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Resumo: O artigo é resultado de pesquisa realizada em programa de mestrado. Destaca 
aspectos que caracterizam a valorização ou precarização do trabalho docente na 
educação infantil. Considerando o trabalho como categoria central, com base na teoria 
marxista e a partir de trabalho de campo, em que foram elencadas categorias que se 
constituíram como fundamentais para a compreensão das condições de trabalho do 
professor que atua na educação infantil na contemporaneidade, sendo: formação de 
professores, remuneração, condições materiais e humanas de trabalho e aspectos 
pedagógicos e educativos. O estudo apresenta dados de municípios paranaenses, com 
maior destaque ao Município de Salto do Lontra, campo de investigação que aponta 
para a precarização do trabalho docente. 
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Introdução 

A precarização nas condições de trabalho docente na Educação infantil é 
histórica, constituindo-se desde seus primórdiosi, mas a partir dos anos de 1980/1990 há 
um movimento reivindicatório na sociedade brasileira pela valorização desta etapa da 
educação. Processo que teve reflexos positivos na legislação educacional no que 
concerne a educação dos pequenos. Entendemos que isto é resultado da luta de classes, 
impondo reflexos sobre as políticas públicas.  
 Todavia, esta mudança em relação à educação infantil, contraditoriamente, 
acontece num contexto de reestruturação do capital que reconfigurou a organização 
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social, acentuando a precarização nas relações de trabalho, atingindo também a 
educação. Neste sentido, torna-se importante apontarmos elementos que caracterizam a 
desvalorização do trabalho docente na Educação infantil na atualidade e que são 
resultados de como foi historicamente constituída no país. 
 Portanto, com base no objeto condições do trabalho docente na educação 
infantil, destacam-se no presente artigo características presentes no processo de 
valorização e precarização do trabalho docente na educação infantil. As categorias 
analisadas foram contextualizadas através de estudo bibliográfico, documental e 
pesquisa empíricaii.  

A valorização ou precarização são consideradas para esta pesquisa, nas diversas 
faces que envolvem as relações de emprego, como o salário, as horas de planejamento e 
estudo, formação, número de alunos, carga horária, estrutura física, materiais didáticos e 
pedagógicos, regime de trabalho, rotatividade, saúde dos profissionais e outros aspectos 
concernentes ao trabalho docente.  

A precarização é um processo social de conteúdo histórico-político 
concreto, de natureza complexa, desigual e combinada, que atinge o 
mundo do trabalho, principalmente setores mais organizados da classe 
do proletariado. É difícil falarmos de precarização de trabalhadores 
proletários que sempre viveram à margem da seguridade social e da 
legislação previdenciário-trabalhista (ALVES, 2007, p.115). 

  
O professor de educação infantil é um profissional que se enquadra neste contexto de 

marginalização social. O trabalho como precarização será analisado diretamente nas categorias 
apresentadas no decorrer do texto. 
 
Precarização como uma questão de formação  
 Os problemas e controvérsias no que tange o debate sobre formação de docentes, 
estão enraizados na história da educação. No que se refere especificamente a formação 
de “professoras”iii para atuar com as faixas etárias dos pequenos, os dilemas são ainda 
mais intensos. 

A formação acadêmica de professores, inicialmente não tratava da educação 
infantil como categoria do ensino, e não se pensava em formar profissionais 
“qualificados” para trabalhar com os pequenos. A preparação dos docentes era destinada 
ao ensino fundamental, pois a prioridade do estado era ensinar as noções básicas do ler, 
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escrever e contar, sendo assim, crianças da EI não “precisavam” de profissionais 
instruídos. Esta consideração se deve a história de consolidação da educação infantil, 
que esteve atrelada ao âmbito de amparo e assistência social e não propriamente ligada à 
educação. A mulher é a protagonista desta função, ligado a ideia de que a mulher é uma 
“educadora por natureza”.  

Segundo Saviani (2009) foi a partir dos anos de 1980 que surgiram maiores 
manifestações pelas modificações do curso de pedagogia. Em decorrência da Lei 
5692/71 que instituía a habilitação de 2° grau para o exercício do magistério no 1° grau, 
e o curso de pedagogia, com cursos de licenciatura curta (3 anos), destinados a 
formação na docência e licenciatura plena (4 anos), a qual era responsável por formar os 
professores e especialistas em educação (diretores, inspetores de ensino, orientadores 
educacionais e supervisores escolares).  

Nesse sentido, as lutas preconizavam que todos os cursos de licenciatura se 
destinassem a formar para a atuação em sala de aula. A partir de então as universidades 
começaram a entender o curso de pedagogia como responsável por formar professores 
para a educação infantil e primeiras séries do ensino fundamental. 

 Saviani argumenta que no contexto da educação brasileira, há predominância de 
dois modelos históricos na formação de professores: 

a) modelo dos conteúdos culturais cognitivos: para este modelo a 
formação de professores se esgota na cultura geral e no domínio 
especifico dos conteúdos da área de conhecimento que corresponde à 
disciplina que irá lecionar. 
b) modelo pedagógico didático: contrapondo-se ao anterior, este 
modelo considera que a formação do professor propriamente dita só se 
completa com o efetivo preparo pedagógico (SAVIANI, 2009, p.148-
149). 
 O primeiro modelo preponderou em âmbito acadêmico, e o segundo nas escolas 

normais superiores, isto é, na formação de profissionais para atuar nas primeiras séries e 
com crianças pequenas da EI. Esta é uma representação evidente da escola desigual e 
dualista, visto que a formação de professores “didáticos”, com preparação mais ligada a 
prática, era destinada à classe trabalhadora que tinha acesso, e quando tinha as séries 
primárias, e aos professores das séries posteriores que lecionavam disciplinas 
específicas, lhes era oferecido o conhecimento de ordem científica e propedêutica. 
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Diante dos impasses formativos da carreira do professor em decorrência da falta 
de investimentos ocorridos historicamente no Brasil, após a década de 1990, as políticas 
educacionais influenciadas por organismos multilateraisiv procuram estar voltadas a 
atender a necessidade do mercado com profissionais capazes de lidar com os desafios 
do mundo do trabalho de maneira reflexivav. Shiroma (2003, p.76) destaca que: 
“Formar um professor-profissional, nestes moldes, não significava que viesse a ser mais 
qualificado, mas apenas, mais competente, o que equivale a dizer ‘mais adequado’, 
‘apto’ e ‘cooptado”.  

Nesse cenário, a certificação por competências do professor ganha cada vez mais 
espaço, bem como o discurso da meritocracia que requer novos padrões formativos que 
acontecem por meio da flexibilidade e aligeiramento dos cursos de licenciatura, visando 
atender ao “imediatismo político e ideológico” de uma sociedade na qual não são 
necessários profissionais críticos para o mercado de trabalho. A formação de educadores 
vincula-se aos princípios neoliberais de um estado mínimo, que preconizam 
investimentos parcos, de modo a formar um perfil de profissional alienado, com 
habilidades técnicas, mas incapaz de fazer análises críticas sobre o processo de trabalho. 
Este profissional é denominado por Dandolini e Arce (2009, p.56) como “professor 
competente tecnicamente e inofensivo politicamente”.  

A partir de 1996 com a consolidação da uma nova Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional, é instituído como formação mínima para atuar no magistério na 
educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental o curso médio profissionalizante 
de magistério. Duas décadas se passaram e a determinação continua sendo a mesma, de 
nível médio na modalidade normal ou normal superiorvi.  

No caso do Paraná, a exigência pela certificação e capacitação dos profissionais 
atuantes e futuros professores da rede mobilizou professores e prefeituras com o 
objetivo de atender a lei. Diante deste contexto, na década de 1990 muitas universidades 
privadas assumiram o papel de oferta deste curso em convênio com as prefeituras, para 
assim, fazer uso dos recursos do FUNDEFvii. 

Muitos dos professores, entre eles professores de educação infantil de todo o 
estado do Paraná recorreram ao curso de Graduação Normal Superior. Este curso 
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sinalizava para os docentes a possibilidade de conquistar uma certificação em nível 
superior.  

No sudoeste muitos professores optaram pelo curso na modalidade 
semipresencial, autorizado pelo Conselho Estadual de Educação (CEE) ofertado em 
2003 pela Faculdade Vizinhança Vale do Iguaçu (VIZIVALI) em parceria com a 
Inteligência Educacional e Sistemas de Ensino (IESDE).  

No entanto, no ano de 2006, o CEE emitiu parecer restringindo a certificação 
dos professores que participaram do Programa Especial para Capacitação dos Docentes 
dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental e da Educação Infantil – VIZIVALI – pela 
falta de reconhecimento do MEC, sob a alegação da falta de qualidade do curso. 

Em 2009, o Conselho Nacional de Educação (CNE) decidiu que o estado não 
tinha autonomia para autorizar a oferta de um programa semipresencial.  

O fato gerou polêmica e indignação por parte dos milhares de profissionais com 
vínculo empregatício e muitos outros apenas com contrato provisório, admitidos por 
várias prefeituras, acreditando na diplomação.  

Apenas em 2011, depois de lutas e protestos dos professores, o governo decidiu 
resolver a situação. No portal da Secretaria de Educação do Paraná foram divulgados 
que os 8 mil professores que fizeram capacitação Normal Superior na modalidade 
presencial ou semipresencial em outras instituições de ensino superior reconhecidas em 
qualidade pelo MEC teriam os diplomas validados.  

O restante dos professores que buscaram a formação através da VIZIVALI, 
precisariam realizar a complementação de curso nas universidades estaduais e foram 
licenciados em Pedagogia, já que antes a formação era em curso normal superior, 
extinta em 2006viii. Os cursos de capacitação foram ofertados na modalidade à distância 
pelas instituições: Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG), Universidade 
Estadual do Centro-Oeste (Unicentro), Universidade do Oeste do Paraná (Unioeste), 
Universidade Estadual de Maringá (UEM), Universidade Estadual de Londrina (UEL) e 
Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP). No portal da educação do Paraná há 
maiores esclarecimentos sobre o caso.  

1. Reconhecimento e aceitação, para efeitos de ingresso e progressão 
na carreira do magistério, dos Diplomas de Curso de Licenciatura 
em Pedagogia, como documento de comprovação de formação de 
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Nível Superior, emitidos por Instituição de Ensino Superior, 
devidamente credenciada e/ou registrada pelo Ministério da 
Educação – MEC, cujo Curso realizou Aproveitamento de Estudo 
do Programa de Capacitação – VIZIVALI. Tal ação contempla 
cerca de 8.000 (oito mil) professores, os quais terão sua situação 
acadêmica e funcional resolvida. 
2. Oferta do Curso de Licenciatura em Pedagogia, com 
Aproveitamento de Estudos, para aproximadamente 12.000 (doze 
mil) professores, Concluintes do Programa de Capacitação – 
VIZIVALI, ainda não diplomados em Pedagogia e que atuam na 
Rede Pública Estadual e Municipal de Educação. O curso em 
pauta está sendo ministrado pelas Universidades Estaduais do 
Paraná, na modalidade a distância, por intermédio dos 48 
(quarenta e oito) Polos da Universidade Aberta do Brasil – UAB, 
e terá uma Carga-Horária mínima de 1.300 (mil e trezentas 
horas). (PARANÁ. SEE/PR). 
 

Muitos destes professores atuantes na educação infantil dos municípios 
realizaram sua formação através deste programa, que representou uma política de 
formação em grande escala para cumprir as novas exigências da lei da educação. Neste 
contexto, foi uma iniciativa importante para a formação destes professores que atuavam 
sem a mínima formação. Entretanto, recebeu intensas críticas no que se refere a sua 
qualidade.  

A formação de qualidade é fator preponderante de valorização do trabalho 
docente. Tivemos avanços com a extinção dos cursos normais superiores, mas 
precisamos ainda avançar nos requisitos mínimos de formação para atuar na educação 
infantil. Além de buscar cursos com referência em qualidade, com profissionais 
qualificados. 

Atualmente existe, segundo a assessoria da comunicação social, e divulgado no 
portal do MEC, Projeto de lei a ser apresentado ao Congresso Nacional pelo Ministério 
da Educação o qual prevê a obrigatoriedade da formação em nível superior para todos 
os professores da educação básica. “A formação de docentes para atuar na educação 
básica far-se-á em nível superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, em 
universidades e institutos superiores de educação”, sugere o projeto, que altera o artigo 
62ix da LDB.  

Consideramos que é uma proposta excelente, aumentar o nível de qualificação 
mínima para a atuação nos primeiros anos do ensino fundamental. O que é lamentável é 
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que a Educação Infantil esteja excluída desta proposta, mantendo-se para esta etapa da 
escolarização como requisito mínimo de formação o curso técnico de nível médio. 
Segundo a nota divulgada no portal do MEC 

O projeto integra as medidas para melhorar a qualidade dos 
professores em exercício na educação básica e dos que receberão 
formação inicial em licenciatura. Neste último caso, o texto 
estabelece ainda que o Ministério da Educação pode definir nota de 
corte (nota mínima) no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 
como pré-requisito para o ingresso em cursos de graduação para 
formação de professores. (MEC, 2015). 
 

 Isto significa que não se considera tão importante a formação dos professores de 
Educação Infantil, em comparação aos outros níveis da educação básica. 
 A situação de descaso fica mais nítida quando se conhecem alguns quadros 
municipais, como é o caso de Nova Prata do Iguaçu (PR), município vizinho de Salto do 
Lontra,  que em 2014 lançou o EDITAL Nº 077/2014, para concurso público com o 
cargo de atendente de creche, exigindo minimamente  o  1º Grau Completo ou 
equivalente  para trabalhar 30h semanais com remuneração de R$ 876,22. 
 A situação é agravada quando analisamos as atribuições do cargo. O profissional 
tem atribuições relacionadas à limpeza geral das dependências da instituição e “ao 
cuidado e educação das crianças”, todavia o requisito mínimo exigido é 1º grau 
completo. Contrariam-se os princípios da valorização e qualidade, bem como a 
necessidade de formação específica para o trabalho com crianças pequenas.  

Diante do exposto, questionamos: apenas o curso médio profissionalizante 
completo é suficiente para atender a especificidade que norteia a educação infantil?    

Outra situação preocupante, reveladora da precarização da formação daqueles 
que atuam na EI, é a contratação expressiva de estagiários por vários municípios do 
sudoeste paranaense. Os estagiáriosx, geralmente jovens, em processo de formação 
inicial, cursando nível médio e superior, realizam atividades relacionadas à docência e 
recebem uma remuneração baixa para isto, como é o caso de Salto do Lontra.  

Nos centros de educação infantil há atualmente 29 estagiárias e 25 professoras 
regentes. Nas turmas de pré escolas, o município conta com 11 professoras regentes, 
sem auxiliares, distribuídas em turmas de 9 escolas, 6 localizadas na via rural e 3 na 
cidade. 



 

8  

 Entretanto, mesmo com a defasagem de professoras formadas e regentes, no dia 
24 de setembro de 2015 foi lançado edital para concurso público no município com 
apenas 5 vagas para professores em regime de 20 horas semanais para atuar na educação 
infantil ou séries iniciais do ensino fundamental, com exigência mínima de: “Nível 
médio, na modalidade Normal (magistério) ou graduação em Pedagogia, com 
habilitação para atuar na educação infantil e séries iniciais do Ensino Fundamental 
devidamente credenciado e reconhecido pelo MEC” (Edital de concurso público Nº 
01/2015). 
 Também é fator de precarização o concurso para 20 horas semanais. Tanto para 
o professor que não consegue trabalhar apenas em uma instituição e precisa se deslocar, 
como para as crianças pequenas que necessitam do vínculo afetivo com a profissional 
da Educação Infantil. 
 Os concursos municipais com a exigência mínima de nível médio na formação 
contribuem para o quadro da precarização da formação e qualificação profissional. 

O indicador do Observatório do PNE mostra que a porcentagem de professores 
da Educação Básica com ensino superior completo, em 2013, era de apenas 74%, o que 
significa que um quarto do quadro docente leciona sem graduação. Também é possível 
visualizar a porcentagem de professores que fizeram curso superior com licenciatura, 
65,4%. Não há dados específicos sobre a Educação Infantil em nível Nacional ainda 
atualmente. 

Tory Oliveira (2011) em seu texto publicado na evista Carta Capital ressalta que 
a decadência da profissão docente não é recente, portanto, a formação de professores 
hoje e futuramente será um grande desafio. 

Em dados de pesquisa realizada com estudantes do 3º ano do ensino médio, 
comprova-se como a atratividade pela licenciatura é pequena e os jovens preferem 
entrar na disputa no mercado por profissões mais bem remuneradas que tragam status 
social, o que na atualidade a docência não proporciona.  

Segundo o portal de estudos e pesquisas nacionais, apenas 2% dos jovens que 
cursam o último ano do ensino médio pretendem cursar pedagogia ou alguma 
licenciatura. Os dados são resultado de pesquisa realizada em 2009 com 1.501 alunos 
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em 18 escolas públicas e particulares pela Fundação Victor Civita em parceria com 
a Fundação Carlos Chagas. 

O governo tem criado estratégias de incentivo a escolha pela licenciatura, tais 
como: aumento no número de cursos e vagas nas universidades públicas para a 
profissão docente e regras que facilitam o ingresso e a permanência de jovens em cursos 
de licenciaturas nas instituições privadas. Segundo dados obtidos no portal do MEC: 

Novas regras estabelecidas pelo Fundo de Financiamento ao Estudante 
do Ensino Superior (Fies) pretendem atrair mais jovens para a carreira 
do magistério. A partir de agora, quem iniciar curso de licenciatura 
pode obter financiamento de até 100% da mensalidade. Quando se 
formar e se tornar professor de escola pública, o beneficiado pagará o 
financiamento com serviço. Cada mês de exercício profissional 
significará abatimento de 1% da dívida consolidada (MEC, 2015). 
 

Esta passagem é a comprovação de como estão sendo pensadas em diferentes 
maneiras de apoiar o jovem a optar pelo magistério. Outra alternativa, a curto prazo,  
são os programas de formação aligeirada e alguns cursos à distância ou mesmo 
presenciais que reduzem a carga horária ao máximo, para atender ao apelo imediatista 
da sociedade  capitalista moderna. Consequentemente, isto influenciará na qualidade do 
ensino. 

Ao tocarmos na questão da redução da carga horária, dos cursos de 
licenciatura, somos obrigados a discutir, mesmo que de passagem, 
uma das questões que envolvem a formação dos profissionais da 
educação. Em outras palavras, a questão principal é: se para melhorar 
a qualidade do ensino é consenso que se deve investir na qualificação 
do profissional da educação, como imaginamos melhorar essa 
qualificação do profissional em educação, se diminuímos o tempo de 
sua formação, seja por meio de reformas curriculares que reduzem a 
quantidade de conteúdos a ser ministrados, seja pela oferta de cursos 
de formação aligeirados e a distância? (BRANDÃO, 2007, p.190). 
 

O incentivo ao magistério com certeza é importante, porém, o cuidado com a 
formação de qualidade dos educadores é indispensável quando tratamos da educação. A 
maneira mais adequada de incentivar o jovem a escolher a carreira docente é a 
valorização salarial, social e cultural, com condições dignas de trabalho. 

Conforme Saviani (2009, p. 153). 
Formação de professores não pode ser dissociada do problema das 
condições de trabalho que envolvem a carreira docente, em cujo 
âmbito devem ser equacionadas as questões do salário e da jornada de 
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trabalho. Com efeito, as condições precárias de trabalho não apenas 
neutralizam a ação dos professores, mesmo que fossem bem 
formados. Tais condições dificultam também uma boa formação, pois 
operam como fator de desestímulo à procura pelos cursos de formação 
docente e à dedicação aos estudos. 
 Ou seja, não podemos desconsiderar que a formação é fundamental para a 

qualidade da educação, mas ela sozinha não realiza as mudanças necessárias na 
educação brasileira, antes, no atual quadro se constitui como um dos fatores de 
precarização do trabalho docente na Educação Infantil. Precisamos de investimentos 
públicos, de comprometimento político, condições dignas de trabalho e salários 
apropriados. 
 
Precarização como questão de remuneração 

Em estudos de Sampaio e Marin (2004) os autores destacam que a baixa 
remuneração é um aspecto que influencia fortemente a precarização do trabalho dos 
professores, pois a pauperização profissional significa pauperização da vida pessoal nas 
suas relações entre vida e trabalho, sobretudo no que tange ao acesso a bens culturais. 
Afirmam ainda que o Brasil está entre os países com pior renumeração docente, 
principalmente no que se refere aos primeiros anos de escolarização. Pinto também faz 
ressalva a esta realidade.  

 
Os valores Iniciais e finais da carreira, de modo geral, são muito 
baixos. O Brasil, em particular, se destaca pelo baixo valor do limite 
inferior, que só fica acima da Bolívia, Equador, Peru e Venezuela. 
Cabe ressaltar que o salário inicial é uma variável fundamental na 
escolha de uma carreira (PINTO, 2009, p.54). 
 

Alves e Pinto (2011) realizam estudo sobre remuneração e características do 
trabalho do professor no Brasil, com dados estatísticos de pesquisa realizada pelo 
IBGE/PNAD no ano de 2009 e concluem que a faixa dos menores pagamentos aos 
docentes está na educação infantil, devido também a fatores como formação. 

Os autores constatam ainda que dentre as profissões de equivalente formação, os 
professores aparecem no ranking entre os profissionais com menor remuneração, 
acarretando com isso a decadência do prestígio social na profissão. Entre 32 profissões 
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abordadas na pesquisa, os professores aparecem na posição 27°, demonstrando a 
declínio do status social.  

Cabe, ainda, ressaltar que, em levantamento realizado recentemente, 
foi possível constatar que as questões salariais e de caráter 
profissional, aquelas atinentes à defesa dos direitos trabalhistas, ainda 
são as mais contundentes nas lutas e manifestações dos trabalhadores 
docentes. Isso se explica provavelmente pelo quadro de precarização 
das condições de trabalho e de remuneração a que esses profissionais 
se viram submetidos nos últimos anos (OLIVEIRA, 2004, p.1140 e 
1141). 
 

 Barbosa (2011) em sua tese de doutoramento sobre a remuneração do professor 
brasileiro afirma que falar em reconhecimento salarial ou remuneração dos professores, 
implica necessariamente falar em financiamento da educação e consequentemente em 
gastos públicos.  

Atualmente, 60% de montante do FUNDEBxi é destinado ao pagamento dos 
profissionais da educação básica, o problema que este valor não tem garantido uma 
remuneração digna aos docentes.  Em sua pesquisa, Barbosa (2011) corrobora, quando 
mostra a necessidade de aumentar os recursos destinados à educação, ou seja, aumentar 
a porcentagem do Produto Interno Bruto (PIB) gasto com a educação básica ao ensino 
superior, a exemplo de países mais desenvolvidos e menos desenvolvidos que fazem 
suas apostas financeiras sobre esta área, acreditando no retorno. 

Barbosa salienta ainda que a remuneração condigna é questão de valorização 
profissional, assim, como os planos de carreira em todas as esferas do poder público. 
Enfatiza que para realizar comparações que dizem respeito à desvalorização docente no 
Brasil, é um assunto delicado em âmbito de pesquisa, pois é um debate que implica na 
questão de formação. 

A comparação ideal deveria considerar os salários pagos aos 
professores brasileiros, a quem se exige formação em nível superior 
(ainda que, nos termos da LDB, a formação mínima admitida para o 
exercício da docência na Educação Infantil e nos anos iniciais do 
Ensino Fundamental seja a formação em curso normal de nível médio) 
comparando-os com salários de outras categorias profissionais para as 
quais se exige o mesmo nível de formação, ou seja, deveríamos 
comparar salário de professor com salário de profissionais com 
Educação Superior, com qualificações equivalentes (BARBOSA, 
2011, p.77).  
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 O salário não é o único fator de precarização da carreira docente, porém, não há 
como minimizar a importância de uma remuneração justa para o trabalho de qualidade. 
Além de ser um direito, é fator de motivação e pode se transformar em impulso para 
qualificação profissional, pois, supõe-se que, com maior remuneração, o professor terá 
condições de realizar investimentos em pesquisa e formação. 

Gurgel (2012) em pesquisa de doutorado sobre as implicações das políticas de 
financiamento da educação salienta, entre outros aspectos, os planos de carreira que 
representam também importante ponto de discussões no que concerne a valorização 
docente. O direito a progressão na carreira por planos de cargos e salários acorre apenas 
com professores estáveis, ou seja, através de aprovação em concurso público de provas 
ou provas e títulos. A ascensão na carreira docente pode ocorrer por titulação e 
capacitação profissional e por tempo de serviço e por meio de avaliação de desempenho. 

O mesmo autor explica que os planos de carreira no Brasil apresentam uma 
heterogeneidade acentuada entre estados, municípios e capitais, considerando as 
especificidades locais, e, também entre os níveis de ensino de atuação, já que pela 
descentralização os estados atendem a níveis mais elevados da Educação Básica e 
municípios os primeiros níveis, o que dificulta a valorização dos professores. 

Em Salto do Lontra, o trabalho das auxiliares de sala, que são estagiárias e tem a 
remuneração ainda menor, pode ser considerado ainda mais precarizado, pois suas 
atribuições são parecidas com as das professoras regentes que já possuem formação 
inicial concluída e são concursadas, no entanto, o contrato destas é temporário. 

Dentre as 29 estagiárias que atuavam em Salto do Lontra no ano de 2015, na 
educação infantil do município, constatamos que 10 estavam cursando o formação de 
docentes de nível médio e recebiam mensalmente 540,00 R$ por 30 horas de trabalho 
semanal, 16 destas estavam na graduação, sendo que ganhavam 585,00 R$ por 20 horas 
ou 783,00 R$ por 30 horas de estágio remunerado, e, 3 estagiárias que estavam na  pós-
graduação lato sensu  ganham 783,00 por 30 horas semanais. 

Diante das pesquisas analisadas, e destes dados apresentados, constatamos que o 
investimento em remuneração docente é urgente, para se reparar a cultura de 
desvalorização do professor e do ensino no Brasil. 
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Desta maneira, o salário que representa o valor remuneratório do trabalho na 
sociedade em que vivemos, representa também a valorização do trabalhador e, portanto, 
para que tenhamos um reconhecimento social mais honrado, precisamos não só, mas 
também, de salários dignos e condizentes com a função que desempenhamos.  

 
Precarização como questão de condições objetivas e materiais de trabalho 

Em debate sobre a precarização do trabalho dos professores de Educação Infantil 
devemos adentrar em questões que são fundamentais para a realização de sua atividade 
e que dizem respeito a questões objetivas e materiais de trabalho, materializadas na 
carga horária, tamanho das turmas e razão entre professor/alunos, infraestrutura escolar, 
rotatividade/ itinerância/ absenteísmo dos professores, materiais pedagógicos e didáticos 
e as questões sobre carreira no magistério. 

A carga horária dos professores é um assunto muito polêmico nas escolas, pois 
existem controvérsias sobre como deveriam ser aplicadas as horas de trabalho na escola. 
Entretanto, é inegável que muitos avanços foram conquistados com o passar dos anos. 
Atualmente, após numerosas lutas os professores conquistam o direito a um pequeno 
número de horas, dentro da sua própria carga horária de trabalho para planejamento, 
avaliação, estudos e atendimento individualizado a pais e alunos. 

O trabalho docente não é definido apenas como atividade em sala de 
aula, ele agora compreende a gestão da escola no que se refere à 
dedicação dos professores ao planejamento, à elaboração de projetos, 
à discussão coletiva do currículo e da avaliação. O trabalho docente 
amplia o seu âmbito de compreensão e, consequentemente, as análises 
a seu respeito tendem a se complexificar. Mudam também os enfoques 
teórico-metodológicos e, neste sentido, muitos estudos, na atualidade, 
têm como objeto a profissão docente (OLIVEIRA, 2004, p.1132). 
 No entanto, é importante destacar que este avanço não é regra na Educação 

Infantil de todos os municípios. Verificamos na pesquisa realizada no município de 
Salto do Lontra que são 20%, em discordância da conquista dos 33% de horas previstas 
em lei no estado do Paraná para hora-atividadexii.  

Obtivemos dados em prefeituras de alguns municípios vizinhos. Constatamos 
que em Realeza (PR) os CMEIs se organizam conforme as possibilidades existentes em 
cada local. Há instituição com apenas 3 horas destinadas ao planejamento, o que 
corresponde apenas 7,5 % da carga horária total de trabalho, um CMEI com 2 horas 
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atividades semanais, que representa 5%, e também há um centro neste mesmo 
município com 6 horas semanais, o correspondente a 15% do total.  

Em Francisco Beltrão também os centros se organizam conforme as 
possibilidades das instituições, mas em geral variam de 4 a 8 horas semanais. Conforme 
pesquisa realizada em alguns CMEIs, constatamos que um centro disponibiliza 4 horas 
e outro, 6 horas. A média é 15% de horas trabalhadas em hora-atividade. 

 Em Dois Vizinhos (PR) são destinadas 27,5 % do total para horas atividade em 
todas as instituições, o que é um avanço em relação aos outros locais.   

É de fundamental importância uma quantidade de horas destinada a outras 
atividades docentes, que não apenas o ministrar aulas. Afinal, para estarem em sala de 
aula os professores necessitam de uma preparação especial, que precisa estar inclusa no 
seu tempo de trabalho/carga horária. 

Se de um lado é difícil especificar o tempo adequado para as 
atividades docentes que não impliquem a presença em sala de aula, 
por outro, é evidente que elas não se esgotam aí. Da mesma forma que 
a jornada de trabalho de um jornalista não leva em conta apenas o 
tempo para escrever a matéria (que, muitas vezes, levou dias de 
elaboração), ou a jornada de um engenheiro civil não considera apenas 
o tempo que ele leva para desenhar a planta de uma casa,. parece 
evidente que preparar aula, corrigir trabalhos e provas, participar de 
reuniões coletivas com outros profissionais da educação são 
compromissos que decorrem da própria natureza da atividade e não 
podem acontecer simultaneamente com a presença do professor em 
sala de aula (PINTO, 2009, p.55). 
 

 Também outras questões precisam ser consideradas, como a infraestrutura do 
local de trabalho, número de alunos condizentes com as possibilidades do processo de 
ensino e aprendizagem de qualidade. 
  Na educação infantil, existem algumas especificidades, decorrentes da faixa 
etária atendida (0 a 5 anos), por isso em 2014, o estado do Paraná, através do Conselho 
Estadual da educação estabeleceu a deliberação nº 02/14 aprovada em 03/12/14, com 
objetivo de dar maior esclarecimento sobre quais finalidades, objetivos e também como 
deve se organizar a educação infantil do estado, o que representou um grande avanço, 
porque até então, pela falta de uma regulamentação específica, os professores recebiam 
muitos alunos em sala, o que  dificulta o trabalho pedagógico.  
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Assim, fica explícito como deve ser organizado o número de alunos por turma, 
considerando a faixa etária das crianças na educação infantil. 

Art. 9.º - A organização de grupos infantis deve respeitar as condições 
concretas de desenvolvimento das crianças e suas singularidades, bem 
como os espaços físicos, equipamentos e materiais pedagógicos 
existentes na escola, tendo como parâmetro a seguinte relação 
professor/criança: 
I - do nascimento a um ano de idade - até seis crianças por professor; 
II - de um a dois anos de idade - até oito crianças por professor; 
III - de dois a três anos de idade - até doze crianças por professor;  
IV - de três a quatro anos de idade - até quinze crianças por professor;  
V - de quatro e cinco anos de idade - até vinte crianças por professor.   

Esta deliberação obrigou muitos municípios se adequarem as novas normas. 
Como está afirmado no PME, este documento incitou a implantação em Salto do Lontra 
(PR) do projeto de estágio remunerado. 

Neste contexto, tem ocorrido o significativo aumento de estagiárias nos Centros 
de Educação Infantil de Salto do Lontra. No primeiro semestre de 2015 havia, segundo 
dados obtidos nos PNE, 19 estagiárias, e no segundo semestre são 29, isto apenas em 
centros de educação. 

No ano de 2014, quando realizamos entrevistas com as professoras regentes, 
muitas relataram que não tinham auxiliares e trabalhavam sozinhas. Atualmente, nos 
centros, todas as turmas estão com auxiliares, mesmo sendo em regime de estágio, que 
são de 20 a 30 horas semanais trabalhadas. 

 Mesmo representando um progresso, consideramos que as condições previstas 
nesta deliberação não estão condizentes para que se possa realizar um trabalho de 
qualidade, afinal, como um professor sozinho pode realizar um trabalho adequado com 
seis bebês, ou com oito crianças de um a dois anos, que estão aprendendo a caminhar, 
falar ou utilizar o sanitário e que precisam desenvolver outras habilidades trabalhadas na 
educação infantil?  

Desta forma, reforçamos a ideia de que tanto o espaço apropriado, como o 
número de alunos são aspectos fundamentais. Concordamos com Menezes (2010, 
p.109) quando argumenta que “A arquitetura de uma escola é reveladora de um 
determinado período histórico e das concepções políticas e educacionais de cada época. 
A edificação escolar consegue traduzir os valores e os objetivos de uma sociedade, de 
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um governo, de uma escola”, especialmente no que é de interesse da educação infantil, 
em que a questão do espaço é fundamental na construção histórica, cultural e social da 
criança. 

Não é possível educar e cuidar em situação precária. Ensinar e 
aprender demandam espaços que possibilitem, além de estudar e 
discutir valores, questionar, sugerir e assumir compromissos. Só é 
possível formar cidadãos nos mais diferentes espaços em que circulam 
conhecimentos e saberes. É preciso promover experiências com as 
diferentes linguagens/espaços: a arte em geral, a literatura, a música, o 
cinema, o teatro, a pintura, os museus, as bibliotecas. Dessa forma, 
estaremos humanizando e compreendendo o sentido da vida para além 
da dimensão didática (MENEZES, 2010, p.10). 
 O município de Salto do Lontra atende a 294 crianças nos quatro CMEIs 

existentes, que se localizam no Bairro Itaipu, Bairro Parque Industrial, Bairro Olaria e 
Bairro Cooperativa. No pré-escolar há 146 crianças distribuídas em 9 escolas, sendo 3 
na via urbana e 6 na via rural.   Outro aspecto importante, para o desenvolvimento de 
um bom trabalho, são os recursos pedagógicos como: brinquedos, jogos, fantasias, 
parques, brinquedotecas, livros, entre outros.  

Em Salto do Lontra, a professora Lia relata como é degradante a falta de 
condições adequadas para o desenvolvimento do trabalho.  

No centro a gente sente a falta de material, recursos e brinquedos 
para as crianças, tem muita sucata, por falta de condição de comprar. 
O centro não tem um brinquedo legal, às vezes vem uma verba, mas 
não dá de comprar quase nada e é caro e não dá de comprar o que 
precisa. O mais difícil é a falta de material didático para trabalhar 
com eles e fazer alguma coisa diferente. No espaço físico teria que ter 
refeitório, que tá faltando, tinha que ter mais espaço, as salas estão 
cheias, teria que ter menos alunos. Hoje temos em torno de 25 a 28 
alunos numa sala e a sala é pequena. Tinha que ter sala maior, eu 
acho que está sendo difícil para gente que trabalha no centro. 
 

 Como salientam Mello e Farias (2010, p.66) “O espaço da escola das crianças 
pequenas é aliado essencial nesse processo. Sendo a cultura, isto é, a herança cultural da 
humanidade, a fonte das qualidades humanas, o espaço da escola da infância deve ser o 
lugar dessa herança cultural nas suas formas mais elaboradas”. 

Ressaltamos similarmente a questão da rotatividade na educação. Com crianças 
pequenas o vínculo afetivo que se estabelece entre os professores e os alunos é muito 
importante para o desenvolvimento infantil, pois a criança  se sente segura com o adulto 



 

17  

que está presente em sua rotina diária. Igualmente, para o professor, é uma dificuldade, 
pois se torna exaustivo trabalhar em várias escolas e turmas.   

Assim, é necessário que o professor, especialmente de Educação Infantil, 
permaneça com sua turma em período integral. O concurso para atuação na Educação 
Infantil em Salto do Lontra é de 20 horas semanais, mas algumas professoras trabalham 
em regime de 40 horas, sendo  que algumas passaram em 2 concursos ( 20 horas 
semanais cada) e outras professoras tem 20 horas de contrato temporário. Mas neste 
município existe a rotatividade elevada na Educação Infantil, devido a fatores como o 
regime de contrato. 

Apesar das melhorias conquistadas perante as políticas educacionais, se observa 
no contexto da educação infantil a falta de investimentos suficientes, prevalecendo em 
de sala de aula muitos fatores de precarização do trabalho: tempo insuficiente de 
preparo de aulas, de avaliação e estudos relacionados, ou mesmo a inexistência deste em 
alguns casos; a expressiva quantidade de alunos em sala, o que demanda maior 
desgaste, ausência de recursos materiais, entre outros aspectos, que corroboram para o 
sentimento de exaustão para com a profissão, com danos ao processo de ensino e 
aprendizagem. 

Ocorre também uma intensificação do trabalho dos docentes, exercido 
igualmente e de forma dilatada fora das horas de trabalho, em seu 
tempo livre. Paralelamente, a ausência ou a insuficiência de uma 
estrutura de cargos e salários dignos, a política salarial fundada na 
contenção de gastos, a instalação de uma lógica baseada no 
desempenho e na produtividade, e a redução ou a extinção de muitos 
benefícios derivados da conquista histórica dos docentes e que 
representam salários indiretos configuram um processo de 
precarização do trabalho docente (PINI e MELO, 2011, p.57). 
 

 A intensificação se manifesta na exploração do tempo do professor que vai além 
do período trabalhado na escola, isso inclusive gera certa exaustão com o processo de 
trabalho e, juntamente com outras condições materiais insuficientes tem acarretado 
prejuízo na qualidade da educação infantil. 
 As condições históricas e materiais interferem eminentemente para o bom 
desenvolvimento da educação na infância e estes são fatores que podem ser percebidos 
na prática educativa/docente.  
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 Precarização como questão pedagógica e educacional 
O debate em torno do tema Trabalho Docente na Educação Infantil nos conduz a 

um amplo leque de questões importantes que permeiam a especificidade deste trabalho.  
A precarização nas relações materiais e sociais do trabalho na Educação Infantil 

está diretamente ligada às concepções que os professores e professoras têm sobre o que 
é o trabalho com crianças pequenas e mais especificamente o que é a educação infantil. 

A presente questão está atrelada à marginalização histórica da infância que por 
séculos fora entendida apenas como uma fase que antecede a vida adulta, período em 
que a criança é considerada um ser inacabado, sem direito a opinião, simplesmente um 
ser passivo a espera de crescer.   

Nesse sentido, a Educação Infantil institucionalizada percorre ainda 
recentemente a busca de sua identidade como nível de ensino com particularidades, 
sendo, o atendimento a infância, a base deste trabalho.  

Sendo assim, está viva a luta de cessar a polêmica entre os binômios educar 
versus cuidar, e assistência versus ensino, que, interferem sobre o papel dos 
profissionais que trabalham neste espaço.   

A creche, historicamente vista como refúgio assistencial para a 
população infantil desprovida de cuidados domésticos, tem definido a 
infância como uma questão de ordem privada e não tem considerado 
devidamente a comunidade maior como corresponsável pela educação 
dos pequenos. Nessa ótica, o peso recai todo sobre a família. A creche 
se apresenta apenas como sua substituta, limitando-se a desenvolver 
atividades que restringem o olhar da criança a uma esfera imediata. 
Com isso tem construído um retrato da infância deslocado de sua 
sociedade e de sua cultura específicas (OLIVEIRA, 2010, p.43). 
 

A recente ampliação de pesquisas que procuram avaliar qual a especificidade da 
EI, ligada a uma concepção de criança como sujeito ativo, traz contribuições 
significativas para o desenvolvimento da mesma. 

A literatura contemporânea de crianças de 0 a 6 anos apresenta a partir 
da década de 1990 um intenso debate acerca da especificidade do 
trabalho pedagógico junto a esta faixa etária.Verifica-se a tentativa de 
se linear uma identidade própria para o segmento da Educação 
Infantil, que foi historicamente atrelado a finalidades intrínsecas, ora 
compreendido como equipamento de caráter assistencial-custodial 
(especialmente nos casos das creches), ora como estratégia de 
prevenção do fracasso escolar, preparação para o Ensino Fundamental 
ou mesmo sua antecipação (PASQUALINI, 2010, p.162). 
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Para Pasqualini (2010) a busca desta identidade é caracterizada por dois fatores, 

a indissociabilidade entre cuidar e educar, e a negação do modelo escolar, denominada 
pela autora de perspectiva antiescolar. Contudo, esta discussão tem conduzido ao 
debate sobre a questão do ensino na EI, afirmando-se que o processo de ensino e 
aprendizagem deve ocorrer em níveis posteriores, da escola, e que na EI o foco deve ser 
a educação da criança, ou seja, as relações educativo-pedagógicas. 

Existem outras abordagens que fazem a crítica a esta perspectiva, autoras como 
Arce e Pasqualini alegam que o professor não deve limitar-se a atividades de 
acompanhamento e estimulação, pois a criança não aprende naturalmente. Nesse 
sentido, o ensino é elemento fundaste do trabalho docente na educação e não pode ser 
remetido ao campo exclusivo da cognição, portanto, ele é imprescindível também na EI, 
porém, respeitando as especificidades da infância. 

A educação infantil é também espaço para a humanização, para aprender os 
conhecimentos historicamente elaborados pelas gerações precedentes. 

O que a natureza lhe provê no nascimento é condição necessária, mas 
não basta para mover seu desenvolvimento. É preciso se apropriar da 
experiência humana criada e acumulada ao longo da história da 
sociedade. Apenas na relação social com parceiros mais experientes, 
as novas gerações internalizam e se apropriam das funções psíquicas 
tipicamente humanas – da fala, do pensamento, do controle sobre a 
própria vontade, da imaginação, da função simbólica da consciência -, 
e formam sua inteligência e personalidade (MELLO, 2007, p.88). 
 Sendo assim, o professor é peça fundamental para o desenvolvimento infantil, 

pois ele representa este parceiro mais experiente. É um profissional que além possuir os 
conhecimentos históricos, também deve ser capaz de transmiti-los, fazendo uso dos 
instrumentos da cultura. 

O professor precisa compreender as especificidades da infância e criança como 
protagonista, como sujeito capaz de atuar no mundo, de fazer interferências, 
compartilhar experiências e produzir cultura, respeitando seus limites, mas incentivando 
suas potencialidades para apresentar a ela o conhecimento elaborado. 

Para a teoria histórico-cultural o processo de humanização é realizado através da 
aprendizagem, que é impulsor do desenvolvimento. Mello (2007, p.89) ressalta que 
“Nessa perspectiva, conhecer as condições adequadas para a aprendizagem é condição 
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necessária – ainda que não suficiente – para a organização intencional das condições 
materiais de vida e educação que permitam a apropriação das máximas qualidades 
humanas por cada criança na Educação Infantil”. 

O professor, de maneira intencional apresenta elementos da cultura humana à 
criança, que é capaz de transformar estas experiências para produzir uma cultura 
própria. Ou seja, o docente precisa saber valorizar estas experiências no processo de 
ensino. 
 Dessa forma, para a criança humanizar-se deve ocorrer o movimento de inter-
ação e inter-comunicação sociais introduzidas através do processo de mediação dos 
saberes históricos. O professor, como este agente mediador e humanizador necessita ser 
um intelectual da infância, das teorias e metodologias da ação pedagógica. 

Vygotsky (2009) salienta que a mediação se constitui como elemento 
fundamental deste processo e a linguagem tem a função de agir na constituição 
histórica, social e cultural do homem.  

Com base nestes estudos podemos afirmar que o homem se diferencia de outras 
espécies, dentre outros aspectos, especialmente pelo uso do instrumento no processo de 
trabalho, pela linguagem, e através do pensamento que se desenvolve em níveis 
distintos, mas que se cruzam no decorrer do desenvolvimento humano, e que este 
processo de tornar-se humano é realizado essencialmente nas relações sociais, ou seja, 
“um desenvolvimento não é simples continuação direta de outro, mas ocorre uma 
mudança do próprio tipo de desenvolvimento - do biológico para o histórico-social” 
(VYGOTSKY, 2009. p.149). 
 A instituição de EI é sem dúvida um espaço significativo para desenvolvimento 
da criança, pois os profissionais que trabalham neste meio pedagógico, devem mediar 
esta apropriação, respeitando a criança com suas especificidades de desenvolvimento. O 
ensino não deve ser sinônimo de escolarização. 

Consideramos assim, que a infância é um momento único da vida humana, 
composta por descobertas e aprendizagens realizadas especialmente pela imitação e pelo 
seu processo de reconstrução das relações vidadas pela criança. Para Mello (2007, p. 89) 
“a criança é, desde pequenininha, capaz de estabelecer relações com o mundo que a 
cerca”.  
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A infância é um período fundamental da vida humana, que precisa ser 
compreendido e valorizado na sua complexidade. 

A infância é o tempo em que a criança deve introduzir na riqueza da 
cultura histórica e socialmente criada, reproduzindo para si qualidades 
especificamente humanas. Isto permite as novas gerações subir nos 
ombros das gerações anteriores para superá-las no caminho do 
desenvolvimento tecnológico, cientifico e do progresso social. Desse 
ponto de vista, a luta pela infância – pelo direito a um tempo 
despreocupado com a produção da sobrevivência – e contra sua 
abreviação e sua exploração tem sido parte a luta histórica de homens  
e mulheres que nos antecederam para melhorar a vida em sociedade 
(MELLO, 2007,p.90. grifos da autora). 
 

A luta pela infância faz parte da luta da educação infantil e também do professor 
que nela está inserida. 

Os elementos biológicos do desenvolvimento existem e são importantes no 
desenvolvimento humano, mas o que nos torna diferentes são as relações sociais, 
realizadas no trabalho e pela linguagem. Estas relações no desenvolvimento infantil 
acontecem a partir da atuação do adulto para com a criança pequena, e aí identificamos 
a singularidade do trabalho do professor na EI. 

A criança precisa produzir para si qualidades humanas que não são 
naturais, mas precisam ser aprendidas, apropriadas pela criança por 
meio de sua atividade no entorno social e natural em situações que são 
entendidas por parceiros mais experientes. Disso, se entende que, na 
infância até os 6 anos de idade, a criança já vive uma atividade intensa 
de formação de funções psíquicas, capacidades e habilidades que não 
são visíveis a olhos que entendem o desenvolvimento dessas funções e 
qualidades humanas como sendo naturalmente dado (MELLO, 2007, 
p.91). 
 Nesse sentido, reafirmamos o princípio do ensino como algo fundamental para a 

constituição da educação infantil, contudo, lembramos a importância desta etapa da 
educação básica ser reconhecida com suas propriedades peculiares para o 
desenvolvimento da infância, não como etapa de antecipação do ensino fundamental, 
porém, não podemos negar a intrínseca relação entre ambas as etapas.  

Assim, em lugar de encurtar a infância por meio de práticas educativas 
que antecipam a escolarização, é preciso aperfeiçoar o conteúdo e os 
métodos educativos para assegurar em cada idade da criança as 
vivências necessárias para o desenvolvimento da personalidade e da 
inteligência em formação já na infância pré-escolar (MELLO, 2007, 
p.91). 
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 Portanto, um bom desenvolvimento na EI implica em um salto qualitativo para a 
primeira etapa de escolarização e séries posteriores. 

O trabalho na educação infantil não é apenas de cuidado da criança, apesar deste 
fator ser muito relevante, também não pode ser caracterizado como momento de 
escolarização/alfabetização, mas é um momento de muitos aprendizados fundamentais, 
que incluem os conceitos científicos. 

Os conceitos científicos desenvolvem-se a partir da colaboração entre 
adulto e a criança, e esse é um processo não natural e sim dependente 
do desenvolvimento das funções psicológicas superiores, que como já 
foi dito está sujeito a condições de vida e aprendizagem. 
(MARSIGLIA, 2011, p. 39). 
 

Esta incumbência tão importante deve ser cumprida nos vários momentos da 
rotina na EI, através da brincadeira, no jogo, o faz-de-conta, as histórias, a 
musicalidade, pois estes mecanismos são meios muito significativos para o ensino, eles 
não devem se resumir ao momento de atividades dirigidas que também são necessárias, 
mas não podem ser exclusivas. Portanto, o ensino deve fazer parte do contexto da 
criança e o cuidar e o educar não podem estar separados no trabalho docente na EI. 
 A compreensão destas questões necessárias sobre a criança e a infância é 
elemento fundamental para o desenvolvimento do trabalho de qualidade na educação 
infantil.  
 Todavia, nas entrevistas semi-estruturadas, realizadas através do diálogo com as 
professoras de EI de Salto do Lontra, observou-se que prevalecem concepções sobre a 
educação infantil vinculadas a vocação e a assistência:  

(...) Até conta sua experiência como mãe, porque aqui as crianças 
vêm de berço, vem de colo, então você sabe acolher, dar atenção, 
carinho, não só como professor, mas como ser humano mesmo. 
(Juliana, entrevistada)  
É muito importante. Porque em casa às vezes as crianças não tem 
carinho, ficam jogadas ao mundo, abandonadas. Aqui eles recebem 
cuidado.  Ensinamos também, muitas coisas. Porque eles são 
pequenos, ensinamos musiquinha e outras coisas e, é muito 
importante para eles. 
(Kelly, entrevistada) 
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 Nos discursos docentes prevalecem esta ideia historicamente constituída de que a creche 
é um âmbito de amparo, ou uma visão reducionista  e  romântica de que é lugar de brincadeiras, 
de “musiquinha”, descaracterizando o caráter educativo desta instituição. 

A creche é basicamente um lugar onde a criança dorme, come e 
brinca, enquanto a sua mãe trabalha. Ou seja, ela não é vista como um 
ambiente educativo valorizado, onde o acesso aos bens culturais 
deveria ser facilitado, oferecido e acessível a qualquer criança que 
dela fizesse parte (PACHECO e DUPRET, 2004, p.105) 

  
A professora Margarida identifica a importância do trabalho na educação infantil 

da seguinte maneira: 
A EI é a base e o começo da vida da criança, porque aqui o moldamos 
para o futuro. Há diferença da criança que chega ao primário, que 
esteve na educação infantil, porque aqui colocamos limites, que as 
vezes os pais não conseguem. Aqui eles têm horários definidos, tem 
horário para refeição. Como mãe, sei que em casa abrimos as 
exceções, mas aqui as crianças aprendem a dividir os brinquedos, 
aprendem o horário de alimentação e por isso a educação infantil é 
muito importante para a criança (Margarida, entrevistada). 
 

Nestas narrativas docentes, são perceptíveis limites teóricos, metodológicos, 
pedagógicos e da formação. As dimensões indissociáveis do cuidado e educação são 
tratadas como questões sobrepostas.  
 Também é perceptível nas falas que as professoras entendem que a educação 
infantil busca atender a necessidades que a família não satisfaz em casa. Também o 
ensino está resumido a aprender dividir os brinquedos, obedecer os horários definidos 
na rotina e também a cantar musiquinha. Entendemos que as concepções e ideologias 
presentes nas representações docentes interferem sobre a precarização nas relações de 
trabalho docente. 
 Neste sentido, as questões pedagógicas e educacionais estão intrinsecamente 
ligadas à valorização da educação infantil e em consequência, aos profissionais nela 
atuantes, que além de lutarem por melhores condições de trabalho necessitam 
reconhecer a especificidade deste trabalho.  
 Consideramos que nas práticas educativas está em jogo a valorização da 
infância. Em contrapartida, a valorização da infância implica no reconhecimento do 
professor. Assim, concordamos com Mello (2007, p.94) que “A compreensão de que o 
que está em processo na infância são a formação e o desenvolvimento da inteligência e 
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da personalidade envolve uma reviravolta na organização das práticas educativas na 
escola da infância”. 
 
Considerações finais  

Este trabalho representa uma parte da pesquisa de mestrado que analisou as 
condições de trabalho dos professores de educação infantil, em seus aspectos 
determinantes para a valorização ou precarização nas relações de trabalho docente no 
contexto histórico e na contemporaneidade. 

Os dados são importantes para compreender a conjuntura política e formativa do 
trabalho docente e as concepções que estão inseridas no contexto da Educação Infantil. 
Entre os fatores de relevância, constatamos que há, em Salto do Lontra, precariedade 
formativa, material, econômica e salarial. Tal desvalorização está relacionada a questões 
históricas.  
 O pagamento justo do salário, com planos de carreira que valorizem o professor, 
um número suficiente de horas reservadas para planejamento e estudos, uma formação 
inicial e continuada (de qualidade), vinculada às necessidades da Educação Infantil, 
condições materiais e humanas de trabalho, com menor número de alunos em sala, 
espaços, materiais pedagógicos suficientes e auxílio pedagógico são alguns dos aspectos 
que precisam ser repensados no âmbito dos municípios. 
 Reconhecemos avanços perante a legislação, como a formação mínima, o 
pagamento do piso, os planos de carreira, o número de alunos por professor, a hora-
atividade, o concurso público. No entanto, ainda são inúmeros os elementos que 
merecem destaque na discussão em beneficio da valorização. É indiscutível que a 
valorização se dá através de investimento público e reconhecimento social do professor 
e da educação infantil. 
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i A educação infantil foi institucionalizada no país como medida paliativa, compensatória a família 
trabalhadora, vinculada ora a assistência, ora a preparação para o ensino fundamental com concepções de 
ensino totalmente segregadas e distorcidas de estudos científicos sobre as especificidades da infância e o 
desenvolvimento psicomotor, afetivo, cultural, cognitivo e social da criança. 
ii A pesquisa empírica foi realizada no município  de Salto do Lontra, localizado na região Sudoeste do 
para Paraná. Também levantamos dados de municípios desta mesma região com o objetivo de comparar 
dados. 
iii Utilizamos o termo professora, por ser predominante ainda nos dias atuais a presença do gênero 
feminino na educação infantil, sendo esta uma questão histórica de considerar que a mulher tem vocação 
de trabalhar com crianças pequenas. Também por serem mulheres os sujeitos que contribuíram com esta 
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pesquisa, por meio das entrevistas. Com intuito de preservar suas identidades e as questões éticas da 
pesquisa, foram usados nomes fictícios às professoras entrevistadas.  
iv Organismos Multilaterais: ONU, UNICEF, UNESCO, Banco Mundial. 
v  A referência neste caso se faz a teoria proposta por Donald Schon sobre o Professor Reflexivo: a 
reflexão sobre a prática 
vi É uma graduação de licenciatura plena para formar os profissionais da educação infantil e séries iniciais 
do ensino fundamental em nível superior. Com a criação do Curso Normal Superior, criou-se também os 
Institutos Superiores de Educação que eram os principais responsáveis pela oferta. O curso não habilita 
para gestão escolar e coordenação escolar e tinha a carga horária era de 3400 horas com formação em 3 
anos. Esta habilitação foi extinta e substituída pelo ensino superior. 
vii FUNDEF: Fundo de Desenvolvimento e Manutenção do Ensino Fundamental e Valorização do 
Magistério: Fundo criado em 1998 para redistribuição dos recursos destinados ao Ensino Fundamental. A 
existência deste fundo vigorou até 2006, quando foi substituído pelo FUNDEB. 
viii Em 2006, o Ministério da Educação (MEC) determinou que os novos docentes precisam cursar 
Pedagogia, em vez do Curso Normal Superior, que amplia e carga horária e representa a tentativa de 
melhorar a qualidade da formação docente 
ix Atualmente o artigo está assim descrito: Art. 62. A formação de docentes para atuar na educação básica 
far-se-á em nível superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, em universidades e institutos 
superiores de educação, admitida, como formação mínima para o exercício do magistério na educação 
infantil e nos 5 (cinco)  primeiros anos do ensino fundamental, a oferecida em nível médio na modalidade 
normal 
x A referência aos estagiários neste trabalho é aos alunos que atuam em programas de estágio remunerado. 
xi FUNDEB: Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica e valorização dos Profissionais da 
Educação: Fundo criado em 2006, em substituição ao FUNDEF com a finalidade de repasse de recursos a 
toda a Educação Básica, que abrande desde a Educação Infantil até o Ensino Médio.  
xii Hora-atividade é o tempo disponibilizado dentro da carga horária total de trabalho dos professores, para 
planejamento, atendimento pedagógico aos pais e alunos individualmente e estudos. 


