na creche, ela 

e as colegas já faziam o trabalho pedagógico.     

Ana foi aprovada no concurso de AEI e depois de PEI. Não considera que tenha 

mudado seu comportamento, as colegas lhe afirmam que não mudou como as outras 
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AEIs que passaram para PEIs. A professora disse observar alteração nos 

comportamentos de colegas.  Quando Ana confirma a alteração no comportamento das 

colegas PEIs, que antes eram agentes, fica claro que há uma mudança nas posturas em 

função do cargo que ocupam.  

Afirma que cada pessoa tem seu modo de trabalhar, considera como desafio a 

relação com o outro e, a partir das diferenças, realizar um bom trabalho.  Não faz 

distinção do seu trabalho enquanto agente e professora, apenas considera que como PEI 

a responsabilidade aumentou por ser regente da turma. Há o apoio dos agentes, porém é 

o professor que responde pela turma, que planeja e reflete sobre a ação, sendo o ator 

principal do grupo.  Considera que precisa ter empatia, se colocar no lugar do outro.  

Não se considera superior em função de um cargo que ocupa, acredita que “não é 

melhor que ninguém”. 

Considera que conhece as propostas da SME através dos documentos.  Como 

Secretária de Educação iria investir em formação dos profissionais e na saúde 

psicológica dos que adoecem ao longo dos anos no magistério.  Faria maior 

investimento em recursos, na estrutura das unidades para facilitar a vida do gestor. 

Como experiência de trabalho significativa citou o trabalho em uma turma de 

berçário.  Afirma que recebeu a proposta como desafio de realizar um trabalho 

pedagógico com as crianças bem pequenas, o que também se constitui em mais uma 

questão a ser amplamente discutida na EI.  Ana relatou que foi pesquisar para realizar o 

trabalho.  A professora colocou que o trabalho desenvolvido junto às crianças ofereceu 

muitas possibilidades de aprendizagem. Entre outros projetos, trabalhou receitas com as 

crianças utilizando os utensílios de cozinha que não ofereciam riscos e que faziam parte 

do cotidiano, para assim despertar o interesse delas.  A professora ressaltou a 

importância de trabalhar em todos os grupamentos para que o profissional enfrente 

novos desafios. 

Ana encerrou sua fala afirmando sentir-se feliz com a profissão que exerce e 

realizada por poder viver com o seu salário sem depender financeiramente de ninguém.  

Relatou que “se encontrou” mesmo com a mãe não querendo que ela fizesse Normal, se 

recusando a financiar seus estudos caso seguisse o Magistério, por seu desejo ser que a 

filha cursasse Informática. 

 

Eu amo a Educação Infantil, me descobri aqui... 
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Gabriela relatou que a experiência que a marcou foi uma professora que a 

“rotulava” por conversar demais, segundo sua opinião Gabriela não era capaz de fazer 

as tarefas por conversar e copiar da colega.  Gabriela disse que a professora não foi 

capaz de ter outro olhar sobre ela por considerar a conversa uma bagunça.  Como boas 

referências, a PEI destacou a professora que a alfabetizou, uma professora de biologia e 

outra de sociologia, as considera muito inteligentes e fontes de inspiração. 

 Não rejeitava a ideia de ser professora, porém não tinha o desejo de fazer o curso 

Normal.  Como o pai havia deixado a família e ela precisava fazer o Ensino Médio 

profissionalizante para ajudar nas despesas da casa, optou pela formação de professores 

e foi trabalhar como auxiliar de creche para ter experiência.  Prestou concurso para AEI 

por insistência de uma amiga e foi chamada.  Relatou que foi bem recebida pela direção, 

porém houve mal-estar com as colegas recreadoras que eram contratadas e estavam 

sendo dispensadas.  Relatou que na realização das primeiras atividades houve um pouco 

de rejeição às suas ideias por ser nova na instituição e com pouca idade em relação as 

demais colegas. Ao longo tempo a situação foi se modificando e houve troca entre ela e 

as colegas.  

 Gabriela relatou que não foi aprovada no primeiro concurso para PEI, mas 

acredita que recebeu bem as PEIs desse concurso, se colocando à disposição das colegas 

professoras.  Assim que passou no concurso para PEI, não quis continuar na creche em 

questão, porque quando era agente houve a necessidade de se devolver algumas AEIs e 

o grupo indicou que ela fosse uma das pessoas a ser dispensadas, uma vez que seria 

chamada no concurso de PEI e poderia voltar como professora.  Não havia garantias de 

que de fato se realizaria, porém, do ponto de vista administrativo, para unidade essa 

seria a melhor solução.  O ocorrido deixou Gabriela triste e ela foi para outra unidade. 

Apesar de ter sido bem recebida, sentiu diferenças culturais entres os grupos das duas 

instituições.  A professora iniciou os seus trabalhos na outra unidade com auxílio das 

demais colegas que trabalhavam na pré-escola e passou a dobrar
28

 na creche onde foi 

realizado o estudo.  Posteriormente, a prefeitura realizou um concurso para PEI de 40 

horas semanais, no qual Gabriela se inscreveu, exonerando a matrícula de 22 horas e 30 

                                                 
28

 Sistema de trabalho que permite ao professor trabalhar em horário distinto de sua matrícula em 

qualquer unidade de seu interesse que tenha vaga. 
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minutos.  Nesse retorno definitivo para a creche, a professora disse ter chegado um 

pouco nervosa por todo o histórico, mas seu objetivo era trabalhar e não fazer amizades.   

 A professora identifica como características gostar do que faz e que é necessário 

estar disposta a tudo na comunidade, como a aprender a cada dia, a trocar com os seus 

pares e a ser feliz sempre, porque não tem como não ser feliz no contexto investigado.  

Nessa fala há uma visão romântica do espaço, remetendo a uma idealização da creche e 

do trabalho. 

Considera que conhece algumas propostas da SME e se fosse Secretária de 

Educação proveria os recursos para as unidades e investiria em uma educação mais 

humana, “com um olhar mais para o ser humano, sem olhar para números.” 

 Como experiência significativa de trabalho, Gabriela relata que quando 

ingressou na matrícula de 40 horas, assumiu a turma de uma colega que estava 

trabalhando em sistema de dobra e que os pais e crianças estavam acostumados com a 

outra professora. Não foi muito bem aceita por estar no lugar em que consideravam ser 

de sua colega e por isso não criou muitas expectativas na realização do trabalho com o 

grupamento. Porém, ao final do ano Gabriela ficou muito próxima aos pais das crianças. 

 Através dos relatos de Gabriela pode-se identificar que o fato que mais a afetou 

foi a possibilidade de ser dispensada em face à necessidade do grupo e da instituição, 

sem que a sua necessidade fosse contemplada.  Esta experiência foi ainda mais 

significativa do que a transição entres cargos e unidades.  Contudo, o sentimento de 

pertença à creche em questão fica evidenciado. 

 

Passei por todas as adversidades, mas eu tô feliz...  

Vânia relatou que a experiência de vida que a marcou foi o falecimento de sua 

mãe quando tinha 17 anos e passou a cuidar de sua irmã mais nova. O padrasto tomou 

conhecimento que Vânia deixou a irmã algumas vezes sozinha, se mudou com a filha 

para ir morar com a atual esposa, e deixou Vânia sozinha.  A PEI trouxe à memória uma 

professora que sempre levava lanche para ela, uma vez que sua mãe não tinha condições 

financeiras.  

A professora relatou que “fazia unha” e trabalhou como caixa de supermercado 

antes de ingressar na creche como recreadora.  Seu trabalho na instituição foi por 

necessidade de sustentar o filho, porque o marido, viciado em jogo, não conseguia 

manter a casa, mesmo sendo militar.  Relatou que ao chegar na creche sentiu-se perdida 
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por nunca ter trabalhado com criança e que precisou buscar conhecimento por não ter 

sido apoiada pelas colegas, por questões de diferenças religiosas entre ela e o grupo. 

Após ter sido aprovada no concurso de AEI, a professora disse ter se sentido acolhida. 

Como PEI, a professora afirmou que as pessoas não a aceitaram por não ter 

graduação e por sua formação ter se dado através do curso PROINFANTIL.  Para 

organizar as suas primeiras atividades enquanto professora, buscou informação para 

realizar o trabalho, sobretudo com as turmas de pré-escola. Não havia muita 

possibilidade de dialogar com as colegas porque cada uma estava em sua turma.  

Contudo, seu trabalho não era substancialmente diferente: 

 

Como PEI eu tinha a obrigação de fazer o planejamento, mas o trabalho que 

eu faço é o mesmo de quando era agente.  Minha dificuldade maior foi nas 

relações nos dois primeiros anos, mas agora não tem mais problema. Eu acho 

que se a pessoa sabe qual é o seu trabalho ninguém precisa dizer o que fazer, 

ninguém tem que mandar em ninguém. 

 

Na fala acima, a professora considerou ser responsável pelos grupamentos em 

que a atua e a direção tê-la como a pessoa responsável pelas práticas pedagógicas junto 

às crianças. Assim ela precisava fazer algumas solicitações às agentes, solicitações essas 

que, segundo a professora, não eram necessárias serem feitas se as agentes fizessem o 

que lhes cabiam.  Que ações são essas que a professora considera que cabe aos agentes e 

que não precisam ser cobradas por ela?  Têm as agentes as mesmas ideias? 

Afirmou que, como professora, necessita ter compromisso, carinho pelas 

crianças: “eu penso neles, trato como trato os meus netos.”  Afirma não conhecer as 

propostas da SME e na possibilidade de ocupar o cargo de Secretária de Educação 

promoveria a valorização de todos os profissionais da EI, porque todos participam do 

processo educacional.  Também considerou a possibilidade de liberar mais verbas para a 

manutenção das instituições.  Como experiência significativa de trabalho, relatou que o 

desenvolvimento da criança é o que mais lhe traz satisfação.  

 

Eu queria ser professora desde dos nove anos mais ou menos 

Pietra é bastante reservada, contudo para a surpresa da pesquisadora trouxe 

muitos detalhes de suas experiências.  Relatou que sua origem foi muito humilde, porém 

recorda-se de brincar de dar aula para as bonecas de papel que ela mesmo desenhava e 

cortava.  Trouxe à memória que achou dinheiro na rua e comprou um quadro de giz para 
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dar aula para as suas bonecas, considera essa lembrança muito significativa e que apesar 

da origem humilde foi uma infância muito rica. 

Afirma ter boas lembranças da professora da EI, dos momentos da rodinha.  

Porém, tem uma recordação desagradável de uma professora que não a deixou ir ao 

banheiro, mesmo ela sendo uma criança muito quieta, e ela chegou em casa passando 

mal.  Como teve essa experiência, ela não nega a uma criança quando pede para ir ao 

banheiro, mesmo que ela desconfie que seja mentira, como ela não tem garantias e 

sofreu muito com essa experiência, não quer reproduzir com nenhuma criança. 

Relatou que começou a trabalhar com treze anos quando recebeu o convite da 

mãe de uma colega que era explicadora
29

 para auxiliar arrumando o material. Estudava 

de manhã, à tarde ajudava a explicadora e recebia pagamento pelo trabalho que 

realizava.  No último ano do Ensino Fundamental fez prova para o curso Normal.  

Afirmou que sempre teve o desejo de abrir uma escola e com a ajuda do pai realizou seu 

desejo, pois o pai trouxe bancos de madeira e uma mesa da loja de construção que 

trabalhava. Nesse momento do relato, Pietra se emocionou pelo gesto do seu pai.  

Seguiu sua narrativa dizendo que inicialmente não tinha crianças, porém rezou e 

crianças foram matriculadas e passaram a frequentar as aulas.  Afirmou que não tinha 

experiência por estar cursando o Normal, porém recebeu algumas doações de materiais 

para trabalhar.  Como seu pai não podia pagar por sua festa de quinze anos, com o 

pagamento das mensalidades realizou o evento com a presença de seus alunos.  Com o 

passar dos anos não pôde permanecer lecionando por causa do curso Normal que passou 

para o turno da tarde e no último ano para o turno da noite, ano em que ela começou a 

trabalhar em uma escola particular por quinze anos.  Relatou que trabalhava muito nessa 

escola, porque tinha muitas coisas para fazer, muitas festas de datas comemorativas.  

Pediu demissão porque estava amamentando e em fase de conclusão da faculdade. 

Algum tempo depois, por questões financeiras, começou a trabalhar em outra 

escola que passou a não pagar o salário. Afirmou que em razão dessa situação adoeceu e 

foi internada na Unidade de Terapia Intensiva por três dias, com fortes dores na cabeça, 

porém quis retornar para a escola por causa das crianças, mesmo sem a expectativa de 

receber seu salário.  Na época, estava estudando para o concurso de AEI por 

estabilidade financeira.  Retornou no ano seguinte para a mesma escola para auxiliar no 
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orçamento familiar, contra o desejo do marido. Meses depois foi convocada pela 

prefeitura para preencher o cargo de agente. 

O início como agente foi difícil porque foi para uma comunidade no bairro de 

Maguinhos, depois para a creche que atualmente trabalha, para o Complexo da Maré e 

retornou.  Afirmou que, enquanto AEI, tinha clareza da função, porém queria tratar as 

crianças com o mesmo carinho que trata seus filhos e que teve dificuldade na adaptação 

quanto ao ritmo de trabalho em função da quantidade de crianças.  Estabeleceu uma boa 

parceria com a PEI com quem trabalhou na época, que foi agente e não havia divisão de 

tarefas, ambas faziam os mesmos trabalhos.  Relatou que a única situação que a PEI 

gritou com ela foi quando colocou a mão no ferimento de uma criança cuja mãe era 

soropositiva:   

 

Agora a gente teve caso que minha aluna perdeu a mãe, depois descobrimos 

que a mãe era soropositiva, não sabe se a menina é e ela é mais uma que se 

machucou e eu passei a mão no ferimento.  Aí um dia ela brigou comigo: tira 

a mão disso! Você tá louca?  Aí esse dia eu quase chorei, porque ela gritou, 

mas foi o susto.  Ela ficou nervosa. Eu entendi, até hoje eu não aprendi.  O 

outro bateu a testa aqui: vamos lavar! Aí, eu tenho esse problema. 

 

Pietra seguiu sua narrativa expondo todo o processo de estudos para o concurso 

de PEI, não tinha condições financeiras de pagar um curso preparatório, recursos para 

conseguir a bibliografia, contou com auxílio da PEI que a acolheu lhe fornecendo 

material.  Pietra estudava enquanto as crianças dormiam e à noite, em casa, quando seus 

filhos dormiam.  A mesma PEI que a acolheu e apoiou foi quem lhe informou que havia 

sido classificada para a prova de aula prática.  Relatou que deixou de pagar uma conta 

em casa para pagar aulas preparatórias para a prova, esse foi mais um momento de 

muita emoção em sua fala.  Pietra afirmou que no dia da prova prática, apesar de saber 

tudo que precisava fazer, estava muito abalada porque a banca estava com seu “sonho 

nas mãos”.  

Relatou que no primeiro ano o trabalho com o grupo de AEIs foi muito difícil e 

desconhece até os dias atuais porque foi tratada com indiferença pelos colegas. Afirmou 

que apesar de não mencionar o fato a ninguém, a PEI que a acolheu na época que Pietra 

foi AEI percebeu a situação que perdurou até próximo ao fim do ano.  Pietra não 

desejava ir para a creche em função da relação com o grupo que atuava com ela.  Para 

amenizar a situação, Pietra chamava os colegas para planejar em conjunto e eles faziam 

colocações sobre a ausência de alguns elementos no planejamento, porém a professora 
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seguia a orientação da direção.  Pietra recebia essas observações como cobrança e se 

sentia muito mal com a postura dos colegas. Relatou uma situação em que uma agente 

questionou o horário de Pietra em um dia de festa na creche, apesar da professora ter 

cumprido seu horário e ter ido pela manhã ajudar na ornamentação da unidade: “eu 

perguntei para a pessoa: qual é o seu problema comigo? Já te fiz alguma coisa?  Aí a 

pessoa: não, não! Só tô te questionando.”  A professora afirmou que ao término do ano 

e nos anos subsequentes as relações melhoraram: “Eu acho que foi uma questão daquele 

ano.  Aquele ano me fez muito mal! O problema é o sistema e aí recai sobre a pessoa 

que está ali.” 

Quanto aos desafios, considera que a falta de parceria dos pais é um problema.  

Como características considera que o professor precisa ter compromisso, respeito ao 

outro.  Seguiu afirmando que na escola particular não havia valorização dela enquanto 

pessoa e profissional e que ela se sentia triste, magoada com as atitudes da direção.  

Porém, atualmente, na creche sente-se feliz na realização do seu trabalho.  Afirmou 

conhecer algumas das propostas da SME por meio das reuniões.  Quanto à experiência 

significativa destacou duas experiências, uma em escola particular na qual uma aluna 

que anotava coisas no caderno e quando perguntou sobre o que escrevia respondeu que 

anotava o que Pietra falava porque queria falar as mesmas coisas quando fosse 

professora.  Na EI relatou o caso de uma menina que a abraçava sempre e dizia que a 

amava.  A professora retribuía o abraço que considerava muito acolhedor por ter sido 

um ano difícil porque seu pai estava doente.  Ambas as experiências retratam as 

questões afetivas.  Outra experiência que a professora destacou foi do quanto considera 

gratificante as crianças iniciarem o processo de aquisição da leitura.  “Acho que quando 

estão começando a ler, acho maravilhoso.”  

 Na possibilidade de ser Secretária de Educação, considera importante a 

valorização de todos os profissionais da educação, a melhoria na estrutura das unidades.  

Apontou uma questão interessante a respeito do cuidado com as crianças carentes, um 

trabalho social que atendesse as demandas das crianças.  Demandas essas que não 

cabem à escola, mas que não podem ser negligenciadas às crianças. “Eu acho que tinha 

que ter um trabalho social para visitar para ver o que está precisando.”  Sob esse prisma 

é necessária uma articulação entres as secretarias. 

 

Desde pequenininha o meu sonho era ser professora  



101 

 

 

 

Quando convidada a olhar para o passado Ester iniciou a entrevista/conversa 

emocionada, chorando, recordando-se de sua origem humilde e a dificuldade de sua mãe 

em vencer o alcoolismo, que está sendo tratado à medida que Ester pode acompanhar 

sua mãe no tratamento.  Atualmente, sua mãe reside com ela e tem problemas de saúde 

decorrentes do álcool.  Considera essa experiência de assistir a mãe desde a infância 

mais significativa de sua vida e vista pela professora como positiva por ser algo que 

nunca desejou para si.  

A lembrança significativa de escola é de uma merendeira que cuidava dela por 

volta dos sete anos, que dava comida em sua boca e de uma professora do quarto ano 

que a emprestava livros por conhecer seu apreço pela leitura e sempre perguntava sobre 

suas impressões a respeito do que tinha lido. 

Ester afirmou que sempre teve o desejo de trabalhar com educação, que seu 

sonho, desde a infância, era ser professora: “Nunca almejei nada diferente disso.”  

Relatou que na cidade onde vivia, localizada no estado do Ceará, havia apenas um 

colégio que oferecia a formação de professores e era uma instituição confessional. Por 

não ter condições financeiras para pagar o curso, optou por fazer Científico
30

, outros 

cursos e depois tentar o curso de História na graduação por haver a possibilidade de 

tentar o vestibular para a universidade pública.  Ainda cursando o primeiro ano do 

Científico, durante a aula realizada no turno da manhã, soube da oferta de bolsa de 

estudos para pessoas carentes na escola que oferecia curso Normal.  Nesse momento do 

relato a professora se emocionou bastante por recordar de todo o processo de reunir os 

documentos solicitados no ato da inscrição para concorrer à bolsa de estudos, recordou-

se de o que fez sem auxílio da mãe por esta não ser alfabetizada.  Conseguiu a bolsa de 

estudos e passou a frequentar as aulas no Científico e o curso Normal à tarde, relatou 

que se sentiu realizada porque era tudo o que desejava, passou a substituir alguns 

professores dos primeiros anos do Ensino Fundamental da instituição onde estudava na 

ausência deles e essa se tornou a única experiência profissional anterior ao trabalho na 

creche.  Logo após o término do curso Normal e do Científico se casou e mudou para o 

Rio de Janeiro. 

Quando chegou ao Rio de Janeiro seu marido já estava há um mês na cidade, ela 

grávida e com dificuldades financeiras, foi buscar emprego em uma creche próxima a 
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sua casa, na época a creche, que não é a unidade onde se desenvolveu a pesquisa, 

pertencia à SMDS e a mediação da contratação foi feita pela associação de moradores.  

Ester foi encaminhada para fazer um curso e depois trabalhar na creche próxima a sua 

residência.  Esta unidade não pode ser inaugurada por problemas estruturais e ela foi 

alocada na instituição do contexto da pesquisa que ainda pertencia à SMDS. 

Relatou que foi bem recebida pela diretora, não considera que foi recepcionada 

da mesma forma pelo grupo, destacou que a infraestrutura da unidade também não era 

boa e decidiu que não ficaria, porém como a dificuldade financeira aumentou e 

perguntou à diretora se poderia retornar e trabalhar.  Afirmou que teve duas colegas 

com que estabeleceu boa parceria e que se não acontecesse seria impossível a realização 

do trabalho devido a dificuldade que sentiu em trabalhar no berçário. 

Ao relatar sobre a organização das primeiras atividades como recreadora a 

professora entre risos destacou que era uma “loucura”, porque foi uma época em que o 

trabalho era baseado no cuidado, por outro lado afirmou que não deixavam de realizar o 

trabalho pedagógico, porém não davam conta: 

 

eram 20 bebês para trocar fralda, para você dar comida, então não dava para 

você fazer grandes coisas, mas a gente, eu tentava ler, na época eu tentava ler 

sobre o que fazer, as escuras mesmo, a gente tinha que fazer o planejamento e 

deixar pregado na porta da secretaria, porque a direção não estava aqui todos 

os dias, então a gente fazia e deixava em um papel pregado lá com o 

planejamento da semana, aí quando ela vinha, dava uma olhada e era isso. 

 

A professora Ester vivenciou outro momento de transição em sua experiência 

profissional quando retornou à creche como AEI, não relaciona a mudança em suas 

práticas aos cargos que ocupou e ao que atualmente ocupa, porém estabelece uma 

aproximação das mudanças de suas práticas à sua formação, à aquisição de 

conhecimento ao longo de sua trajetória enquanto estudante, porque antes ela apenas 

executava ações que eram trazidas como sugestões da SMDS.  Relatou que ainda na 

época da SMDS foi ofertada uma bolsa de estudos e pôde cursar licenciatura em 

Pedagogia, logo após a conclusão do curso participou do concurso para AEI e foi 

aprovada. Lamentou o fato de algumas das colegas não terem sido classificadas e 

precisarem deixar a creche.  Nesse momento já havia construído boas relações de 

amizade, todas já sabiam do funcionamento do trabalho e as AEIs que passaram não 

tinham dimensão do trabalho realizado na creche. Afirmou que como AEI ainda não 
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tinha tido a oportunidade de se tornar professora, mas o sustento de sua família vinha do 

seu trabalho e por isso estava satisfeita, porém foi buscar a realização do seu sonho. 

 Na aprovação no concurso de PEI viu seu sonho sendo realizado. Afirmou que a 

mudança de suas práticas foi paulatina, não considera que tenha havido uma mudança 

substancial do seu trabalho de AEI para PEI, apenas sua responsabilidade se tornou 

maior.  Quanto à fragmentação do trabalho afirmou que não acontece.  Em resgate às 

suas memórias do seu início como PEI relatou que não foi bem recebida em seu retorno 

à creche.  Acredita que as demais colegas entristeceram por não terem sido classificadas 

e “descontaram” nela e na outra PEI que foram convocadas.  Nesse momento a 

professora lamentou e externou sua tristeza com choro por desejar que todas as colegas 

tivessem passado.  Relatou que, na época, entristeceu porque pessoas que gostava 

mudaram seus comportamentos em relação a ela e acredita que não tenha mudado sua 

postura, apenas amadureceu ao longo dos anos, pela responsabilidade que tinha, pelo 

repasse das demandas da direção da creche que eram entendidas por parte das agentes 

como exigências das professoras: “Porque a gente passou ali no concurso e na realidade 

não é isso, cada trabalho, cada cargo tem a sua especificidade.”  Afirmou que tentou 

estabelecer parcerias pelo fato de ter se sentido mal pela forma como foi recebida, 

porém era necessária a abertura da outra parte. Considera que essas questões de 

relacionamento foram superadas.  Em análise da entrevista/conversa da professora, 

apesar de ter realizado seu sonho como professora a transição que mais a afetou foi a 

saída das recreadoras para a entradas das agentes, o fato se deve a identificação da 

professora com o grupo de recreadoras, seu grupo de pertença. 

Considera que o berçário é um desafio pelo fato de os bebês necessitarem um 

trabalho mais concreto, pela necessidade de mais tempo para preparar materiais.  

Cogitou a possibilidade de ter ficado traumatizada pelo seu início no berçário.  Apesar 

de externar sua preferência pelas turmas de pré-escola, afirmou gostar de trabalhar em 

turmas de maternal.  Quanto às características profissionais, considera que é necessário 

ter compromisso, respeito pelo outro, pelo trabalho e principalmente pelas crianças por 

serem as pessoas mais importantes no trabalho e considera que o profissional precisa se 

propor a fazer o melhor que puder dentro das condições que são oferecidas.  Acredita 

que conhece as propostas da SME para os professores e argumentou que pela 

impossibilidade de se tirar o professor de sala de aula os cursos deveriam acontecer em 

horários alternativos em que pudessem estar presentes. 
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Como experiência significativa de trabalho relatou que crianças da pré-escola 

iniciaram o processo de leitura, apesar de não ter sido sua intenção, relatou que a deixou 

muito feliz.  Destacou o retorno de uma mãe de uma criança que pertenceu a turma de 

pré-escola na qual ela atuou no ano anterior.  Essa mãe relatou que escola da menina 

quer promovê-la para o segundo ano do Ensino Fundamental porque a criança questiona 

sua atual professora quando dita palavras dando ênfase às sílabas, durante o ditado, por 

ter percebido a diferença entre a forma como Ester e a professora desse ano ditam.  

Ester afirmou que realmente falava naturalmente por valorizar a escrita espontânea da 

criança.  A PEI ficou feliz não somente pelo fato de a criança estar lendo, porém pela 

autonomia que a criança demonstrou e da relação de confiança da mãe em buscar 

orientação junto a ela. 

Na possibilidade de ser Secretária de Educação reduziria o número de crianças 

por turma, aumentaria o salário de todos os profissionais da educação e promoveria 

mais momentos externos de formação, além das formações que acontecem nos Centros 

de Estudos. 

Este se constituiu no capítulo mais extenso do estudo por resultar 

substancialmente das entrevistas/conversas realizadas no campo de investigação, essas 

propõem o transbordamento da dimensão da entrevista.  Nas entrevistas/conversas 

realizadas nesta pesquisa foi oportunizado às narradoras falarem livremente sobre a 

experiência de suas vidas.  Assim,  a pesquisadora, como sujeito em transformação, no 

trabalho desenvolvido, nesse processo de investigação sob o prisma da abordagem das 

narrativas (auto)biográficas em aproximação com a pesquisa-formação, contemplando a 

dimensão da sua formação, identificou que as histórias de vida se entrelaçam e por meio 

da investigação delas tornou-se possível avaliar o quanto permeiam e se constituem em 

bases que sustentam crenças e comportamentos.  A partir das entrevistas/conversas 

tornou-se possível a reflexão sobre a noção de experiência e memória na TRS e na 

abordagem narrativa (auto)biográfica que originou a escrita do item 3.3 do capítulo 3.  

Assim, sob essa perspectiva seguiram-se as análises das entrevistas/conversas.  

 

 

 



105 

 

 

 

5 REVELAÇÕES NAS TESSITURAS DAS NARRATIVAS E OS PONTOS DE 

TENSÃO 

 

As análises apresentadas neste capítulo reuniram as inquietações de ordem 

prática, teórica, normativa, psicossocial e sobretudo pedagógica e convergiu para 

percepção de que há uma interpretação imprecisa do trabalho na EI.   Por se caracterizar 

como um estudo que pesquisa as representações sociais, coube a investigação do 

modelo figurativo que se deu a partir da entrevista/conversa associada às metáforas 

estabelecidas e suas respectivas explicações que ofereceram parâmetros para a 

formulação de uma hipótese interpretativa dos modelos figurativos da representação 

social dos dois grupos envolvidos. 

 

5.1 A análise temática das narrativas de vida 

 

A análise de conteúdo temática das entrevistas/conversas realizadas a partir das 

narrativas individuais expostas nas entrevistas/conversas, que incluiu uma questão com 

indução de metáforas, pôde oferecer “pistas” para identificar o modelo figurativo das 

representações do trabalho na creche pelos dois grupos. 

O material analisado, dezesseis entrevistas/conversas de oito agentes e oito 

professoras teve como questões de reflexão para as narrativas: Experiências de vida 

significativas e formadoras na infância, juventude e vida adulta; Lembranças 

significativas da escolarização; Professores ou professoras marcantes; Influência do 

período escolar na prática docente; Processo de escolha profissional e influências 

sofridas; Caminhos que trouxeram à Educação Infantil; Início de ingresso em sala de 

aula; Apoio de profissionais da unidade; Organização das primeiras atividades; 

Potencialidades e desafios encontrados; Experiência significativa vivida na prática 

como profissional da Educação Infantil; Ações como Secretária de Educação; 

Conhecimento das propostas da SME; Metáfora sobre trabalho na Educação Infantil; 

Metáfora sobre criança. 

As questões foram agrupadas em seis temas: Memórias e Referências; 

Experiência de trabalho anterior à Educação; Experiência no trabalho; Secretária de 

Educação e Propostas da SME; Metáfora sobre trabalho na Educação Infantil; Metáfora 

sobre criança.  Estes dois últimos temas necessitaram de um maior aprofundamento na 
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análise tendo em vista que a indução de metáforas em si, se constitui em mais um 

recurso metodológico.  Vale ressaltar que as metáforas sobre criança foram utilizadas 

para revelar a visão que as narradoras têm a respeito delas.  Essa concepção é relevante 

por também influenciar na condução do trabalho na EI, uma vez que as práticas na EI 

são desenvolvidas de modo a contribuir com o desenvolvimento infantil. 

Foram elaborados quadros ilustrativos contendo os temas, categorias e 

subcategorias.  Os temas são resultantes das questões do roteiro da entrevista/conversa 

(Apêndice 2).  Assim, categorias e subcategorias foram criadas e as análises feitas a 

partir da metodologia proposta na Análise de Conteúdos (BARDIN 2016).   

 

5.1.1 A análise temática das narrativas de vida das Agentes de Educação Infantil 

 

Na análise das entrevistas/conversas das agentes, o primeiro tema Memórias e 

Referências abarcou cinco categorias que se distribuíram entre: Relação familiar; 

Memória de professores; Identidade de professor; Faculdade e ascensão; Apoio do 

cônjuge.  Essas categorias se estabeleceram a partir da análise das entrevistas/conversas, 

que trouxeram nas narrativas as questões de estreita relação familiar, as memórias a 

respeito dos professores referências, a relação da faculdade como a possibilidade de 

legitimação da prática profissional.  Todas as categorias compuseram o panorama da 

investigação das experiências de vida significativas e formadoras na infância, juventude 

e vida adulta, bem como as lembranças da escolarização, de professores marcantes e a 

influência do período escolar na prática docente e o processo de sua escolha profissional 

e influências que sofreu. Segue abaixo o quadro com as categorias elencadas a partir das 

entrevistas/conversas realizadas com os respectivos exemplos.  

 

Quadro 1: Ilustração das categorias referentes ao tema Memória e referência (AIEs) 

Tema Categoria

s 

Subcategorias Narrativas Ocorrência 

1
 M

em
ó

ri
a

s 
e 

re
fe

r
ên

ci
a

s 

1.1 

Rel fam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Foi a trajetória de vida da minha mãe.” 

Maria 

5 Angélica, 

Amanda, Maria, 

Cléo, Elizabeth 

1.2 

Mem de 

prof 

“A minha professora deixava eu ir para 

lá e aí só lá eu parava de chorar.” 

Amanda 

6 Amanda, 

Débora, Maria, 

Cléo, Viviane, 

Elizabeth 

1.3 

Ident de 

prof 

“Hoje eu me considero professora, 

professora, faço as práticas de 

professora.” Maria 

7 Angélica, 

Amanda, Débora, 

Maria, Cléo, 
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 Viviane, Elizabeth 

1.4 

Fac 

ascensão 

“Eu, no passado tinha muita vontade de 

fazer faculdade.” Débora 

4 Débora, Maria, 

Cléo, Elizabeth 

1.5 

A do 

marido 

“Meu pai falou que eu ia ser babá [...] 

meu marido que me incentivava” 

Angélica 

2 Angélica, 

Débora 

 

Em relação ao primeiro tema estão as memórias de vida significativas e pessoas 

que se constituíram em referências.  As relações familiares tiveram muito espaço nas 

narrativas, relatos sobre a forte influência das mães no processo de escolha profissional 

e até mesmo daquelas que não pensavam no magistério como profissão, porém por 

influência das mães escolheram a realização do concurso para agentes.  Algumas 

relataram suas tragédias familiares como morte e doença que marcaram de forma 

significativa.  Nesses relatos cinco agentes trouxeram à memória a figura materna e a 

estreita relação com os irmãos.  Alguns professores foram lembrados como referências 

de exemplos, outros não, apenas serviram como exemplo do que não fazer com as 

crianças.  As memórias de sete agentes, exceto Daniele, relacionadas aos professores 

são mais próximas à questão da afetividade do que situações envolvendo dinâmicas de 

ações escolares.  A categoria Identidade de professor se revelou nos relatos de todas, 

exceto Daniele, que se identificam como professoras por considerarem que realizam as 

mesmas atividades.  A categoria faculdade e ascensão revelou que concluir a faculdade 

além da possibilidade de ascensão é mais um elemento que reafirma a condição de 

professor pelo fato de as PEIs em sua maioria ter a graduação e colocá-las em o mesmo 

nível de formação que as professoras, essa questão ficou muito clara na fala de quatro 

agentes.  Algumas consideraram relevante o apoio dos cônjuges em relação ao trabalho 

e foi trazido na fala de duas agentes. 

O segundo tema Experiência de trabalho anterior à Educação, composto por oito 

categorias conferiu mais dados a respeito dos caminhos que as profissionais 

percorreram antes de iniciar suas atividades na educação, revelando assim elementos 

sobre as questões identitárias dos grupos, suas escolhas profissionais dentro das 

situações vivenciadas, associado ao desejo de se estabelecer enquanto profissional.  As 

categorias foram denominadas como: Babá e cuidadora; Segurança; Comércio; Fábrica; 

Telemarketing; Explicadora; Escritório; Serviços gerais. Segue abaixo o quadro com as 

categorias elencadas a partir das entrevistas/conversas realizadas com os respectivos 

exemplos. 
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Quadro 2: Ilustração das categorias referentes ao tema Experiência de trabalho anterior 

à Educação (AEIs)  

Tema Categoria

s 

Subcategorias Narrativas Ocorrência 

2
 E

x
p

er
iê

n
ci

a
 d

e 
tr

a
b

a
lh

o
 a

n
te

ri
o

r 
à

 E
d

u
ca

çã
o

 2.1 Babá 

cuidadora 

 

 

 

 

 

 

 

“Eu cuidei de idosa.” Angélica 

“Como babá eu fiquei uns 4 anos.” 

Amanda 

3 Angélica, 

Amanda, Viviane 

2.2 

Segurança 

“Eu frequentava o baile [...] por acaso 

eu falei com um dos chefe da segurança 

se precisasse de alguém para trabalhar.” 

Angélica 

2.3 

Comércio 

“Eu trabalhei na casa de Massas.” 

Amanda 

3 Amanda, 

Daniele, Elizabeth 

2.4 Fábrica 
“Trabalhei em uma indústria de moda 

íntima.” Amanda 

2 Amanda, Maria 

2.5 

Tele/ing 

“Trabalhei como operadora de 

telemarketing.” Amanda 

2 Amanda, 

Daniele 

2.6 Explic 
“Trabalhei como explicadora em casa.” 

Amanda 

2 Amanda, Maria 

2.7 Escrit 
“Eu trabalhava em escritório de 

contabilidade.” 

Débora 

2.8 

S. gerais 

“Eu trabalhei em casa de família para 

ajudar os meus pais a pagar meus 

estudos.” Viviane 

2 Maria, Viviane 

 

As experiências de trabalho anteriores de comércio a segurança são muito 

distintas de educação, quatro AEIs trabalharam com atividades relacionadas a cuidados.  

Os relatos apresentados na categoria o caminho até a EI apontou que a necessidade 

financeira foi o motivo de cinco agentes ingressarem na prefeitura do Rio de Janeiro e 

as agentes que ingressaram através da realização do concurso buscavam a estabilidade 

profissional, fazendo parte da mesma categoria.  A experiência religiosa e a estreita 

relação com as questões da comunidade foram apontadas como alguns dos fatores que 

contribuíram para o ingresso de algumas das agentes na instituição.  Pode ser 

identificado, através dos relatos, que há uma estreita relação da história dessas 

profissionais com a história da creche resultando em um sentimento de pertença e de 

identificação profissional de professora em função de acompanhar o processo de 

instauração da instituição e no caso específico da unidade em questão foi exigida da 

maioria das contratadas a formação no curso Normal, a transição entre as secretarias, o 

concurso para lotação de profissionais nas unidades e assim retornar após um processo 

seletivo realizado através de concurso público. 

O terceiro tema foi denominado: Experiência no trabalho compreende a 

categoria: Caminhos até à EI que compreendeu 3 subcategorias: Necessidade de 

estabilidade e melhores condições de trabalho; Experiência religiosa; Atuação 
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comunitária.  A segunda categoria foi denominada: Ingresso, apoio, processo de 

profissionalização, trabalho e relações essa categoria se dividiu em 7 subcategorias: 

Apoio da direção; Apoio dos colegas; Trabalho pedagógico (cuidar-educar); 

PROINFANTIL; Graduação; Ausência de apoio (conflitos); Instabilidade nas relações 

com a chegada das PEIs.  A terceira categoria denominada Potenciais e desafios foi 

dividida em 4 subcategorias: Reconhecimento profissional; Ser professora no cotidiano 

com as transições; Adaptação das crianças; O novo, o outro, que revelaram 

substancialmente o que as profissionais consideram como desafios.  A quarta categoria 

criada foi denominada: Características profissionais e foi dividida em 7 subcategorias: 

Gostar do trabalho; Gostar de criança/Afeto; Sensibilidade; Disposição; 

Compromisso/postura; Profissionalismo; Empatia.  E por fim, dentro do terceiro tema, 

foi estabelecida a quinta categoria denominada: Experiência significativa de trabalho foi 

dividida em 5 subcategorias: Aprendizado com as colegas; Mudança de atitude; Relação 

de afeto com uma criança; Situações de embates; Transição SMDS-SME.  A 

classificação do tema a partir das categorias e subcategorias se deu em função da 

necessidade da exaustiva exploração do tema no qual reside substancialmente o objeto 

de pesquisa, sem desconsiderar a relevância dos demais temas que conferiram mais 

dados ao estudo em questão.  Segue abaixo o quadro com as categorias e subcategorias 

elencadas a partir das entrevistas/conversas realizadas e respectivos exemplos. 

 

Quadro 3: Ilustração das categorias e subcategorias referentes ao tema Experiência no 

trabalho (AEIs) 

Tema Categoria

s 

Subcategorias Narrativas Ocorrência 

3
 E

x
p

er
iê

n
ci

a
 n

o
 t

ra
b

a
lh

o
 

3.1 

Caminhos 

até a EI 

3.3.1Nec de 

est. e melhores 

cond de trab 

“Pelo menos vou ter um emprego que 

não vou ser mandada embora.” Angélica 

5 Angélica, 

Débora, Daniele, 

Cléo, Elizabeth 

3.3.2Exp 

religiosa 

“Eu passei a pedir se eu podia ir para 

uma salinha ficar com eles.” 

Amanda 

3.3.3Atuação 

comunitária 

“ós poderíamos ajudar a nossa 

comunidade a crescer de alguma 

forma.” Maria 

2 Maria, Viviane 

3.2 

Ingresso, 

apoio, 

processo 

de 

profissiona

lização, 

trabalho e 

relações 

3.2.1Apoio da 

direção 

“A diretora me ajudava pra caramba.” 

Amanda 

5 Angélica, Cléo, 

Maria Amanda, 

Débora 

3.2.2Apoio 

dos colegas 

“Quando eu cheguei aqui foi legal 

também, porque eu vim trazendo um 

monte de coisas que eu aprendi lá.” 

Maria 

4 Angélica, 

Amanda, Débora, 

Maria 

3.2.3 O 

trabalho 

“...eu seguia o que as meninas mais 

antigas faziam.” Angélica 

7 Angélica, 

Amanda, Débora, 
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pedagógico 

(cuidar-

educar) 

Maria, Cléo, 

Viviane, Elizabeth 

3.2.4 

PROINFANTI

L 

“Quando eu fui para o PROINFANTIL 

foi um novo momento, um novo 

desafio.” Amanda 

2 Amanda, 

Angélica 

3.2.5 

Graduação 

“Quando teve o concurso para PEI foi 

quando eu tava focada mais na minha 

faculdade.” Débora 

2 Amanda, 

Débora 

3.2.6 Ausência 

de apoio 

(conflitos) 

“Eu cheguei aqui em um momento em 

que para eu entrar as meninas 

contratadas tiveram que sair e isso meio 

desagradável.” Daniele 

2 Daniele, Viviane 

3.2.7 Instab 

nas rel com a 

chegada das 

PEIs 

Tinha PEI que ficou assim, eu acho que 

deslumbrada, eu não sei te explicar. 

Débora 

4 Angélica, 

Débora, Maria, 

Cléo 

3.3 

Potenciais 

e desafios 

3.3.1 

Reconhec 

profissional 

“Não viram o que a gente viveu no 

começo do trabalho?” 

Angélica 

3.3.2 Ser 

professora no 

cot com as 

transições 

“Porque eu achava isso um grande 

desafio...” Amanda 

3 Amanda, Maria, 

Débora 

3.3.3 Adapt 

das crianças 

“O que eu posso fazer para essa criança 

ficar bem!” Viviane 

2 Cléo, Viviane 

3.3.4 O novo, 

o outro 

“A gente tem que encarar como desafios 

as mudanças.” Daniele 

2 Daniele, 

Elizabeth 

3.4 

Caract 

profissiona

is 

3.4.1 Gostar 

do trabalho 

“Se você estiver trabalhando com 

satisfação, você vai trabalhar muito 

bem.” Débora 

4 Angélica, 

Débora, Maria, 

Elizabeth 

3.4.2 Gostar 

de 

criança/Afeto 

“Eu acho que tem que gostar de 

criança.” Angélica 

5 Angélica, Maria, 

Cléo, Viviane, 

Elizabeth 

3.4.3 

Sensibilidade 

“Acho que tem que ter muita 

sensibilidade.” Amanda 

3 Amanda, Maria, 

Viviane 

3.4.4 

Disposição 

“Tem que ter muita disposição.” Amanda 

3.4.5 Comp, 

postura 

“Ele tem que ser uma pessoa 

compromissada.” 

3 Débora, Maria, 

Cléo 

3.4.6 

Profissionalis

mo 

“Você não pode fazer só com bom 

senso, achismo.” 

Daniele 

3.4.7 Empatia “Eu acho que tem que se colocar no 

lugar da criança.” 

Daniele 

3.5 

Experiênci

a 

significativ

a no 

trabalho 

3.5.1 

Aprendizado 

com as 

colegas 

“No momento do planejamento, todo 

final de mês ia se passando as ideias.” 

Angélica 

5 Angélica, 

Amanda, Débora, 

Maria, Viviane 

3.5.2 Mud de 

atit 

“Ali, eu aprendi a sentar e conversar.” Amanda 

3.5.3Relação 

de afeto com 

uma criança 

“Ela me respeitava mais que a avó.” 

Débora 

3 Amanda, 

Débora, Daniele 

3.5.4 

Situações de 

embates 

“Eu fiquei muito assustada e aí eu via 

vários erros dela e ela estava assim, num 

patamar porque ela era professora e não 

tinha nada a aprender comigo.” Maria 

2 Maria, Cléo 
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3.5.5 

Transição 

SMDS-SME 

“Deixou a marca, era direito, não tinha 

nada que você dissesse que estava 

errado.” 

Elizabeth 

 

A respeito do terceiro tema que trata substancialmente do trabalho, objeto desse 

estudo, a categoria Ingresso, apoio, processo de profissionalização, trabalho e relações, 

apresenta o início do trabalho o qual as agentes afirmam que apesar do cunho 

assistencial o trabalho pedagógico era realizado, ainda que de forma empírica, sem o 

conhecimento formal.  As mais experientes auxiliavam as inexperientes, quatro agentes 

afirmaram o apoio do grupo de colegas.  Contudo, as situações de conflito já estavam 

presentes em um único grupo na época do concurso para agentes em que as contratadas 

tiveram seus contratos rescindidos. O Apoio da direção foi reconhecido por cinco 

agentes narradoras. A graduação e o curso PROINFANTIL foram apontados como 

grandes oportunidades de formação e revisão da prática das profissionais.  A chegada 

das PEIs se constituiu em um problema, uma ameaça à estabilidade das relações no 

grupo de AEIs da instituição.  Nas entrevistas/conversas, as agentes expressaram 

diferentes pensamentos a respeito do fenômeno estudado, em considerarem que as 

tensões entre os grupos eram resultantes de imaturidade revelada no comportamento 

orgulhoso no exercício da profissão de professora e falha de caráter das professoras que 

antes ocuparam o cargo de agente.  As agentes que relataram não terem se envolvido em 

nenhuma situação de conflito afirmaram que não têm problemas com hierarquia, com a 

execução do trabalho e têm boas relações com as colegas, apesar de terem relatado 

presenciarem situações de conflito.  Foi apontado também a falha do que as agentes 

consideraram “sistema”, em referência à prefeitura por promover o concurso para 

agente com o edital exigindo a formação em Ensino Fundamental.  

Apesar de celebrarem as conquistas, o reconhecimento profissional é indicado 

como um desafio.  Através dos relatos se pode identificar que o reconhecimento está 

para além de gratificações e redução de horários e se consolidaria no reconhecimento 

social das profissionais que no seu ofício não tem estabelecida, nem pelo “endogrupo” e 

nem pelo “exogrupo”, uma clareza do seu fazer, comprometendo assim até mesmo a 

identidade do grupo que se organiza em prol de um objetivo. Nesse mesmo caminho, o 

outro, o novo também é visto como um desafio, pelo estranhamento, pelo medo do novo 

até que se torne familiar (MOSCOVICI, 2012).  A quarta categoria do terceiro tema 

trata das características que as profissionais acreditam serem relevantes ao exercício da 
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profissão, a questão do afeto e a empatia em relação às crianças, bem como o 

compromisso foram reincidentes nas narrativas das profissionais narradoras revelando 

que gostar de crianças é percebido como uma característica e algo fundamental ao 

trabalho na EI e este requer do profissional uma postura de compromisso devido a 

seriedade do trabalho. 

Experiência significativa no trabalho foi classificada como a quinta categoria do 

terceiro tema.  Essa categoria foi dividida em cinco subcategorias das quais, apesar de 

apresentarem contextos diferentes, se destacaram as experiências decorrentes das 

relações, com as crianças e com as colegas, bem como situações de embates e os 

impactos das transições sob as profissionais.  Tais eventos revelaram a dimensão 

emocional das experiências vivenciadas pelas narradoras trazidas nas narrativas 

evidenciando o quanto as transições entre secretarias, troca de direção da creche, 

mudanças de recreadoras para agentes, a saída das agentes contratadas, a chegada das 

agentes concursadas e por fim a chegada das professoras.  Algumas das PEIs traziam 

consigo conhecimento teórico, porém não tinham vivências no contexto das creches 

públicas impactando nos significados atribuídos aos fatos e objetos por parte das AEIs. 

O quarto tema foi criado para identificar o que as narradoras pensam sobre as 

ações que realizaria como Secretária de Educação seu conhecimento a respeito das 

propostas da SME.  O tema foi denominado como: Secretária de Educação e Propostas 

da SME e foi dividido em duas categorias, a primeira denominada: Ações como 

Secretária de Educação que foi dividida em 8 subcategorias: Valorização profissional; 

Infraestrutura; Redução da carga horária das crianças; Aulas extras e passeios; Redução 

da carga horária dos PEIs; Ampliação de unidades por necessidade das regiões; 

Formação; Vivenciar o cotidiano das instituições.  A segunda categoria denominada: 

Conhecimento das Propostas da SME foi subdividida em 3 subcategorias: 

Enquadramento; Desconhecimento; Conhecimento.  Segue abaixo o quadro com as 

categorias e subcategorias elencadas a partir das entrevistas/conversas realizadas como 

os respectivos exemplos. 

 

Quadro 4: Ilustração das categorias e subcategorias referentes ao tema Secretária de 

Educação e Propostas da SME (AEIs) 

Tema Categoria

s 

Subcategorias Narrativas Ocorrência 
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4.1 

Ações 

como 

Secretária 

de 

Educação 

4.1.1 Val 

profissional 

“Valorização de todo profissional, não é 

só do professor.” 

Angélica 

4.1.2 

Infraestrutura 

“Tem que melhorar é tudo, porque uma 

coisa puxa outra, boa alimentação, eu ia 

dar mais comida, é material 

pedagógico.” Angélica 

2 Angélica, 

Débora 

4.1.3 Red da 

c/h - cri 

“Diminuiria o horário das crianças.” 

Angélica 

2 Angélica, 

Amanda 

4.1.4 A. extras 

e passeios 

“Professores de música. Passeios para as 

crianças.” Angélica 

3 Angélica, Cléo, 

Elizabeth 

4.1.5 Red da 

c/h - PEIs 

“Reduziria a carga horária, 

principalmente das PEIs.” 

Amanda 

4.1.6 Ampl de 

unid por 

necessidade 

das regiões 

“Aumentaria a quantidade de escolas em 

cada bairro de acordo com o 

crescimento da população das crianças.” 

Amanda 

4.1.7 

Formação 

“Muitas capacitações, muitas formações, 

outro olhar para educação infantil.” 

Maria 

2 Maria, Viviane 

4.1.8 

Vivenciar o 

cot das 

instituições 

“Eu colocaria todo mundo que trabalha 

com educação nas unidades para ver 

realmente como funciona.” 

 Daniele 

4.2 

Conhec 

das P da 

SME 

4.2.1 

Enquadrament

o 

“O que todo agente espera é o 

enquadramento.” 

Angélica 

4.2.2 

Desconhecime

nto 

“Não conheço, porque ele não sabe o 

trabalho da EI.” Débora 

3 Amanda, 

Débora, Daniele 

4.2.3 

Conhecimento 

“Eu conheço no dia a dia, nas reuniões 

pedagógicas.” Maria 

4 Maria, Cléo, 

Viviane, Elizabeth 

 

O quarto tema relaciona-se com a possibilidade de ser Secretária de Educação e 

as propostas da SME.  A primeira categoria referente às ações na possibilidade de atuar 

como Secretária de Educação foi dividida em oito subcategorias.  Referente a 

valorização profissional está implícita a questão da relação de reconhecimento das 

agentes, a formação de todos os profissionais, redução da carga horária de professoras 

foram pensadas como atitudes positivas em relação aos profissionais.  Para as crianças a 

ampliação de unidades de acordo com necessidade das regiões e atividades extras, em 

algumas das narrativas sobre as atividades extras para as crianças é revelado o papel 

social da educação, porém a questão do assistencialismo de forma implícita foi 

evidenciada.  A segunda categoria foi denominada propostas da SME e foi dividida em 

3 subcategorias: Enquadramento relacionada ao reconhecimento do trabalho das agentes 

como professora por terem atuado durante anos sem a presença das PEIs.  As demais 

subcategorias foram classificadas a partir das narrativas a respeito do desconhecimento 
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e referente ao conhecimento as profissionais afirmam que se dá nas reuniões que são 

realizadas no cotidiano da unidade.    

O quinto e o sexto tema serão apresentadas no item 5.2 por serem resultantes do 

recurso metodológico de indução de metáforas que requer maior aprofundamento por 

contribuírem para a apreensão do modelo figurativo da representação (MAZZOTTI, 

1998; 2002).  O quinto tema foi denominado: Trabalho na Educação infantil e o sexto: 

Criança, ambos compreendem as metáforas a respeito dos temas. 

 

5.1.2 A análise temática das narrativas de vida das Professoras de Educação 

Infantil 

 

Os temas da Análise de Conteúdo (BARDIN, 2016) das professoras foram os 

mesmos que constituíram a entrevista/conversa realizada com as agentes, por ter sido 

utilizado um único roteiro (Apêndice 2) para a realização das entrevistas/conversas com 

os dois grupos e assim permaneceram os seis temas apresentados no item 5.1: Memórias 

e Referências; Experiência de trabalho anterior à Educação; Experiência no trabalho; 

Secretária de Educação e Propostas da SME; Metáfora sobre trabalho na Educação 

Infantil; Metáfora sobre criança.  A análise destes dois últimos temas, assim como nas 

entrevistas/conversas das AEIs, necessitou de maior aprofundamento na análise tendo 

em vista que a indução de metáforas em si, se constitui em um recurso metodológico e 

por isso constam no item 5.2.  

A partir dos temas supracitados foram criadas categorias e subcategorias 

resultantes da análise das narrativas das narradoras e algumas dessas categorias e 

subcategorias foram distintas de algumas das resultantes do grupo de AEIs, uma vez 

que o lugar da fala do grupo de PEIs é diferente do local da fala das AEIs. 

Para o tema: Memórias e referências foram estabelecidas três categorias: 

Relação familiar, Memória de professores e Brincadeira na infância. Segue abaixo o 

quadro com as categorias elencadas a partir das entrevistas/conversas realizadas e 

respectivos exemplos. 

 

Quadro 5: Ilustração das categorias referentes ao tema Memória e referências (PEIs) 

Tema Categorias Subcategorias Narrativas Ocorrência 
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ên

ci
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1.1 

R familiar 

 “Queria ter uma filha professora.” 

Patrícia 

4Renata, Ester 

Patrícia, Vânia 

1.2  

M de prof 

“Tudo que ela dizia era como se fosse 

um sonho, mas conforme ela falou 

poderia ser possível.” Renata 

8 Todas 

1.3 

Brinc 

infância 

“Eu dava aula para as minhas bonecas de 

papel.” Pietra 

3Carolina, 

Ester, Pietra 

 

 Em relação ao primeiro tema todas as narradoras fizeram menção a professores 

que serviram de referências positivas, negativas ou somente mencionaram a questão 

afetiva.  Quatro narradoras apontaram experiências familiares que influenciaram em 

suas escolhas profissionais.  Uma delas se constituiu em exemplo o qual não desejou 

seguir.  Duas narradoras relataram que desde a infância nutriam ainda que inconsciente 

o desejo de serem professoras expressas nas brincadeiras.  Uma professora relatou que 

fez o curso Normal sem o apoio da mãe e outra por necessidade, não tinha o desejo de 

ser professora, porém não rechaçava a ideia.   

Para o tema: Experiência de trabalho anterior à Educação foram estabelecidas 

quatro categorias: Comércio; Auxiliar de dentista; Artesanato; Manicure.  Segue abaixo 

o quadro com as categorias elencadas a partir das entrevistas/conversas realizadas e 

respectivos exemplos. 

 

Quadro 6: Ilustração das categorias referentes ao tema Experiência anterior à Educação 

(PEIs) 

Tema Categorias Subcategorias Narrativas Ocorrência 

2
 E

x
p

 d
e 

tr
a

b
a

lh
o

 

a
n

te
ri

o
r 

à
 E

d
u

ca
çã

o
 2.1 

Comércio 

 “Trabalhei com vendas.” Renata 3 Renata, 

Patrícia, 

Vânia 

2.2 

Aux dentista 

“Só trabalhei uma vez como auxiliar de 

dentista.” 

Carolina 

2.3 

Artesanato 

“[...] fiquei procurando emprego, não 

consegui nada, aí comecei a vender cartão 

de artesanato que eu fazia.” 

Ana 

2.4 

Manicure 

 “Eu fazia unha.” Vânia 

 

Quanto às experiências de trabalho anteriores os relatos de três professoras que 

trabalharam em comércio indicaram que foi por necessidade e em razão da decepção de 

um estágio em instituição privada.  O trabalho informal também foi relatado pela falta 

de colocação profissional. 
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O terceiro tema Experiência no Trabalho, teve a primeira categoria denominada: 

Caminhos até a EI, foram criadas quatro subcategorias: Serviço Público; Recreadora; 

Agente de Educação Infantil; Instituição Privada. A segunda categoria: Ingresso, apoio, 

processo de profissionalização, trabalho e relações foi dividida em seis subcategorias: 

Responsabilidade do Trabalho; Rede de Apoio; O trabalho pedagógico (cuidar-educar); 

PROINFANTIL; Graduação; Conflitos nas relações. A terceira categoria foi 

denominada: Potenciais e desafios e foi dividida em quatro subcategorias denominadas: 

Cotidiano; Relações Profissionais; Parceria dos Pais; Trabalhar no berçário. A quarta 

categoria denominada: Características profissionais foi dividida em quatro 

subcategorias: Gostar do trabalho; Gostar de criança/Afeto; Compromisso/Respeito; 

Empatia.  A quinta categoria do terceiro tema denominada: Experiência significativa no 

trabalho, foi dividida em quatro subcategorias: Relação de Afeto com uma Criança; O 

berçário; Relação com os responsáveis; Desenvolvimento infantil.  Segue abaixo o 

quadro com as categorias e subcategorias elencadas a partir das entrevistas/conversas 

realizadas e respectivos exemplos. 

 

Quadro 7: Ilustração das categorias e subcategorias referentes ao tema Experiência no 

trabalho (PEIs) 

Tema Categorias Subcategorias Narrativas Ocorrência 

3
 E

x
p

er
iê

n
ci

a
 n

o
 t

ra
b

a
lh

o
 

3.1 

Caminhos 

até a EI 

3.1.1 Serviço 

público 

“Sempre sonhei em trabalhar em serviço 

público. Carolina 

2Renata, 

Carolina 

3.1.2 

Recreadora 

“Comecei a trabalhar como recreadora 

por necessidade.” 

4 Patrícia, 

Ana, Vânia, 

Ester 

3.1.3 AEI “Muita gente da creche teve que sair para 

a gente entrar.” Gabriela 

4Renata, 

Carolina, 

Gabriela, 

Pietra 

3.1.4 

Instituição 

privada 

“no último ano eu ia substituindo alguns 

professores.” Ester 

5Renata, 

Patrícia, 

Pietra, 

Gabriela, Ester 

 

3.2 

Ingresso, 

apoio, 

processo de 

profissionali 

zação, 

trabalho e 

relações 

3.2.1 Respons 

do trabalho 

“Senti muita responsabilidade no meu 

trabalho, porque tudo que eu faria 

influenciaria no trabalho delas também.” 

Renata 

4Renata, 

Pietra, Vânia, 

Ester 

3.2.2 Rede de 

apoio 

“As minhas amigas me ajudaram a me 

localizar.” 

Gabriela 

3.2.3 O 

trabalho 

pedagógico 

(cuidar-

educar) 

“O trabalho pedagógico é todo mundo 

fazendo a mesma coisa.” Ester 

6Renata, Ana, 

Patrícia, Ester 

Carolina, 

Pietra, Vânia 

3.2.4 “Eu não tenho Pedagogia, fiz o Normal Vânia 
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PROINFANTI

L 

no PROINFANTIL.” 

3.2.5 

Graduação 

“Eu acho que na realidade o meu 

trabalho foi mudando por causa do 

estudo mesmo.” Ester 

2Carolina, 

Patrícia, Ester 

3.2.6 Conflitos 

nas relações 

“O problema foi as relações com a 

equipe.” Patrícia 

8 Todas 

3.3 

Potenciais e 

desafios 

3.3.1 

Cotidiano 

“A princípio era difícil, mas agora eu tô 

achando muito legal.” Vânia 

3Renata, 

Carolina, 

Vânia 

3.3.2 Rel 

profis 

“Os desafios é você lhe dar com o 

outro.” Ana 

2 Patrícia, Ana 

3.3.3 Parceria 

dos pais 

“É complicada a parceria dos pais.” Pietra 

3.3.4 Trab no 

berçário 

“Meu desafio é o berçário, eu acho que 

fui traumatizada quando eu cheguei.” 

Ester 

3.4 

Caract 

profissionais 

3.4.1 Gostar 

do trab 

“Gostar do que faz. Gabriela 2Renata,Gabri

ela 

3.4.2 Gostar 

de 

criança/Afeto 

“Eu acho que uma dessas características 

é você ter amor.” Carolina 

3Renata, 

Carolina, 

Vânia 

3.4.3 

Comp/Respeit

o 

“Tem que ter compromisso.” Carolina 4Carolina, 

Ester 

Pietra,Vânia, 

3.4.4 Empatia “Eu acho que a primeira coisa tem que 

ter empatia.” 

Ana 

3.5 

Experiência 

significativa 

no trabalho 

3.5.1 Relação 

de afeto com 

uma criança 

“Eu vi que o que ele precisava mesmo 

era de atenção, era de carinho.” Renata 

2Renata, 

Carolina 

3.5.2 O 

berçário 

“A gente fez muita coisa legal.” Ana 2 Patrícia, Ana 

3.5.3 Rel com 

respons 

“[...] e eu fiquei muito próxima aos pais.” Gabriela 

3.5.4 

Desenvol 

infantil 

“Eu vejo o desenvolvimento das 

crianças, é muito gostoso isso.” Vânia 

3 Pietra, 

Vânia, Ester 

 

 Em relação ao tema a respeito das experiências no trabalho, todas as narradoras 

tiveram experiência anterior como recreadoras, AEIs na prefeitura, auxiliar de creche ou 

professora em instituições privadas.  Assim, o ingresso como PEIs não se constituiu em 

o maior desafio para as professoras, apenas o acréscimo de responsabilidades, 

apontando que o trabalho não foi substancialmente modificado, duas professoras 

afirmaram que o amadurecimento se deu em função da aquisição de conhecimento.  

Outro momento em que se pode verificar a unanimidade das narradoras foi em relação 

aos conflitos nas relações.  A única PEI que afirmou não ter tido enfrentamentos com as 

AEIs foi Ana, porém identificou que as colegas sofreram problemas de relacionamentos 

com as agentes. 
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Ainda no tema sobre as experiências no trabalho em relação a categoria dos 

potenciais e desafios as professoras colocaram que o novo que se apresenta no 

cotidiano, as relações entre os grupos, a parceria com os responsáveis e o trabalho no 

berçário se constituem em desafios que quando superados se constituem em potenciais.  

Vale ressaltar que o trabalho no berçário se constitui em desafio pelo fato dos 

profissionais não considerarem que não haja muita possibilidade de exploração de 

trabalho pedagógico e por não haver muita literatura a respeito do trabalho que se pode 

realizar. 

Quanto à categoria de características dos profissionais, o compromisso, gostar 

do trabalho e de crianças e ter empatia foram elencadas como relevantes e não foram 

apresentadas características diretamente relacionadas ao exercício da profissão.  Na 

categoria de experiência significativa de trabalho pode-se identificar mais uma vez a 

questão do afeto nas relações com as crianças e com os responsáveis e em relação ao 

ofício duas subcategorias emergiram conferindo o profissionalismo de cinco professoras 

narradoras, foram elas: o trabalho no berçário e o desenvolvimento infantil.  

O quarto tema: Secretária de Educação e Propostas da SME foi dividido em duas 

categorias. A primeira: Ações como secretária de educação foi dividida em cinco 

subcategorias: Investimento e valorização profissional; Infraestrutura/Recursos 

materiais; Formação; Parceria com a Assistência social; Redução do número de crianças 

por turma.  A segunda categoria: Conhecimento das Propostas da SME foi dividida em 

três subcategorias: Conhecimento; Conhecimento Parcial; Desconhecimento.  Segue 

abaixo o quadro com as categorias e subcategorias elencadas a partir das 

entrevistas/conversas realizadas e respectivos exemplos. 

 

Quadro 8: Ilustração das categorias e subcategorias referentes ao tema Secretária de 

Educação e Propostas da SME (PEIs) 

Tema Categorias Subcategorias Narrativas Ocorrência 
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4.1 

Ações como 

Secretária de 

Educação 

4.1.1 

Investimento e 

valorização 

profissional 

“Rever a parte da remuneração de 

profissionais.” Pietra 

5Carolina, 

Ana, Vânia, 

Pietra, Ester 

4.1.2 

Infra/Rec. 

materiais 

“Eu abriria todas as portas de recursos.” 

Gabriela 

4Renata,Patríc

ia, 

Gabriela, 

Vânia 

4.1.3 

Formação 

“Eu ia investir na formação dos 

profissionais.” Ana 

5Patrícia, Ana 

Carolina, 

Ester, Gabriela 



119 

 

 

 

4.1.4 Parceria 

com A. Social 

“Eu acho que tinha que ter um trabalho 

social para visitar para ver o que está 

precisando.” 

Pietra 

4.1.5 Red do 

nº de criança 

“Sei que é por metro quadrado, mas eu 

acho surreal essa quantidade de crianças 

por turma.” 

Ester 

4.2 

Conhec das 

Propostas da 

SME 

4.2.1 

Conhecimento 

“Você tá sempre vendo a mesma coisa.” 4Renata, Ester 

Carolina, Ana, 

4.2.2 Conhec 

parcial 

“Acho que não é passada como deveria.” 3Patrícia, 

Gabriela, 

Pietra 

4.2.3 

Desconhec. 

“Não, não conheço.” Vânia 

 

O tema Secretária de Educação e Propostas da SME revelou na categoria ações 

como Secretária de Educação, cinco subcategorias, das quais duas estão diretamente 

relacionadas aos profissionais da educação e as outras três incidiriam nas crianças e 

profissionais.  Contudo, apenas uma delas é efetivamente voltada para a criança, porém 

envolve uma ação que não é substancialmente educacional, pois propõe uma parceria 

com a Assistência Social.  Quanto a segunda categoria do tema, quatro professoras 

afirmaram conhecer as propostas da SME, três consideram que conhecem parcialmente 

e uma julga não conhecer.   

Assim como na Análise Temática das AEIs, o quinto e o sexto tema resultantes 

da Análise de Conteúdo (BRADIN, 2016) serão apresentadas no item 5.2 por se 

constituírem na indução de metáforas, sendo esse mais um recurso metodológico 

utilizado.  Os temas receberam os mesmos nomes que na análise das narrativas das 

AEIs, tendo em vista que a temática a ser explorada foi a mesma. Assim, o quinto tema 

foi denominado: Trabalho na Educação infantil e o sexto: Criança, ambos compreendem 

as metáforas a respeito dos temas. 

 

5.2 As metáforas 

 

As atividades do espírito trazidas à linguagem como único meio de sua 

manifestação retiram cada uma de suas metáforas de um sentido corporal 

diferente, e sua plausibilidade depende de uma afinidade inata entre certos 

dados mentais e certos dados sensíveis (ARENDT, 2008, p.130). 
 

De acordo com Mazzotti (2016), os pesquisadores que apoiam suas 

investigações na TRS se deparam com o problema do implícito e na tentativa de revelá-

lo, há a utilização de diferentes técnicas e ainda assim persiste a sensação de falta de 
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êxito na demonstração de onde se sustentam as representações.  Nesse sentido, o autor 

aponta que as figuras de linguagem podem explicitar significados atribuídos aos objetos 

de representação. As figuras de linguagem, em especial a metonímia e a metáfora, 

apreendem os significados que permanecem implícitos nas narrativas e estão no lugar 

do que categorizam e classificam.   

Para Mazzotti (2008), a metáfora é produto da comparação entre seres, ou entes 

distintos. A comparação, em geral é naturalmente elaborada através de uma analogia 

proporcional, na qual o sujeito ou objeto, que se compara, oferece significados à 

temática, a qual recebe os significados elencados.   

Nesta pesquisa, o uso das metáforas por meio de indução foi utilizado como 

suporte metodológico, por sua função de organizar, caracterizar sujeitos e objetos, de 

modo a revelar a estrutura implícita na analogia utilizada pelos entrevistados.  Nesse 

horizonte de preocupações, a pesquisa pretendeu destacar a relevância das metáforas nas 

representações sociais, sendo essas nucleares na coordenação do discurso e assim 

sustenta-se que estão no centro das representações sociais (MAZZOTTI, 1998; 2002).   

No contexto desta pesquisa, identificar as metáforas e conhecer suas explicações 

a respeito delas revelou significados implícitos que dão os sentidos atribuídos pelas 

narradoras ao trabalho na EI.  Considera-se que o trabalho na EI, o objeto desse estudo, 

é planejado e desenvolvido para atender às crianças.  Assim, os significados atribuídos a 

elas também foram explorados na indução de metáforas a fim de que mais elementos 

fossem evocados para contribuir na investigação das representações sociais a respeito 

do trabalho que realizam.  Desse modo, além da entrevista/conversa, agentes e 

professores foram encorajados a responderem às questões a respeito de trabalho na EI e 

crianças, considerando que uma concepção está diretamente relacionada a outra. 

Algumas das narradoras tiveram dificuldades para elaborarem suas metáforas, 

sobretudo em relação ao trabalho, essa dificuldade pode estar relacionada com a 

imprecisão do trabalho, com a materialidade do conceito que não está claro para os 

grupos envolvidos.  

Nos subitens abaixo (5.2.1 e 5.2.2) serão apresentados os quadros com as 

induções de metáforas das AEIs sobre trabalho na EI (quadro 9) e sobre criança (quadro 

10).  Dos subitens (5.2.3 e 5.2.4) constam os quadros com as respectivas metáforas para 

as PEIs: metáforas sobre trabalho (quadro 11) e metáforas sobre criança (quadro 12). 

Investigar metáforas de crianças foi considerado relevante por este sujeito estar 
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diretamente relacionado ao trabalho de AEI e de PEI nas creches. Ou seja, as metáforas 

de crianças elaboradas pelas participantes podem contribuir para a investigação das 

representações sociais do trabalho na creche por essas profissionais.  

 

5.2.1 As metáforas sobre trabalho segundo as Agentes de Educação Infantil 

 

Pelo fato de a entrevista/conversa não seguir um roteiro rígido foi possível 

inserir durante a conversa o recurso metodológico de indução de metáforas.  Assim, em 

ambos os grupos, foi possível se conhecer as metáforas a respeito de trabalho na EI.   

A temática mereceu especial atenção por oferecer mais elementos para a 

investigação de possíveis representações sociais do grupo.  A indução de metáforas foi 

instigada através da seguinte questão: Se trabalho na EI fosse uma coisa (por exemplo, 

animal, vegetal, mineral), o que seria? Explique as razões... Cada agente ofereceu uma 

metáfora totalizando 8 metáforas. 

 

Quadro 9: Indução de Metáforas sobre trabalho na EI para AEI 

AEI 

Se trabalho na EI fosse uma 

coisa (por exemplo, animal, 

vegetal, mineral), o que seria? 

Explique as razões... 

Angélica Casa em construção Você tá sempre tentando melhorar 

Amanda Uma grande engenhoca Uma grande máquina que transforma tudo a sua volta.  

Maria Circo Porque é uma família que leva alegria a todo lugar. 

Débora Brinquedo reciclado Porque não temos muito material, reciclo tudo 

Daniele Água Porque ela é essencial. 

Cléo Cachorrinho Porque é fofinho. 

Viviane Borboleta 
Porque está sempre voando, pensando em buscar 

outras coisas, pensando em ir melhor. 

Elizabeth Campo, jardim Pela liberdade, o brincar e a brincadeira. 

 

Na indução de metáforas a respeito do trabalho na EI para as AEIs, apesar de 

não haver a reincidência, em suas explicações a respeito das metáforas que expressaram 

objetos e animais pode-se identificar que animais e objetos usados nas analogias 

representam a possibilidade de transformação e expectativa de melhoria que boas 

práticas podem oferecer.  A dimensão afetiva do trabalho pode ser identificada pela 

questão da alegria, ludicidade e família que foram reveladas nas explicações a respeito 

das escolhas de algumas das metáforas estabelecidas. 
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5.2.2 As metáforas sobre crianças segundo as Agentes de Educação Infantil 

 

O sexto tema da Análise de Conteúdo (BARDIN, 2016) foi criança, por este 

sujeito ser alvo do trabalho desenvolvido na creche.  Conhecer os significados 

atribuídos às crianças torna-se relevante na medida em que se compreende que o 

trabalho é realizado em função das crianças uma vez consideradas como sujeitos de 

direito e atores sociais. Desse modo, as metáforas a respeito de criança também foram 

utilizadas como recurso metodológico.  A fim de se obter mais elementos para a 

investigação a respeito do trabalho na EI.  A indução de metáforas para criança foi 

provocada através da seguinte questão: Se criança fosse uma coisa (por exemplo, 

animal, vegetal, mineral), o que seria? Explique as razões... 

Algumas das metáforas estabelecidas se repetiram: três agentes mencionaram 

cachorro, duas compararam as crianças a gatos.  Contudo, no quadro abaixo, foram 

mantidas as oito metáforas com a reprodução da fala de cada uma das agentes para 

melhor compreensão a respeito dos significados atribuídos. 

 

Quadro 10: Indução de Metáforas sobre criança para AEI 

AEI 

Se criança fosse uma coisa (por 

exemplo, animal, vegetal, 

mineral), o que seria? 

Explique as razões... 

Angélica Planta 
Eu gosto de planta, porque a planta assim é... se você 

cuidar ela vai crescer, ela vai dar fruto, né! 

Amanda Nuvem 
De acordo com quem está olhando poderia enxergar 

coisas lindas. 

Maria Gato Porque é esperto e alegre. 

Débora Cachorro Porque o que mais gosta é de brincar. 

Daniele Cachorro Porque eu gosto de cachorro e as crianças reproduzem 

muito o que a gente faz. 

Cléo Árvore Floresce, cresce e amadurece. 

Viviane Gatinho Ele vem com aquele rabinho procurando carinho. 

Elizabeth Cachorro Interação, carinho e companhia. 

 

Quanto às metáforas a respeito de criança as agentes elegeram vegetais e 

animais e em suas explicações se destacaram a dimensão afetiva em relação às crianças 

e a ideia do cuidado como contribuinte para o desenvolvimento infantil. 

Em análise às metáforas estabelecidas pelas agentes a respeito dos dois temas se 

destacam as escolhas da agente Daniele que para sustentar suas opções, de forma 
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didática estabeleceu uma comparação entre profissionais de educação, trabalho e 

crianças com aspectos biológicos considerando a cadeia alimentar abarcando mineral, 

vegetal e animal.   

 

Eu diria que o trabalho é o mineral, porque ele vai me dar as matérias para eu 

nutrir as crianças.  Então, eu profissional seria o vegetal. Eu diria a água 

porque ela é essencial, porque a água é importante para o vegetal quanto para 

o animal, porque biologicamente falando planta faz a fotossíntese, então ela 

precisa da água para o processo.  A água seria o meu instrumento para eu 

poder nutrir a criança para chegar no objetivo. 

 

 Nessa cadeia, o trabalho seria a água por ser necessária ao animal, metáfora 

estabelecida para criança e ao vegetal, metáfora que estabeleceu para os profissionais da 

educação.  Apesar de se colocar como fonte de nutrição para a criança que a metáfora 

estabelecida foi o animal, é necessário por parte da criança em analogia ao animal um 

movimento até o vegetal que é o profissional, diferente da passividade com que a 

criança frequentemente, na prática, é vista. 

 

5.2.3 As metáforas sobre trabalho segundo as Professoras de Educação Infantil 

 

 De acordo com Mazzotti (2016) as metáforas coordenam significados que 

permanecem implícitos nas narrativas.  Por essa razão a indução de metáforas foi 

utilizada e realizada nas entrevistas com os dois grupos da mesma forma de modo a 

contrastar as representações.  Assim como nas metáforas estabelecidas pelas agentes 

sobre trabalho na EI, as metáforas evocadas pelas professoras não se repetiram, 

totalizando oito metáforas sobre trabalho na EI que foram expostas no quadro a seguir: 

  

      Quadro 11: Indução de Metáforas sobre trabalho na EI para PEI 

PEI 

Se trabalho na EI fosse uma coisa 

(por exemplo, animal, vegetal, 

mineral), o que seria? 

Explique as razões... 

Renata Livro 
porque não tem rotina, todo dia você aprende algo 

novo. 

Patrícia Pedra a gente tem que estar ali quebrando todo o dia. 

Carolina Lagarta Pela possibilidade de mudança 

Ana Bola Porque é redonda, ela rola por todos os lados. 

Gabriela Cachorrinho Porque você troca afeto com o animal 

Vânia Macarrão Porque é leve 

Pietra Flor Porque tem vida 

Ester Coração fora do peito Porque é algo que eu faço com amor 
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Apesar das metáforas não reincidirem, por meio das explicações é possível 

estabelecer uma aproximação das falas das professoras que compõem o grupo de 

narradoras.  As explicações fornecidas sobre as metáforas: livro, lagarta e bola 

indicaram possibilidades de novidade e mudança do meio através das interações sociais 

por meio das práticas cotidianas.  As explicações sobre as metáforas: cachorrinho, 

macarrão, flor e coração fora do peito remetem a relações de afeto e uma visão 

idealizada do trabalho na EI, trazidas nas falas a respeito de ser leve e de ter vida que 

também pode ser associadas às trajetórias das professoras que trouxeram em suas 

metáforas tais comparações por atualmente terem realizado o desejo de serem 

professoras e pela ascensão que experimentaram, uma vez que as PEIs que trouxeram as 

metáforas em questão iniciaram suas atividades como recreadoras e agentes.  Diante do 

exposto é relevante a associação da abordagem (auto)biográfica com foco nas narrativas 

de vida à indução de metáforas no estudo das representações, pois conhecer as 

trajetórias de vida das narradoras possibilitou inferir sobre essa relação entre a ascensão 

na carreira profissional e as metáforas que apontam a visão de um ofício idealizado. 

A única professora que apontou em sua metáfora a dificuldade do trabalho foi a 

professora Patrícia que em sua explicação a respeito da metáfora estabelecida, assim 

como em sua narrativa apontou a falta de recursos e a necessidade de formação 

profissional para a realização do trabalho que em alguns momentos ocorre de forma 

empírica e que cabe unicamente ao professor buscar os subsídios à prática profissional. 

 

5.2.4 As metáforas sobre criança segundo as Professoras de Educação Infantil 

 

 O último quadro a ser apresentado refere-se às metáforas a respeito de crianças 

estabelecidas pelas PEIs.  A indução de metáforas com as professoras ocorreu 

exatamente da mesma forma como aconteceu com as AEIs, por meio da mesma questão 

as professoras responderam: Se criança fosse uma coisa (por exemplo, animal, vegetal, 

mineral), o que seria? Explique as razões... 

 Apesar das explicações fornecidas pelas narradoras serem aproximadas, apenas 

duas das narradoras recorreram a mesma metáfora.  No quadro abaixo, todas as 

metáforas com suas respectivas explicações foram mantidas para melhor análise dos 

significados atribuídos pelas PEIs a respeito das crianças. 
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        Quadro 12: Indução de Metáforas sobre criança para PEIs 

PEI 

Se criança fosse uma coisa (por 

exemplo, animal, vegetal, 

mineral), o que seria? 

Explique as razões... 

Renata Flor 
Porque a flor geralmente é delicada, precisa de 

cuidados diários. 

Patrícia Flor desabrochando 

Elas chegam não sabem cantar e depois de alguns 

meses ali, você estimulando, eles começam a abrir, a 

florescer mesmo. 

Carolina Brinquedo Porque traz alegria 

Ana Água Porque quando você entra em contato ela libera 

emoção, liberdade. 

Gabriela Caixa Porque você pode tirar e colocar qualquer coisa dentro 

dela. 

Pietra Anjo São puros, não tem maldade, são inocentes 

Vânia Bichinho de pelúcia Porque é fofo 

Ester Diamante Porque você vai moldando, não que ela não tenha nada 

 

Duas professoras estabeleceram flor como metáfora para criança sustentando a 

escolha com a explicação da necessidade de cuidados para o desenvolvimento, nessa 

mesma direção as professoras Gabriela e Ester indicaram as possibilidades que as 

crianças oferecem na realização do trabalho com elas quando referem-se às metáforas 

de caixa na qual se pode tirar qualquer coisa de dentro dela e diamante que pode ser 

moldado, apesar de ter o seu valor.  Essas metáforas expressam a visão de uma criança 

passiva, ainda que nos enunciados dos discursos a ideia da criança como sujeito de 

direito seja expressada.  Brinquedo, água, bichinho de pelúcia e anjo foram metáforas 

que em suas explicações as professoras indicaram as dimensões afetivas e a idealização 

da criança vista como um anjo, símbolo de pureza, Chombart de Lauwe e Feurerhahn 

(2001) consideram que tal concepção não atende às demandas da criança, por 

comprometerem a compreensão dela enquanto sujeito, o que consequentemente 

compromete o trabalho realizado na EI. 

         

5.3 Análise comparativa das narrativas de vida dos grupos 

 

Diante dos resultados obtidos por meio da análise dos relatos dos dois grupos 

pode-se traçar um comparativo verificando aproximações e distanciamento entre eles, 

tendo em vista que um dos objetivos da pesquisa é contrastar as representações que os 

grupos têm de seus trabalhos.  Através das narrativas das narradoras ainda que não 
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envolvidas em situações de tensão evidenciaram que apesar do conflito ter diminuído 

ainda existe.  Contudo, a palavra tensão não aparece nas narrativas. 

 Ao final da exploração do material resultante das entrevistas foi verificado que 

era possível manter os temas na análise temática para as PEIs e para as AEIs, sobretudo 

pelo objetivo proposto contrastar as representações dos dois grupos.  Contudo, algumas 

das categorias e subcategorias não foram mantidas, pois na análise das entrevistas das 

professoras outras categorias e subcategorias emergiram.  Foi possível identificar que há 

maior unidade nas falas das narradoras do grupo de PEIs em relação às falas das AEIs, 

esse fato foi evidenciado no quantitativo de categorias e subcategorias que no segundo 

grupo foi menor do que o do primeiro grupo. 

 O grupo das PEIs aparenta maior coordenação dos discursos, o que leva a crer 

que o grupo de agentes se mantem enquanto grupo profissional em busca de um bem 

comum, o reconhecimento de serem professoras e assim obterem prestígio e a 

identidade social atribuída pelo outro.  Do contrário, o grupo não teria um sentido que 

lhes atribuísse uma identidade profissional e seria apenas uma categoria profissional.  

Por outro lado, PEIs já gozam do privilégio dessa identidade social de serem 

professoras e por essa razão o trabalho se constitui em algo que parece ser prazeroso.   

Os dois grupos apontaram uma estreita relação das experiências significativas 

com situações limites envolvendo vício, mortes, violência doméstica, abuso psicológico 

e nascimento de pessoas da família que se constituíram em fonte de tristeza, alegria e 

norte do caminho a percorrerem enquanto sujeito social e profissional. 

Em ambos os grupos emergiram histórias de professores que se tornaram 

referências tanto positivas quanto negativas.  Narradoras dos dois grupos relataram o 

desejo de lecionarem desde a infância.  As agentes se consideram professoras face ao 

trabalho que realizam na creche.  A única narradora que não se considera professora é a 

Daniele que afirma não se colocar muito à frente do grupamento que atende para que a 

PEI tenha oportunidade de atuar, mas contrapõe a questão da ilegalidade do 

reconhecimento dos agentes como professores por terem atuado sozinhas no passado 

quando não havia professores e na atualidade na eventual ausência deles.   

As PEIs relataram que realizam as mesmas tarefas que as AEIs e que não houve 

alteração de suas atividades atuais e de quando eram recreadoras ou AEIs.  Indicaram 

que apenas as responsabilidades aumentaram por terem de elaborar planejamento, 

relatórios e atenderem às demandas da direção da unidade que recorre às professoras na 
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solicitação de documentos e a condução do trabalho que realizam, bem como das 

agentes.  Desse modo, as professoras solicitam às agentes a realização de tarefas a fim 

de atender às demandas da direção e as PEIs consideram que as AEIs interpretam que as 

solicitações partem delas, essa impressão por parte das agentes pôde ser verificada, por 

exemplo, na narrativa das agentes Débora e Cléo que relataram terem observado que as 

“PEIs ficaram deslumbradas” e que há “PEIs que querem pisar”.  Por outro lado, a 

direção não medeia as relações, se reportando às PEIs para que essas se reportem às 

AEIs. 

A agente Daniele destacou que a direção se viu diante do novo que a ameaçou 

em dois momentos.  O primeiro ocorreu quando na realização do concurso para AEI, 

pois a direção da unidade saiu de uma relação de poder em que trabalhava com 

profissionais contratados para trabalhar com profissionais concursados, tornando a 

unidade um local de trabalho onde apenas servidores públicos atuavam e com um 

agravante, a direção não conhecia parte deles.  O segundo momento de ameaça a 

direção foi o concurso das PEIs, Daniele destacou que essa situação foi ainda mais 

difícil, pois apesar da direção ocupar uma posição hierarquicamente superior, a equipe 

diretiva da instituição é composta por professores com a mesma formação acadêmica 

que as recém concursadas.  A agente seguiu em suas considerações indicando que a 

direção não se posicionou diante dos conflitos para não se indispor nem com um grupo 

e nem com o outro, não realizando o papel de conciliação e delegando às PEIs esse 

papel de solicitar às agentes a realização do trabalho. 

A agente Maria considerou, em sua fala, que a direção se posicionou a favor da 

PEI na ocasião do seu embate com a professora por considerar que a agente estava 

frustrada por não ter passado no concurso, formou o preconceito e não duvidou de que a 

professora estivesse tendo problemas para se adaptar ao trabalho na EI uma vez que 

havia sido aprovada em concurso.  Nesse fato, o posicionamento da direção pode ser 

resultante de duas questões, a identificação da professora como membro do grupo que 

pertencem e a ameaça potencial que a professora é ao cargo que as diretoras ocupam.  

Ainda que essas questões não estejam no nível consciente das envolvidas. 

Em ambos os grupos as relações de afeto foram substancialmente indicadas 

como experiências de trabalho significativas.  A questão da atuação em turmas de 

berçário foi destacada em nove entrevistas, cinco agentes e quatro professoras narraram 

suas experiências positivas e negativas em turmas desse grupamento.  Desses relatos há 
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um consenso quanto a contribuição das atividades realizadas no berçário com o 

desenvolvimento infantil.  Contudo, nem todas se consideram aptas a atuarem no 

berçário.  Usualmente, estas são destinadas a professores com pouca experiência ou aos 

que não têm boas relações com as equipes diretivas das creches, pelo fato dos bebês 

terem menor autonomia em relação aos demais grupamentos e pela crença desse ser um 

grupamento que não requer o trabalho pedagógico, onde se vê o cuidar como mais 

saliente do que o educar e assim se reforça a ideia da fragmentação do binômio.  Duas 

professoras em suas narrativas afirmaram ressignificarem suas práticas diante do 

grupamento que se constitui em um desafio ou mesmo um castigo.  No caso das 

professoras narradoras a ressignificação do trabalho se deu pelo fato das professoras 

acreditarem na oportunidade de trabalho diante da potencialidade autoral dos bebês e 

buscarem auxílio na literatura para desenvolverem o trabalho nesse grupamento.  

Em suas narrativas todas as AEIs e PEIs reconhecem o cuidar-educar como 

inseparáveis, porém desconsideram que a educação é uma prática social e que toda ação 

é educativa e na prática fragmentam o trabalho.  É possível identificar tal situação por 

afirmarem que o cuidado pode acontecer sem envolver a dimensão pedagógica, para 

exemplificar a tese recorreram ao fato de que na instituição, por funcionar em horário 

parcial, não há mais o momento para o banho das crianças.  Segundo as narradoras, não 

oferecer esse momento de banho às crianças rompe com a ideia do assistencialismo e 

requer uma maior preocupação com a higiene das crianças por parte da família.  Em 

suas falas não trabalham com a hipótese dessa preocupação da família com a higiene 

das crianças seja resultante de um processo de educacional do qual a instituição é um 

dos agentes dessa construção social.  Outra questão a ser destacada é que o grupo traz 

em sua fala a possibilidade de a educação influenciar o meio, mas não enxerga na 

mudança de comportamento da comunidade o resultado do trabalho feito pela 

instituição.  Assim, a EI permanece no lugar do assistencialismo, porque não é a questão 

de dar ou não o banho que coloca a EI nesse local, mas sim as crenças que envolvem as 

práticas sociais nesse contexto.  Contudo, ainda que essa visão persista é inegável as 

contribuições da EI para desenvolvimento infantil e formação humana. 

Os resultados obtidos evidenciaram que a identidade profissional de agentes e 

professores está apoiada em uma visão dicotômica do trabalho, apesar de confirmarem 

que não há essa separação e que as atividades são as mesmas.  Estabelecem uma 

hierarquia entre o cuidar e o educar e nos dois grupos a dimensão afetiva é ressaltada e 
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pode incorrer em uma não profissionalização do trabalho na EI, uma vez que o afeto e o 

compromisso que remetem à ideário da maternagem, são substancialmente 

evidenciados, por grande parte das narradoras, como necessários ao profissional. 

 

5.4 O modelo figurativo das representações de trabalho na creche para Agentes e 

Professoras de Educação Infantil 

 

A partir da pesquisa sobre como os grupos sociais representavam a psicanálise, 

de como os sujeitos se apropriavam da realidade e lhe davam sentido, bem como a 

função da mídia nesse processo, Moscovici (2012) conceituou a TRS.  Nessa imersão 

no cotidiano sobre os saberes constituídos no senso comum o autor faz um resgate ao 

mundo da vida, no qual as representações sociais fazem uma junção das dimensões 

subjetivas com as objetivas das construções sociais (MOSCOVICI, 2012). 

Em retorno ao senso comum Moscovici (2012) apresenta a objetivação e 

ancoragem como processos simultâneos, indissociáveis e fundamentais nas 

representações sociais.  Moscovici (1981) determina o processo de objetificação como 

central para a compreensão da origem de uma representação social.  Para o autor, 

inicialmente, a objetivação ocorre em três fases sucessivas (descritas detalhadamente no 

capítulo 3 item 3.1): seleção construtiva ou descontextualização da informação; criação 

do modelo figurativo; naturalização.   

De acordo com o teórico objetivar significa combinar o conceito com a imagem. 

Segue considerando que, em cada sociedade, um grande conjunto de palavras circula em 

torno de um objeto específico e obriga aos grupos a associá-lo a um significado 

concreto. Contudo, apenas um pequeno conjunto das palavras que forma uma 

combinação é elencado para chegar à representação. Este conjunto de palavras está 

incorporado ao que Moscovici (2012) denominou modelo figurativo conceituado pelo 

autor como “o resultado da coordenação que caracteriza cada termo da representação” 

(MOSCOVICI, 2012, p.114). 

O autor segue considerando que o objeto emerge a partir de um todo, 

posteriormente se apresenta como uma instância autônoma e por último é uma “força” 

em conflito com outra.  A mudança do abstrato permeada por elementos metafóricos e 

imagéticos privatizam um momento importante da objetivação, fornecendo um esquema 

ao objeto de representação, o modelo figurativo que preenche algumas funções: 
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concentrar conceitos importantes; mudar do “indireto” em “direto”, o abstrato torna-se 

“real” é associado a elementos apresentados em uma sequência autônoma com uma 

dinâmica particular e ao “penetrar no meio social como expressão do real o modelo 

figurativo se torna então natural” (MOSCOVICI, 2012, p.115).  De acordo com o autor 

essa naturalização do núcleo da representação confere realidade ao que antes era 

abstrato, ainda assim é preciso definir as práticas individuais e classificá-las para que 

estejam consonância com esse núcleo.  Nesse caminho, as imagens dão lugar às 

categorias da linguagem que utilizadas e admitidas pelos grupos são estabelecidas como 

naturais à compreensão (MOSCOVICI, 2012).   

Lima (2018) destaca que o modelo figurativo tem uma dimensão imagética, um 

esquema, que apresenta apreensões seletivas dos sujeitos de acordo com os valores e 

conceitos do grupo, colaborando para a construção social da realidade.  Nesse caminho, 

a autora segue destacando uma noção relevante a ser investigada em estudos de 

representação social: a “imagem” que, segundo a autora, o termo, neste campo, é 

utilizado em outro sentido, por seu caráter “polissêmico” revelando crenças e valores do 

grupo, evidenciando uma diversidade de circunstâncias. 

De acordo com Mazzotti (1998), a investigação dos modelos figurativos por 

meio da metodologia norteada pela retórica permite determinar com algum rigor as 

metáforas e suas relações de acordo com a eficácia dos enunciados para os grupos aos 

quais se destinam em adição ao controle adicional podendo expor onde os grupos 

ancoram as comunicações. Ainda, segundo o autor, não é possível identificá-las por 

meio de cálculos estatísticos, pois a metáfora pode estar presente e oculta 

simultaneamente. 

 

A identificação das metáforas é, então, a tarefa central para apreender o 

núcleo figurativo, não os themata, como em Moscovici e Vignaux.  Tal 

identificação pode partir das metonímias localizadas por meio dos testes de 

associação, ou de conexão entre palavras, usual entre os pesquisadores que 

buscam os elementos do núcleo central.  Essa técnica, no entanto, precisa ser 

contemplada por uma análise do corpus para expor a ou as metáforas que dão 

significados às metonímias ou associações (palavras associadas às indutoras).  

Finalmente, é necessário validar a comunicação, na qual, aquelas metáforas 

operam e isto pode ser feito por meio do discurso de grupos antagônicos que 

expõem as razões pelas quais não aceitam tal ou qual metáfora para este ou 

aquele objeto de disputa. (MAZZOTTI, 2002, p.112). 

 

Lima e Campos (2018) consideram que o modelo figurativo tem valor 

consensual de um conjunto metáforas.  Seguem afirmando que as metáforas permeiam 
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um discurso a respeito do objeto social representacional, refletem simultaneamente 

imagens do grupo em analogia a outras possibilidades de imagens dele, contudo 

estranhas ao grupo. 

Diante do exposto, considerou-se relevante, a partir da análise de conteúdo 

(BARDIN, 2016) das entrevistas/conversas das narrativas de vida, bem como das 

metáforas estabelecidas, revelar os significados implícitos (MAZZOTTI, 2016) de 

modo a se chegar ao modelo figurativo das representações sociais que agentes e 

professores têm do trabalho que realizam na EI, associado aos significados atribuídos às 

crianças por esses atores que desenvolvem seus trabalhos junto a elas.  

Não houve um consenso em relação às metáforas apresentadas a respeito do 

objeto de investigação.  Contudo, foi possível identificar que as profissionais, com 

exceção da agente Daniele, consideram realizar as mesmas atividades.  Essa agente 

chegou a afirmar que em alguns momentos as tarefas se entrecruzam, mas não são as 

mesmas.   

Em ambos os grupos de narradoras quanto às metáforas sobre crianças houve 

uma maior incidência de algumas delas tanto no “endogrupo” quanto no “exogrupo”. 

Nos subitens abaixo serão apresentados os esquemas referentes aos modelos figurativos 

das representações sociais de agentes e professores. 

 

5.4.1 O modelo figurativo da representação social de trabalho na creche para 

Agentes de Educação Infantil 

 

 Para a investigação do possível modelo figurativo das representações que as 

agentes têm sobre o trabalho que realizam na EI, além das metáforas categorias como: 

características profissionais, experiência significativa no trabalho e ações como 

Secretária de Educação resultantes da entrevista/conversa foram retomadas a fim de se 

obter mais detalhes do grupo em análise. Apesar de reconhecerem as conquistas 

profissionais as agentes indicaram na explicação de algumas metáforas a expectativa e 

possibilidade de mudança que o trabalho oferece e na possibilidade de serem Secretárias 

de Educação indicaram a valorização profissional e oferta de melhor infraestrutura.  As 

possibilidades de trocas afetivas também foram usadas nas explicações das metáforas e 

nas experiências significativas de trabalho.  As características profissionais, 

identificadas nas entrevistas, versaram sobre as questões afetivas e compromisso.  Com 
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exceção da agente Daniele, em todos os relatos o cunho profissional do trabalho na EI 

não foi muito salientado.  Diante da análise das entrevistas/conversas e das metáforas 

estabelecidas foi extraído como possível modelo figurativo da representação das agentes 

a respeito do trabalho que desenvolvem uma composição de significados expostos no 

seguinte esquema que se configura em uma hipótese interpretativa: 

Esquema 1: Modelo figurativo da representação social de trabalho na EI para 

AEIs:  uma hipótese interpretativa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nas falas, pode-se observar que esse campo de disputa é reconhecido como um 

espaço de transformação, ainda que esse reconhecimento não tenha sido claramente 

expresso, aparecendo apenas nas explicações das metáforas, mesmos essas não sendo 

um consenso.  As metáforas: uma grande engenhoca, casa em construção, borboleta e 

jardim foram explicadas como elementos promotores de liberdade e transformação na 

busca pela melhoria do que está a volta. 

Apesar de não ter sido elencada para compor o esquema representacional a 

respeito do trabalho que realizam, a questão afetiva se fez presente nos discursos das 

narradoras e por também comporem de forma mais expressiva as representações sobre 

criança que teve como cachorro a metáfora de maior reincidência.  Todas as metáforas 

que coordenaram os discursos das agentes circunscreveram as ideias de interações, 

brincadeira, afeto e de cuidado que promovem o desenvolvimento.  A ideia de que a 

criança assim como o cachorro é alvo de carinho, cuidado e que pode crescer por meio 

as interações e brincadeiras.  A presença das palavras: cuidado, brincadeiras e interações 

remetem ao binômio cuidar-educar e a legislação no que tange os eixos norteadores da 

uma grande 

engenhoca 

 

transformação 

 

movimento 

 

liberdade 

 

melhoria 
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EI interações e brincadeira e trazem a ideia do conhecimento do trabalho na EI.  

Contudo, a ideia da possibilidade de crescimento por meio desses elementos se afasta da 

visão crítica da criança como sujeito, pois o desenvolvimento do sujeito independe do 

trabalho que é realizado, é algo natural.  A questão a discutir é como contribuir com 

esse sujeito em desenvolvimento por toda a sua existência.  Os questionamentos sobre a 

prática podem romper com essas concepções sobre o trabalho como promotor desse 

desenvolvimento e trazer a reflexão de que forma as práticas profissionais podem ou 

não colaborar com as crianças enquanto sujeitos produtores de cultura.  

 

5.4.2 O modelo figurativo da representação social de trabalho na creche para 

Professoras de Educação Infantil 

 

 Para as PEIs, assim como para as AEIs a questão afetiva e de compromisso estão 

presentes nas características como necessárias aos profissionais de EI e foram 

destacadas como relevantes nas experiências significativas de trabalho e na 

possibilidade de atuarem como Secretárias de Educação, a valorização profissional, 

investimento na formação e infraestrutura foram apontados como ações a serem 

realizadas. 

A dinâmica e falta de rotina no cotidiano pela possibilidade de aprendizado de 

coisas novas e a expectativa de mudança foram apontadas como características do 

trabalho na EI.  Porém, a dimensão afetiva do trabalho teve maior destaque.  Uma 

possível hipótese interpretativa do modelo figurativo dessa representação pode ser 

apresentada a partir das explicações a respeito das metáforas e das narrativas de vida 

sobre as experiências significativas se configurando em um esquema que pode se 

apresentar da seguinte forma: 

Esquema 2: Modelo figurativo da representação social de trabalho para PEIs: 

uma hipótese interpretativa.  
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Assim como na indução de metáforas das agentes, algumas das explicações 

sobre das professoras a respeito das metáforas indicam a crença na possibilidade de 

mudança através da educação e de novos aprendizados no cotidiano de suas práticas.  

Contudo, a questão afetiva na análise do discurso das PEIs é ainda mais saliente do que 

no discurso das AEIs.  As explicações apontam para uma visão de que o trabalho na EI 

é fonte de amor, vida, algo leve, retratando uma visão romântica e idealizada de que 

para o trabalho na EI é necessário se ter amor, oportunizando a qualquer pessoa provida 

do sentimento de amor pode atuar nesse espaço de educação.  Patrícia foi a única 

professora que destacou a dificuldade na realização do trabalho trazendo uma visão 

mais aproximada da realidade do cotidiano educacional.  Vale ressaltar que apesar de ter 

sido recreadora sua trajetória de vida foi distinta das demais pessoas do grupo, pois a 

professora deixou o trabalho para cursar Pedagogia em uma universidade pública 

estadual.  Nesse sentido, ressalta-se a importância da abordagem narrativa 

(auto)biográfica por revelar fatos das trajetórias de vida que podem auxiliar nas 

reflexões a respeito das aproximações e distanciamentos entre os sujeitos do 

“endogrupo” e do “exogrupo”. 

As visões a respeito das crianças no grupo de professoras não foram tão 

aproximadas como as metáforas estabelecidas pelas agentes.  Contudo, houve a 

reincidência do significado de flor atribuído às crianças.  Nas explicações a respeito das 

metáforas estabelecidas a idealização e a visão romântica da criança foram reveladas.  

Todos as explicações sobre as metáforas fizeram referências às emoções, delicadeza, 

pureza, cuidado, estímulo e o moldar que contribuem para o desabrochar das crianças.  

As explicações a respeito das metáforas se aproximaram das representações que 

as agentes têm do tema quando o termo cuidado se repete nos dois grupos reiteradas 

vezes.  Não há uma menção clara do cuidado como um cunho profissional ou mesmo 

como um componente do trabalho educacional, e no recorte dessa pesquisa, pertencente 

ao universo da EI.  Compreendido dessa forma, o binômio cuidar-educar pode ser 

realizado por qualquer profissional sem a exigência de uma profissionalização.  Fato 

que coloca a EI em um segmento educacional de menor valor.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Estudos na área de educação, psicologia, filosofia e sociologia apontam as 

contribuições da EI no desenvolvimento das crianças.  Assume-se nesta pesquisa a 

concepção da educação junto a uma criança como sujeito de direito e autor da narrativa 

de sua própria história.  Apoiado nessa concepção, o trabalho desenvolvido na EI pode 

promover o potencial das crianças que vivenciam na infância uma condição da 

experiência humana onde ocorre a descontinuidade específica do humano entre o 

cultural e a natureza, o adquirido e o dado (KOHAN, 2003). 

Este estudo propôs uma aproximação entre os campos de abordagem da TRS e 

(auto)biográfica para investigar as representações que agentes e professores de EI têm a 

respeito do seu trabalho.  Para discutir a questão foram elencados como objetivos: 

analisar documentos a respeito do papel atribuído e esses profissionais pela legislação; 

investigar a concepção de cuidar-educar para agentes e professoras e contrastar as 

representações de agentes e professoras sobre o trabalho que exercem. Nesse caminho, a 

pesquisa indicou potencialidade teórica no que se refere a aproximação desses dois 

campos, caracterizou e apresentou através da análise individual e detalhada, elementos 

que podem estar relacionados com representações sobre o trabalho que desenvolvem e, 

portanto, serem compartilhadas em grupos maiores.  Aprofundou o olhar psicossocial na 

compreensão das relações que se estabelecem na tensão entre os grupos investigados, 

divisou esse olhar sobre os significados atribuídos ao trabalho e às crianças, indicou que 

a apreensão dos sentidos produzidos por tais significados norteia as práticas educativas. 

Para uma visão mais apurada sobre essas realidades foi necessária uma consulta 

bibliográfica a respeito das concepções de criança e infância ao longo da história onde 

verificou-se o lugar de imprecisão ocupado por elas que confere à EI um espaço de 

assistência ou de preparo, restando ao profissional que atua nesse segmento pouca 

clareza de sua identidade, bem como de suas atribuições.   

Nesse sentido, associado ao conceito de criança, infância e suas especificidades 

que esse momento da vida requer se verificou que a legislação brasileira optou pelo 

binômio cuidar-educar, com essa orientação legal o profissional da EI cuida e educa 

simultaneamente.  Esse cuidar está imbricado ao educar quando se entende que a 

dimensão do cuidado humano que é algo inerente à prática social educacional realizada 

por toda a existência humana.  Contudo, na EI, apesar de estar presente nos discursos a 
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indissociabilidade do cuidar e educar, nesta pesquisa os resultados revelaram que há na 

prática o particionamento do trabalho.  As tarefas são divididas em acordos tácitos, 

observados nas falas de que não é necessário dizer o que precisa ser feito por cada 

profissional.  Nessa fragmentação, o cuidado é relacionado ao corpo e a educação ao 

que é denominado pedagógico, entendido como as atividades junto às crianças que 

geralmente envolvem a utilização de música, jogos, brinquedos, livros, recursos 

didáticos em geral.  Em algumas falas as narradoras, a respeito do cuidar-educar, 

trouxeram a questão do banho e do horário integral como ações que rementem ao 

assistencialismo, quando no estudo das representações para que haja mudança é 

necessário mais que a redução de carga horária ou deixar de se estabelecer um horário 

para banho nos grupamentos das crianças nas instituições. 

Em análise aos documentos do município do Rio de Janeiro foi verificado que na 

criação do cargo de AEI e realização do concurso houve inobservância da lei federal 

que determina a formação mínima para atuar na EI, no Ensino Médio modalidade 

Normal.  À época da realização do concurso foi exigido o Ensino Fundamental e no 

edital constava como atribuição auxiliar professores.  Há três problemas identificados 

nesse concurso: o descumprimento da legislação, a indicação no edital como atribuições 

auxiliar um professor que não existia e a admissão de pessoas que profissionalmente 

não tinham formação para atuarem no exercício do magistério, reafirmando a posição de 

menor valor dessa etapa da educação em relação às demais. 

O primeiro concurso para PEI foi realizado em 2010 e nove anos depois, 

segundo as narradoras, os conflitos permanecem, ainda que de forma velada.  A 

pesquisa revelou que agentes acreditam ter o mesmo ofício que professoras e por isso 

assim devem ser consideradas.  As professoras partilham das mesmas crenças, 

acreditam que as poucas distinções estão em algumas de suas atribuições como: o 

acolhimento das orientações da direção e elaboração dos planejamentos.  Estas as mais 

destacadas nas falas das PEIs narradoras.  Porém, mesmo partilhando das mesmas 

crenças consideram que somente por meio de aprovação em concurso, de acordo com a 

legislação, agentes podem ser reconhecidas como professoras.  As agentes por outro 

lado, para sustentarem sua reinvindicação, além da crença de realizarem as mesmas 

atividades que as professoras, se amparam no exercício ilegal da profissão quando não 

havia a categoria de PEIs, na realização do trabalho empírico e em possuírem a mesma 

formação que as professoras. 
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Uma questão suscitada a partir desse resultado reside no fato de que se ambas 

acreditam realizarem as mesmas atividades: Por que as tensões ainda persistem? Uma 

possível resposta a esse questionamento é que as professoras querem manter a 

identidade do grupo que se constitui na distinção titular de agentes.  Pois o que as 

agentes consideram “enquadramento” igualaria os grupos no cotidiano, desrespeitaria a 

legislação e desqualificaria as professoras diante das pessoas da instituição e da 

comunidade externa.  De acordo com Lima e Lima (2019, p.81) “os conflitos incidem 

diretamente nas relações entre os dois grupos e contribuem para a fragmentação do 

trabalho, distanciando-se da perspectiva do cuidar-educar”. 

As representações sobre trabalho na EI por agente e professores foram estudadas 

em conjunto com significados que esses dois grupos atribuem à criança, uma vez que o 

trabalho é realizado de modo a contribuir para o desenvolvimento dela, em os dois 

grupos a visão romântica e idealizada da criança pouco tem a ver com o sujeito de 

direito protagonista de sua história que pensa, observa, experimenta, narra, produz 

cultura e sentidos.  Assim, agentes e professores consideram fundamental ao trabalho o 

compromisso e afeto em seus ofícios junto a essas crianças passivas que precisam ser 

cuidadas para se desenvolverem.  Contudo, nas representações sobre o trabalho para as 

PEIs foi mais saliente a questão do afeto e as AEIs ressaltaram que a atuação na 

educação transforma o meio oferecendo melhoria ao meio social.  Essa relação 

estabelecida pelas agentes pode estar vinculada à história do grupo em função das 

conquistas da categoria, pois essa visão crítica da educação não foi evidenciada a partir 

de falas que revelassem contextos de atuação em que as narradoras se reconhecessem 

como agentes de transformação social. 

Os resultados revelaram que a criança sujeito de direito presente nos discursos 

das profissionais é concebida na prática como passiva que se desenvolve por meio do 

cuidado que é objeto do trabalho na EI que tem sua objetivação no afeto ancorada na 

maternagem que em nada dialoga com o cuidado humano profissional da prática 

educativa que permeia toda a existência humana. 

Diante do exposto, é possível afirmar que cabe uma reflexão por parte dos 

grupos que a despeito de qualquer diferença, precisam atuar da melhor forma possível 

diante das situações que se apresentam, com todas as ausências e atravessamentos que 

perpassam o universo da EI e por entenderem que o trabalho na EI deve se ocupar da 
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dimensão humana que não se ancore no cuidado próximo ao materno e sim no 

profissional. 

É fato que os grupos precisam refletir a respeito das crenças que norteiam suas 

práticas.  Contudo, aa examinar o panorama histórico social da sociedade fica evidente 

que esses não são os únicos sobre os quais deve pesar a responsabilidade da 

fragmentação do trabalho.  Pois cabe ao Estado a revisão das políticas públicas que 

geralmente são elaboradas a partir das demandas da sociedade, do investimento na 

formação desses profissionais que atuam junto às crianças e na responsabilidade social 

diante do cenário que se apresenta. “A Educação é o ponto em que decidimos se 

amamos o mundo o bastante para assumirmos a responsabilidade por ele e, [...] também, 

[...] se amamos nossas crianças o bastante para não expulsá-las de nosso mundo” 

(ARENDT, 1992, p. 247). 

A reflexão e revisão de posturas profissionais e de políticas públicas são 

fundamentais porque diante do panorama que se apresenta estão as crianças que são as 

principais afetadas por essas questões que deveriam ser equacionadas sem causar 

prejuízos a elas, posto que é nesse ambiente de tensão que elas estão inseridas 

presenciando tais situações. 

O olhar psicossocial da TRS em diálogo com a abordagem das narrativas 

(auto)biográficas, favoreceu a compreensão das interações vivenciadas nas experiências 

das trajetórias de vida narradas pelas narradoras com seus ofícios.  Demonstrou que ao 

atribuir sentido ao trabalho, as narradoras entraram em contato com as representações 

que formam sobre o fenômeno apresentado, revelando suas crenças partilhadas no 

grupo.  Nas entrevistas/conversas foi possível identificar as redes que envolvem as 

pessoas no interior da instituição onde foi realizada a pesquisa evidenciando as tensões 

presentes no contexto. As narrativas de vida, analisadas neste estudo, podem nortear 

reflexões a respeito de um trabalho que verdadeiramente considere a criança como 

protagonista e os demais atores da EI como profissionais, pois eles, inseridos nesse 

contexto, podem melhor orientar as políticas educacionais fazendo dessas ações que não 

resultem de demandas sociais, mas sim de uma proposta de trabalho para a educação.  

Os objetivos propostos nesta pesquisa podem se constituir em base para novos 

estudos, uma vez que as questões precisam ser aprofundadas para dar continuidade às 

análises apresentadas e dar origem a novos estudos em contribuição para futuras 

pesquisas. 
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No curso do processo de investigação desta pesquisa a prefeitura do Rio de 

Janeiro, através da Lei 6.433/2018, criou o cargo de Professor Adjunto de Educação 

Infantil -PAEI- para o qual é exigido a formação mínima em Ensino Médio, modalidade 

Normal que de acordo com a lei poderá eventualmente substituir PEI em sua ausência.  

Esses três grupos irão atuar em salas das instituições do município, novas relações irão 

se estabelecer no interior dessas unidades, sendo esse mais um objeto de estudo na 

investigação das representações que se formarão diante do estranho até que se torne 

familiar. 

  Acredita-se que o trabalho fundamentado no campo de estudos da TRS, 

sobretudo em diálogo com outras abordagens, não se esgota.  Quanto mais se 

estreitarem os laços do estudo das representações sociais e das práticas educativas, 

maiores serão os ganhos para a educação.  É relevante que pesquisadores, reflitam em 

suas produções, sobre a “busca de modelos e métodos que permitam compreender a 

conduta humana, em sua complexidade, apreendendo-a em suas dimensões cognitiva, 

afetiva, simbólica e imaginária.” (JODELET; MADEIRA, 1998, p.7). 
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APÊNDICES 

 

Apêndice1 Formulário de caracterização de perfil sócio profissional dos sujeitos 

  

1) Nome (Para controle do pesquisador. Se preferir, pode indicar um nome pela qual 

gostaria de ser chamado):  

2) Sexo: (  ) masculino    (  ) feminino    

3) Idade:    

4) Escolaridade: 

a) Ensino Fundamental: 

b) a) Ensino Médio (indicar a modalidade)    

b) Graduação (curso):                                             (   )  completo (   )  incompleto  

   c) Pós-Graduação (área):                                        (   )  completo (   )  incompleto    

 5) Tempo que trabalha com EI como agente ou professor:   

6) Indique as instituições em que trabalhou como professor ou agente:  

7) Tempo de trabalho no município do Rio de Janeiro:  

 8) Grupamentos nos quais já atuou na EI:  
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Apêndice 2 Roteiro de entrevista/conversa  

 

1- Em um olhar para o passado, peço que narre experiências de vida que foram 

significativas e formadoras em sua infância, juventude e vida adulta. Experiências que 

tenham, ainda hoje, uma marca em sua forma de ser e de estar no mundo, como pessoa e 

profissional.  

2- Quais lembranças significativas você traz de sua escolarização? Identifica professores 

ou professoras marcantes? Percebe influência do período escolar em sua prática 

profissional?  

3- Como foi a sua atuação profissional antes de ingressar na Educação Infantil? Quais 

foram seus trabalhos anteriores?  

4- Quais os caminhos te trouxeram para a Educação Infantil? Quais as influências que 

sofreu? Como se deu o processo de sua escolha profissional?  

5- Como foi o início de seu ingresso na Educação Infantil? Como organizou suas 

primeiras atividades?  

6- Quais as principais potencialidades e desafios encontrados? Recebeu apoio de algum 

profissional, de colegas mais experientes? 

7- Para você, que características o professor da Educação Infantil precisa ter?  

  Para você, que características o agente de Educação Infantil precisa ter?  

8- Relate uma experiência significativa que tenha vivido em sua prática como 

profissional da Educação Infantil. 

10- Se trabalho na Educação Infantil pudesse ser outra coisa (por exemplo, animal, 

vegetal, mineral), o que seria? Explique as razões... Continuando essa questão, você 

gostaria de complementar dizendo o que te vem à mente quando eu falo criança?  

11-Se criança fosse uma coisa (por exemplo, animal, vegetal, mineral), o que seria? 

Explique as razões... Continuando essa questão, você gostaria de complementar dizendo 

o que te vem à mente quando eu falo trabalho na Educação Infantil?  

12- Você poderia dizer o que conhece a respeito da proposta para a Educação Infantil 

feita pela Secretaria Municipal da Educação do Rio em relação ao trabalho do 

profissional dessa área?  

13- Se você fosse Secretário da Educação do município do Rio de Janeiro, o que faria 

para melhorar o trabalho dos profissionais da Educação Infantil?  

14- Você gostaria de acrescentar algo ao que nós conversamos?  
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Apêndice 3 Termo de Consentimento Livre e Esclarecido  

 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PARTICIPANTE DA PESQUISA  

Nome:....................................................................................................................................... 

Sexo:    Masculino (   )   Feminino  (   )          Data Nascimento: ........../........../........  

Endereço:................................................................................................................................. 

Bairro:............................................................ 

Cidade:.................................................................................................... 

Telefone:(.....)....................................             

Email:............................................................................ 

Título do Protocolo de Pesquisa: Representações sociais do trabalho na creche por 

professores e agentes de Educação Infantil: um campo de tensões. 

Subárea de Investigação: Ciências Humanas (Educação) 

Pesquisadora responsável: Raquel Garcia Braga de Lima – Instituição Universidade 

Estácio de Sá – Endereço: Av. Presidente Vargas, 642, 22º andar Telefone: (21)2206-

9726. Email: cep.unesa@estacio.br 

Avaliação do risco da pesquisa: 

( X ) Risco Mínimo          (   ) Risco Médio     (   ) Risco Baixo             (   ) Risco Maior 

 Objetivos e Justificativa: Investigar as crenças de agentes e de professores de EI a 

respeito de crianças e seu trabalho nesse segmento e comparar essas crenças.  Essa 

pesquisa se justifica em razão das possíveis tensões que se estabelecem nas relações.  

Procedimentos: A entrevista/conversa propõe um relato das experiências vivenciadas na 

infância, adolescência, juventude que possam ter influenciado na escolha profissional e em 

suas práticas. 

Riscos e inconveniências: A entrevista/conversa é uma narrativa de vida envolvendo as 

vivências profissionais.  Durante seus relatos algumas memórias desagradáveis podem 

trazer algum tipo desconforto, do ponto de vista psicológico.  Caso ocorra o desconforto 

para o entrevistado e seja seu desejo não continuar o relato ou até mesmo encerrar a sua 

fala, dando fim à entrevista, seu desejo será respeitado. 

Potenciais benefícios: Durante a entrevista, no relato das vivências, entrevistador e 

entrevistado têm a oportunidade de refletir sobre as experiências têm a oportunidade de 

refletir sobre as experiências que contribuíram para a constituição de suas identidades.  

Tais reflexões não são recorrentes, por serem evocadas quando fazemos o exercício de 

mailto:cep.unesa@estacio.br
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pensar sobre o passado de nossas histórias que pode ser estimulado por meio da 

entrevista/conversa. 

Informações Adicionais: 

Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, pode entrar em 

contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – da Universidade Estácio de Sá, em 

horário comercial pelo e-mail cep.unesa@estacio.br ou pelo telefone (21)2206-9726.O 

CEP-UNESA atende em seus horários de plantão, terças e quintas de 9:00 às 17:00, na Av. 

Presidente Vargas, 642, 22º andar.  

Para esta pesquisa, não haverá nenhum custo do participante em qualquer fase do estudo. 

Do mesmo modo, não haverá compensação financeira relacionada à sua participação. Você 

terá total e plena liberdade para se recusar a participar bem como retirar seu 

consentimento, em qualquer fase da pesquisa.  

  

 

Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li ou que 

foram lidas para mim, descrevendo o estudo: “Representações sociais do trabalho na 

creche por professores e agentes de Educação Infantil: um campo de tensões”. Os 

propósitos desta pesquisa são claros. Do mesmo modo, estou ciente dos procedimentos a 

serem realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias de confidencialidade e de 

esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que a minha participação é isenta de 

despesas. Concordo voluntariamente na minha participação, sabendo que poderei retirar o 

meu consentimento a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem penalidades ou 

prejuízos. 

Este termo será assinado em 02 (duas) vias de igual teor, uma para o participante da 

pesquisa e outra para o responsável pela pesquisa. 

 

Rio de Janeiro, __________ / ____________________ / ______________________ 

Assinatura do Participante da Pesquisa                 Assinatura do Responsável da Pesquisa 
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ANEXOS 

 

Anexo 1 Parecer Consubstanciado do CEP 

  

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA 

Titulo da Pesquisa: Representações sociais do trabalho na creche por professores e 

agentes de Educação Infantil: um campo de tensões 

Pesquisador: RAQUEL GARCIA BRAGA DE LIMA 

Área Temática: 

Versão: 1 

CAAE: 98695518.5.0000.5284 

Instituição Proponente: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA 

LTDA 

Patrocinador Principal: Financiamento Próprio 

DADOS DO PARECER 

Número do Parecer: 2.970.068 

Apresentação do Projeto: De acordo com a autora do projeto CAAE: 

98695518.5.0000.5284, submetido em 13/09/2018, a "pesquisa aborda tensões no 

campo da Educação Infantil (EI) com base em representações de professores e de 

agentes, a respeito do trabalho que exercem na área, mais precisamente, no município 

do Rio de Janeiro" e "para o desenvolvimento desse estudo, optou-se, inicialmente, por 

destacar a concepção de criança ao longo da história, lembrando que esta é uma 

construção social, envolvendo a infância de maneira geral". 

Objetivo da Pesquisa: Conforme definido pela autora, o objetivo geral da pesquisa é 

"investigar representações sociais de agentes e de professores de EI a respeito de seu 

trabalho nesse segmento" e os objetivos específicos: "analisar documentos a respeito do 

papel atribuído a esses profissionais pela legislação; investigar a concepção de educar e 

cuidar para os agentes e professores; contrastar as representações de agentes e 

professores de EI sobre o trabalho que exercem nesse segmento". 

Avaliação dos Riscos e Benefícios: A autora define que os riscos são mínimos, uma vez 

que realizará "entrevista/conversa [que] é uma narrativa de vida envolvendo as 

vivências profissionais. Durante seus relatos algumas memórias desagradáveis podem 
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trazer algum tipo desconforto, do ponto de vista psicológico". Explica que "caso ocorra 

o desconforto para o entrevistado e seja seu desejo não continuar o relato ou até mesmo 

encerrar a sua fala, dando fim à entrevista, seu desejo será respeitado". Com relação aos 

benefícios, indica que "durante a entrevista, no relato das vivências, entrevistador e 

entrevistado têm a oportunidade de refletir sobre as experiências, oportunidade de 

refletir sobre as experiências que contribuíram para a constituição de suas identidades [e 

que] tais reflexões não são recorrentes, por serem evocadas quando fazemos o exercício 

de pensar sobre o passado de nossas histórias que pode ser estimulado por meio da 

entrevista/conversa". 

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa: O projeto proposto é relevante, pois 

como explica a autora, "as tensões presentes nesse segmento educacional(EI) decorrem 

de razões distintas, dentre as quais destaca-se a especificidade em função das 

peculiaridades da vida nessa fase que fomentam a discussão sobre o currículo, formação 

e atuação dos profissionais da EI". [...] "No Rio de Janeiro ainda permanece uma tensão 

entre professores e agentes de EI quanto a estabelecerem os limites de seu trabalho, o 

que envolve questões de identidade profissional". Portanto, conforme sustenta a autora, 

"esse contexto é propício para estudos de representação social. Estudar a dinâmica das 

interações sociais que se estabelece nesse grupo de professores e agentes sob a 

perspectiva da Teoria das Representações Sociais (TRS) pode contribuir para maior 

compreensão desse campo no município de Rio de Janeiro." 

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória: O TCLE foi apresentado 

pela autora do projeto conforme solicitado, assim como os demais documentos. 

Recomendações: É recomendável efetivar uma revisão no TCLE que apresenta palavras 

repetidas. 

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações: O projeto pode ser executado uma 

vez que atende as exigências do comitê. 

Considerações Finais a critério do CEP: Este colegiado APROVA o projeto e solicita 

envio de relatório ao final da pesquisa. O parecer do relator foi: O projeto pode ser 

executado uma vez que atende as exigências do comitê. 

 

Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados: 

 

Tipo Documento Arquiv Postagem Auto Situaçã
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o r o 

 

Situação do Parecer: Aprovado 

Necessita Apreciação da CONEP: Não 

 

RIO DE JANEIRO, 18 de Outubro de 2018 

 

 

Assinado por: Luciana de Paula Lima e Schmidt de Andrade (Coordenador(a)) 
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