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RESUMO

O cuidar e o educar são indissociáveis do aprendizado escolar de uma criança de zero a cinco anos, mas, ainda assim, professoras e auxiliares de 
Educação Infantil que atuam nessa etapa tão importante na vida de uma criança, muitas vezes são consideradas apenas como as pessoas que 
trocam as fraldas e alimentam bebês. Apesar de professoras e auxiliares possuírem atribuições legais próprias, na prática, elas acabam 
trabalhando com a mesma demanda, mesmo tendo níveis diferentes de formação.  Mediante essas informações, este estudo visa comparar as 
atribuições, remunerações e carga horária dos dois cargos, de modo a entender o processo de valorização de tais profissionais na Rede Municipal 
de Ourinhos. Para isso, foi realizada uma pesquisa documental utilizando como referência a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 9394 
de 1996, o Referencial Curricular Nacional da Educação Infantil e o Regimento Comum das Escolas Municipais de Ourinhos número 01 de 2012. 
Documentos estes que regulamentam tais profissões e que serviram como base para análise das funções legais dos profissionais na área de 
educação infantil. Com isso, foi possível constatar que existe a desvalorização e a precarização dos profissionais de Educação Infantil como um 
todo, pois são vistas apenas como cuidadoras, responsáveis pela higienização, alimentação e bem estar da criança durante o período que estão 
na Unidade Escolar. Isto torna-se preponderante ao observar os documentos, principalmente o Regimento Comum das Escolas Municipais de 
Ourinhos, em que prescreve apenas uma professora por Núcleo de Educação Infantil, deixando os trabalhos de cuidar e educar em grande parte 
aos auxiliares de Educação Infantil. Sendo assim, conclui-se que algumas instituições, além de não cumprirem as normativas e orientações 
federais quanto à formação mínima exigida para atuar com essas crianças, ainda reforçam o conceito de que a creche e a pré-escola são apenas 
um espaço de cuidados físicos e de brincar. Ou seja, espaço sem aprendizado pedagógico e sem necessidade de profissionais formados e 
qualificados para exercer tais funções.
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