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RESUMO 

A pesquisa apresenta uma análise das relações de poder, no espaço 
da Educação Infantil do Município de Ribeirão Pires, focada no 
trabalho das Educadoras não-docentes e das Professoras de 
Desenvolvimento Infantil de duas escolas, localizadas em duas 
regiões distintas: uma na região central, e a outra em um vilarejo 
afastado do centro. O foco principal é o conflito entre esses dois 
grupos de profissionais, um foco secundário e complementar são as 
deficiências de funcionamento, que contribuem para a existência de 
conflito entre os grupos. A hipótese que norteia a pesquisa é a de 
que, as educadoras não-docentes, enquanto grupo veterano, valem-
se da antiguidade, afirmando-se por meio de seus saberes tácitos ou 
empíricos, e as PDI, por sua vez, valem-se da titulação/diploma. A 
pesquisa foi realizada por meio de entrevistas e da observação na 
unidade escolar, visou apreender as diferenças estabelecidas entre 
os grupos de educadoras e professoras, mas, sobretudo, entender a 
forma com que ambas expressam as relações de poder no espaço e 
no tempo escolar. A pesquisa requereu como base, três referenciais 
analíticos: Norbert Elias (2000), que aborda as relações de poder; o 
Estudo de Sociologia do Desvio de Becker (2008) e o Estigma de 
Erving Goffman (1891). Partindo do estudo dos três autores foi 
possível observar, dentro das relações de poder entre os grupos de 
educadoras e professoras, algumas tendências e disposições 
coletivas, como: afirmação de superioridade pela tradição, afirmação 
de superioridade por títulos, inclinações a estigmatização, 
sentimentos de vitimização e a baixa burocratização institucional, 
corretamente podemos constatar, no que diz respeito ao foco 
secundário da pesquisa, a apresença nas escolas estudadas, de um 
baixo nível de burocratização institucional, o que contribui para 
estimular conflitos entre grupos docentes analisados. A pesquisa 
poderá contribuir para o debate em torno de assuntos relacionados 
com a modalidade Educação Infantil e seus agentes, tal qual ela se 
configura no Brasil. 

Palavras-chave: professores – educadoras - educação infantil – 

relações de poder – conflitos – estabelecidos e outsiders. 



 
 

CRUZ, Claudia Alencar Lopes. The coexistence of groups at school: 
the established and outsiders. 196fls. Dissertation in the Field of 
Education – Methodist University of São Paulo, São Bernardo do 
Campo, 2011. 

ABSTRACT 

The research presents an analysis of power relations within the Early 
Childhood Education of Ribeirão Pires, focused on the work of 
teachers and non-Educators Teaching Child Development from two 
schools located in two distinct regions: one in the central region and 
the other in a village away from the center. The main focus is the 
conflict between these two groups of professionals, a secondary and 
complementary are the malfunctions that contribute to the existence of 
conflict between groups. The hypothesis that guides the research is 

that, not educators-teachers, while veteran group, relies on the old, 

asserting itself through its tacit and empirical knowledge, and PDI, in 
turn, rely on titration/diploma. The survey was conducted through 
interviews and observation at schools, aimed to understand the 
differences between the established groups of educators and 
teachers, but above all, understand the way that both express the 
power relations in space and time in school.The research required as 
a base, three analytical frameworks: Norbert Elias (2000), which deals 
with power relations; the Study of the Sociology of Deviance Becker 
(2008) and Erving Goffman's Stigma (1891). From the three authors of 
the study was observed within the power relations between groups of 
educators and teachers, some trends and collective provisions, such 
as assertion of superiority by tradition, affirmation of superiority of 
securities, inclinations stigmatization, feelings of victimization and low 
institutional bureaucracy, we can see properly, with respect to the 
secondary focus of the research, studied in schools The presence of a 
low level of institutional bureaucracy, which helps to stimulate faculty 
conflicts between groups analyzed. The research could contribute to 
the debate around issues related to the mode Childhood Education 
and their agents, such as it takes shape in Brazil. 

Keywords: teachers – educators – kindergarten - power relationships 

– conflict - established and outsiders. 
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INTRODUÇÃO 

A Educação Infantil, reconhecida como primeira etapa da Educação 

Básica no Brasil, tem sofrido mudanças estruturais no que diz respeito às 

normas de funcionamento e à forma de organização.  

Professoras de Desenvolvimento Infantil (PDI) e Educadoras não-

docentes da educação Infantil, do município de Ribeirão Pires, fazem parte 

deste cenário, cujo objetivo desta pesquisa é analisar as relações entre os 

dois grupos.  

Devido a Ribeirão Pires ser um município em que a normatização da 

Educação Infantil ainda não ocorreu, percebemos a repercussão dessa 

indefinição normativa, no dia a dia das profissionais das duas categorias 

apresentadas. Para compreendermos melhor essa situação pontuamos da 

seguinte maneira: existem conflitos entre os grupos? Se existem, quais são 

os mecanismos utilizados pelos grupos para concretizar os conflitos? E, por 

fim: das irregularidades do sistema de funcionamento, o que gera o conflito 

entre os grupos? 

Para responder a essas questões apresentamos, inicialmente, a análise 

realizada somente por um grupo veterano de educadoras e sua vivência 

anterior. Em seguida expomos o momento em que as mesmas se deparam 

com uma nova realidade, decorrente das orientações advindas de novos 

marcos regulatórios da Lei de Diretrizes e Bases (LDB) da Educação Nacional 

para a Educação Infantil.  
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Acerca do relacionamento entre as Educadoras e PDI, foi possível 

identificar dois grupos: um de estabelecidos e o outro de outsiders1, em dois 

momentos distintos:  

1. No primeiro, as educadoras ocupavam a posição favorável 

em relação às PDI. Isso se deve ao tempo de casa, vínculo 

afetivo dentro do grupo e domínio dos espaços por meio de 

um mecanismo coletivo que servia para demonstrar rejeição 

e descontentamento com a presença das PDI. Neste primeiro 

momento é valido ressaltar que as Professoras de 

Desenvolvimento Infantil, como um grupo novo e 

fragmentado, aparecem, de certa forma, enfraquecido e 

vulnerável às atitudes das educadoras. No decorrer da 

pesquisa veremos que a situação sofreu algumas 

modificações. 

2. No segundo, há uma inversão da situação: as PDI passam a 

ocupar uma posição favorável em relação às educadoras 

quanto à condição salarial. Isso ocorreu devido à diferença 

surgida, a partir da equiparação salarial das PDI, com o piso 

salarial estabelecido por lei e de acordo com a formação. 

Essa elevação salarial significava exatamente o dobro do que 

ambas vinham recebendo: 

O fenômeno “estabelecidos e outsiders” viabiliza a caracterização de 

indivíduos e grupos sociais: dele emergem os mais e os menos integrados, 

ou, nas palavras de Elias e Scotson (2000) o pertencimento ao grupo de 

estabelecidos ou ao dos outsiders. 

Note-se conforme destaca Elias e Scotson acerca da questão da 

figuração estabelecidos-outsiders: 

Os problemas com que nos confrontamos numa 
investigação como essa só se evidencia quando se 

                                                      
1
  Outsiders, palavra em inglês cujo significado é ”indivíduo que não pertence a um grupo 

determinado”. Disponível em www.dicionarioweb.com.br/outsider.html. Acesso em 20 de 
Maio de 2011. 
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considera que o equilíbrio de poder entre esses grupos 
é mutável e compõe um modelo que mostra, pelo menos 
em linhas gerais, os problemas humanos – inclusive 
econômicos – inerentes a essas mudanças. No 
momento ainda é obscura a complexa polifonia do 
movimento de ascensão e declínio dos grupos ao longo 
do tempo dos grupos estabelecidos que se tornam 
outsiders, ou desaparecem por completo como grupos, 
e dos representantes dos grupos de outsiders que 
passam a fazer parte de um novo establishment, 
integrando posições que antes lhes eram negadas ou 
que, conforme o caso, são paralisados pela opressão. 
(ELIAS e SCOTSON, 2000 , p.36)  

Esse fenômeno classificado pelos autores promove uma polarização dos 

indivíduos, em seu núcleo social, no sentido de submetê-los aos interesses 

de grupos dominantes (étnicos, econômicos e/ou de conhecimento), visando 

assegurar e manter sua hegemonia. Embora conhecido e sempre praticado 

esse fenômeno promove a construção ou a reconstrução da consciência 

coletiva: o nós em contraposição a eles, ao outro. Indivíduos ou grupos 

sociais tentam recursos e estratégias, para trabalhar os extremos, tentam 

uma forma de aproximação e de inserção submetendo-se a normas e 

incorporando valores dos detentores da hegemonia local. Há, porém, aqueles 

que se negam e recusam a tal comportamento, gerando outro segmento, o de 

não se situar num lugar social, sendo assim, marginalizado por ambos os 

lados. 

Nesta pesquisa, iremos nos referir às PDI como grupo de estabelecidos 

e às educadoras como grupo de outsiders. Analisar essa dinâmica sócio-

educacional, na região de Ribeirão Pires, nos leva a considerar e abordar as 

relações de hierarquização geradas, não por um grupo ou outro, mas, sim, 

pelas leis que normatizam substituindo grupos antigos por novos. Implica 

considerar, também, fatores que inserem ou excluem como: situação sócio-

econômica e nível de escolaridade que corroboram para a construção de 

identidade e limites de pertencimento entre os estabelecidos e os outsiders.  

Segundo Elias e Scotson (2000), desse fator podem surgir dois tipos de 

problemas: a formação da hierarquia de status e a relação entre diferenciais 

de status (atritos, componentes intrínsecos das hierarquias). Para entender 
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este sistema o autor emprega uma análise subsequente e estrutural das 

fofocas e mexericos: 

talvez ajude a dar uma ideia mais clara da dinâmica da 
hierarquização; ela mostra até que ponto as minorias 
poderosas, funcionando como uma espécie de lideres 
das fofocas é capaz de controlar as crenças de uma 
rede mais ampla (ELIAS e SCOTSON, 2000, p.83) 

Na existência da hierarquização entre os grupos, em que as PDI 

predominam no quesito formação e salário, questiona-se: Diante dessa 

situação qual será o comportamento dos grupos atualmente? Será que a 

postura inicial das educadoras continua se mantendo após as mudanças? Ou 

será que as mudanças só ocorreram no status e nas condições salariais, não 

afetando em nada o comportamento dos grupos?  

Para responder tais questões, devemos levar em conta a coexistência 

de duas condições funcionais distintas: Educadoras não-docentes (sem 

titulação) e PDI (formadas em nível superior). Essa coexistência indica a não 

implantação integral das normatizações e exigências estabelecidas para o 

exercício da função docente, pela Lei das Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDB), que declara em seu artigo 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 nas quatro primeiras séries do ensino 
fundamental, a oferecida em nível médio, na modalidade 
Normal.. 

Se houve mudanças e estas afetarem a qualidade do trabalho, por razão 

de uma convivência dificultosa, deve-se levar em conta a possibilidade de 

repercussão negativa sobre o processo de ensino e aprendizagem, 

desenvolvido por estes profissionais, uma vez que a creche é o dispositivo 

direto voltado ao desenvolvimento integral da criança. Embora esse assunto 

não tenha sobressaido na pesquisa, para não nos distanciarmos de nosso 

objetivo principal, até mesmo em função do prazo, fica registrada nossa 

percepção e interesse por uma possível averiguação futura em torno dessa 

problemática.  
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O interesse por esta pesquisa surgiu em decorrência da atuação da 

autora, deste presente estudo, no curto período de atuação como PDI em 

uma escola de Ribeirão Pires, no ano de 2009. Tal experiência causou um 

incomodo que, aos poucos, direcionou a autora a efetuar uma sondagem e 

especulação acerca das educadoras com as quais trabalhava. Questões 

como: o porquê de não terem formação após tanto tempo de atuação; como 

trabalhavam antes das normatizações; enfim, o que e como faziam com as 

crianças durante o dia, foram quesitos importantes a serem analisados. Dessa 

forma o cerne da pesquisa centra-se em duas escolas do Município de 

Ribeirão Pires nas quais se encontram em exercício, coexistente e efetivo, 

Educadoras e PDI 

Como pesquisa bibliográfica utilizou-se os estudos cuidadosos de 

Norbert Elias e John Scotson (2000) Os estabelecidos e os outsiders: 

sociologia das relações de poder a partir de uma comunidade que nos 

proporcionou uma visão mais ampla e clara para a condução desta. Os 

autores descrevem, em sua obra etnográfica, um consistente trabalho de 

campo realizado em uma cidade fictícia chamada Winston Parva; em que 

descrevem a figuração de três grupos distintos. Vistos de fora poderiam ser 

considerados homogêneos, como descrevem os autores. Porém, observados 

de perto, apresentavam-se claramente divididos. Sob esse fator de divisão é 

que se dá o desenrolar da teoria do poder com fatores que efetivam a 

manifestação. Para Elias e Scotson, 

As diversas fontes proporcionam compreender os laços 
de interdependência que unem, separam e classificam 
segundo a sua importância, os indivíduos e grupos 
sociais, em relação de poder constante. (ELIAS e 
SCOTSON, 2000, p.64) 

Elias e Scotson observaram que há, por intermédio do conhecimento 

dos saberes, adquiridos por longa data das experiências familiares e, 

consequentemente, na forma com que esses grupos se relacionavam, a 

existência das relações de poder, das hierarquias e dos grupamentos como 
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forma de estigmatização, anomia2 e desintegração do outro fora de seu 

grupo. 

Assim, a proposta para este estudo é buscarmos aproximação com a 

teoria de Elias e Scotson, atribuindo às educadoras e PDI, a configuração de 

um único grupo na medida em que são levadas a desempenhar a mesma 

função, no mesmo espaço, diante das disparidades formativas como já 

apontadas inicialmente. É a partir dessa disparidade que propomos a 

discussão acerca dos conflitos existentes na coexistência dos dois grupos 

trazendo, à tona, as manifestações e formas de afirmações de superioridade 

ou fragilidade, de cada grupo, dentro do espaço escolar. 

A hipótese norteadora desta pesquisa é a de que as educadoras, não 

docentes, enquanto grupo de veteranas, se valem da sua antiguidade na 

unidade educacional, afirmando-se, por meio de seus saberes tácitos, 

empíricos (savoir faire) ou Know-how (saber como).  

As PDI, por sua vez, valem-se da titulação/diploma ou como se refere 

LIMA à bagagem teórica:  

O diploma supõe a existência de um <<corpo de 
conhecimento>> estático. Como se sabe, é cada vez 
menos o período em que todos os conhecimentos são 
substituídos. O fenômeno de substituição atinge, 
inclusive, as profissões que desaparecem e nascem, 
diariamente (...). A expressão <<reciclagem>> é típica 
da mudança permanente de Know-how (...). A escola 
até hoje só se justificou pelas regalias que traz aos 
portadores de seus diplomas, uma espécie de carta 
régia que concede privilégios a seus portadores. A 
regulamentação da profissão é a contra partida do 
diploma sem ela o diploma ficaria reduzido a um papel 
com iluminuras. (LIMA, 1979, p.16-17) 

Assim, o confronto entre os grupos em razão da constante necessidade 

de afirmação, por meio de seus atributos, nos levou a investigar as causas e 

efeitos que trataremos, aqui, como conflitos.  

                                                      
2
  Anomia refere-se a “um estado de ausência, de falta de regras e de ordem, de não 

estrutura”. (ELIAS e SCOTSON, 2000, p.68) 
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A proposta inicial deste estudo foi o de investigar o processo formativo 

dos grupos de educadoras e PDI com pretensão de ingresso para o eixo 

formação, sem grandes preocupações com seus reflexos no convívio do 

espaço escolar sendo, posteriormente, alterado para o eixo gestão e política 

como resultado de um diálogo com o orientador.  

As preocupações, até então, eram com a falta de formação das 

educadoras e não com as consequências desta ausência. Não interessava, 

até aquele momento, as trocas de ofensas que ocorriam naquele período 

entre educadoras e PDI. Como autora deste estudo-pesquisa foi primordial 

traçar algumas anotações rudimentares, que foram se refinando no decorrer 

da mesma. Foi então que a teoria da relação de poder de Elias e Scotson 

contribuiu para a compreensão do que se vivenciava ali: 

O grupo estabelecido de antigos residentes compunha-
se de famílias que haviam morado naquela região por 
duas ou três gerações. Elas haviam atravessado juntas 
um processo grupal — do passado para o futuro através 
do presente — que lhes dera um estoque de 
lembranças, apegos e aversões comuns. Sem levar em 
conta essa dimensão grupal diacrônica, é impossível 
compreender a lógica e o sentido do pronome pessoal 
nós que elas usavam para se referir umas às outras. Por 
terem vivido juntas bastante tempo, as famílias antigas 
possuíam uma coesão, como grupo, que faltava aos 
recém-chegados. Ligavam-se pela intimidade 
competitiva e ambivalente que caracteriza os círculos de 
famílias antigas (ELIAS e SCOTSON, 2000, p.40) 

Partindo dessa perspectiva percebeu-se que os grupos de educadoras e 

PDI constituíam configurações, com bases em seus atributos, dentro de uma 

realidade coletiva e interligada diretamente. Para Elias 

é possível chegar à conclusão de que os indivíduos, 
devido à sua interdependência e ao modo como as suas 
ações e experiências se interpenetram, formem um tipo 
de configuração, uma espécie de ordem relativamente 
autônoma do tipo de ordem dominante. (ELIAS, 1980, 
p.41).  

Do ponto de vista sociológico a figuração dos grupos, aqui estudados, 

torna-se desvinculada por atributos que julgam carregar ou possuir, 

produzindo conflitos nas interdependências a que são atualmente submetidas. 

Assim, Elias especifica que: 
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O conceito de configuração serve portanto de simples, 
instrumento conceptual que tem em vista afrouxar o 
constrangimento social de falarmos e pensarmos como 
se o indivíduo e a sociedade fossem antagônicos e 
diferentes (ELIAS, 1980, p.72). 

Dentro dessa configuração dos conflitos, como forma de relação de 

poder, destacamos, sobretudo, a forma que esta se dá nas falas, nas ações e 

expressões dos grupos. Embora a teoria de Norbert e Scotson trouxesse 

grandes contribuições achamos, por bem, ampliar nossa pesquisa 

bibliográfica acrescentando o Estudo da Sociologia do desvio de Howard 

Becker (2008), que nos possibilitou uma melhor compreensão das atitudes de 

alguns membros dos grupos aqui estudados.  

Becker afirma que certos comportamentos serão considerados 

incorretos, mas nenhuma lei se aplica a eles e nem há qualquer sistema 

organizado para detectar os que infringem a regra informal. Becker observa 

que a visão sociológica, acerca dos desvios, tem como princípio alguns 

comportamentos 

que em aparência trivial, poderiam ser vistos como 
infrações de regras de etiqueta (arrotar onde não 
deveríamos, por exemplo). Falar sozinho na rua (a 
menos que você esteja segurando um telefone celular) 
será visto como incomum e levará as pessoas a achá-lo 
um pouco esquisito, mas, na maioria das vezes, nada 
será feito com relação a isso. Ocasionalmente, essas 
ações fora do comum incitam de fato os outros a 
concluir que você pode ser um doente mental, e não 
apenas grosseiro ou esquisito (BECKER, 2008 , p.12) 

Baseado em relatos de desabafos, denúncias e revolta, categorizamos 

algumas falas que expressam de maneira clara os chamados desvios como 

forma de protesto, bem como a afirmação de superioridade e sentimento de 

inferioridade, relevantes do tema, para gerar este estudo dos estabelecidos e 

dos outsiders.  

Elias e Scotson esclarecem bem essa questão: 

Os indivíduos que fazem parte de ambas estão, ao 
mesmo tempo, separados e unidos por um laço tenso e 
desigual de interdependência. Superioridade social e 
moral, autopercepção e reconhecimento, pertencimento 
e exclusão são elementos dessa dimensão da vida 
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social que o par estabelecidos-outsiders ilumina 
exemplarmente: as relações de poder. (ELIAS e 
SCOTSON, 2000, p.10) 

O laço de desigualdade apresenta-se invisível, mas se faz perceber na 

medida em que os grupos enxergam, entre si, as diferenças. Muitas vezes 

essas diferenças citadas pelas entrevistadas, apontam para: diferenças 

salariais, procedimentais em sala de aula, na elaboração de planejamento e 

nas reuniões pedagógicas. A percepção destas diferenças, pelos grupos, foi 

nosso ponto de partida para a entrevista. Dialogar sobre os fatores 

diferenciais nos possibilitou uma análise das ações e da fala dos grupos, 

como ressalta Becker: 

em toda parte pessoas envolvidas. em ação coletiva. 
definem certas coisas como erradas, que não devem ser 
feitas, e geralmente tomam medidas para impedir que 
se faça o que foi assim definido (BECKER, 2008, p.13). 

Outro estudo que muito contribuiu para compreensão dos fenômenos de 

desvio manifestados na relação Educadora e PDI é o ensaio de Erving 

Goffman (1993, p.108) que trata acerca do estigma3 à situação da pessoa 

estigmatizada como resposta à situação em que ela se encontra. 

Considerando o conceito de desvio a partir de diferentes ângulos, 

constituindo-se este numa ponte que liga o estudo do estigma ao do resto do 

mundo social. 

O estudo da estigmatização de Goffman, sendo também um dos eixos 

da análise desta pesquisa, apresenta-se de forma complexa e delicada na 

fala das entrevistadas relatando manifestações de estigmatização e desvios. 

Para Goffman, 

(...) o desvio apresentado pelos indivíduos que 
voluntária e abertamente se recusam a aceitar o lugar 
social que lhes é destinado e que agem de maneira 
irregular e, sob um certo aspecto, rebelde, no que se 
refere a nossas instituições básicas – a família, o 
sistema de classificação por idade, a divisão de papéis 
estereotipada entre os sexos, o emprego legítimo em 

                                                      
3  Goffman (1993, p.11) faz referência ao uso da palavra "estigma" pelos gregos, definindo-a 

como "signos corporales, sobre los cuales se intentaba exhibir algo malo y poco habitual en 
el status moral de quien los presentaba". (sinais corporais sobre os quais se intenta mostrar 
algo mau e pouco habitual nos status moral de quem os apresenta – tradução da autora). 
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tempo integral que implica a manutenção de uma 
identidade pessoal única ratificada governamentalmente 
e a segregação por classe e por raça. Esses são os 
desafiliados. Os que seguem esse caminho, a título 
individual, e por conta própria podem ser chamados de 
excêntricos ou originais. (GOFFMAN, 1993, p.121) 

Esta dissertação objetiva contribuir para o debate sobre a modalidade 

Educação Infantil e, mais especificamente, de como ela está configurada e 

estigmatizada. Foi opcional este recorte das relações entre os grupos por 

apresentarem características coerentes com o objetivo, uma vez que os 

sujeitos, nela envolvidos, são protagonistas no desenvolvimento do trabalho 

dentro das instituições de ensino. Tais informações podem ser válidas como 

forma de alerta para padrões mínimos de qualidade que envolvem, inclusive, 

as crianças. Segundo Corrêa, 

a lei afirma a necessidade do estabelecimento de 
padrões mínimos de qualidade, incluindo-se aí a razão 
adulto/criança, por outro lado ela abre a possibilidade de 
que cada sistema de ensino adapte-se conforme as 
suas condições concretas de oferecimento e garantia 
desses padrões. (CORRÊA, 2002, p.28)  

Sendo a formação, sinônimo de qualificação exigida, há de se pensar 

sobre o caso, conforme nos mostra, ainda, o autor: 

Pensar sobre a formação do profissional que atuará com 
crianças de zero a seis anos de idade requer uma 
reflexão em torno de quais são as necessidades delas, 
além de considerar os seus direitos. O que se requer 
oferecer as crianças? Instrução, educação, cuidado, 
assistência? (...) Em vista disso, a preocupação deve-se 
ao fato de que os cursos de formação de professores, 
em geral, estão centrados nos problemas e questões 
relativas às séries iniciais do ensino fundamental, e 
mesmo assim, de maneira muito genérica. (...) a faixa 
dos zero a seis anos de idade é extensa demais e cobre 
uma das fases mais complexas do desenvolvimento 
humano, exigindo, portanto, muito mais tempo e 
profundidade de estudos por parte daqueles que atuarão 
nesse segmento. (CORRÊA, 2002, p.31) 

Não pretendemos com esta pesquisa privilegiar o grupo de PDI, ao 

expormos a discussão em torno da necessária formação, Por ora, 

mencionaremos o fator formação como elemento de afirmação de 

superioridade do grupo que, segundo Corrêa (2002, p.31) caminha para além 
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da discussão leal acerca da qualificação ou da certificação mínima 

cumprindo-se ou não a lei quanto à obrigatoriedade. O autor ainda relata que 

há muito que se discutir e avançar quanto à estrutura que os cursos de 

formação de profissionais para educação infantil precisam incorporar. 

Assim, é claro que o reconhecimento docente pela titulação parece, de 

fato, ter um peso para a valorização das PDI, enquanto profissionais da 

educação, por se tratar de algo previsto por lei conforme nos relata Weber: 

(...) a valorização dos profissionais do ensino tornou-se 
institucional (art. 206, item V), como um dos resultados 
da luta das entidades docentes nos últimos anos (...) do 
pacto pela valorização do magistério e qualidade da 
educação, no âmbito do plano Decenal de Educação 
para todos – 1993-2003. Este pacto pretende 
estabelecer e implementar uma política de longo 
alcance para profissionalização do magistério com vistas 
à elevação de padrões de qualidade da educação 
básica (p.4), enfatizando as linhas de ação voltadas 
para formação inicial e continuada, a elaboração de 
estatuto e planos de carreira compatíveis com o trabalho 
e a melhoria das condições de trabalho docente. 
(WEBER, 1996, p.14) 

Porém, não podemos descartar a importância de fatores que estão 

inseridos neste debate: concepções, modos de pensar e de agir, presentes no 

discurso das educadoras como forma de resistência, conforme observa 

Weber: 

Na confluência e no confronto das ideias e das práticas 
engendradas nesse rico e contraditório processo social 
(...) situam-se as concepções sobre educação e 
docência que caracterizam aqueles que se dedicam à 
atividade de ensino. Com efeito, o docente como sujeito 
social de interação e comunicação, constrói-se 
participando da consciência de grupos e de 
coletividades (leithäeuser et alii 1979). Nessa 
construção têm importante papel as referências gerais, 
que podem ser aproximadas de ideologias e, por isso 
mesmo, concretizam-se em contextos e conjunturas 
determinados, organizando comportamentos, tendo por 
conseguinte, uma dimensão política (WEBER, 1996, 
p.42) 

Portanto, para a análise do material, coletado foi desenvolvida e 

organizada a seguinte estrutura: No primeiro capítulo abordaremos os 
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Procedimentos Metodológicos apresentando os procedimentos, propriamente 

ditos, da pesquisa nas Relações Sociais. 

No segundo capítulo, estudaremos a Figuração do Antigo Grupo: a 

situação originária realizando um breve histórico de como se estabeleceu o 

grupo de Educadoras não-docentes e suas formas de relacionamento, 

enquanto grupo homogêneo, até então. Nele, questiona-se as facilidades e as 

barreiras que existem, a título de comparação. 

No terceiro capítulo abordaremos o surgimento de uma nova figuração: 

tempo de resistência, revolta e conflitos, expondo o impacto da junção dos 

dois grupos, bem como a forma de organização e contenção de conflitos 

utilizados por gestores, sindicato e Secretaria de Educação. 

Por fim, no quarto capítulo, trabalharemos sobre A Resistência, a 

decadência da superioridade e a nostalgia de um grupo tradicional. 

Apresentaremos de forma mais consistente a maneira com que os grupos se 

enxergam e se relacionam, após algum tempo de convivência, mantendo 

diferenças em sua forma de trabalhar e sentir a valorização e a 

desvalorização profissional. 

A junção dos grupos em creches onde já existiam profissionais de longa 

data exigiu um olhar cuidadoso em torno das atribuições dos grupos. Houve o 

desprendimento de qualquer vestígio de preconceito, diante dos fatos 

observados e coletados, pois os mesmos nos informam sobre as relações de 

poder, nas relações do espaço escolar, frente às mudanças que nunca 

terminam.  



 
 

CAPÍTULO 1 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

A pesquisa é um campo da práxis social, como 
tal deve satisfação à sua comunidade e à 
sociedade com a qual ela se compromete em 
termos de qualidade e responsabilidade, 
carregando todas as insuficiências, todos os 
inacabamentos, e conflitos que se espera em 
qualquer prática humana. (MACEDO, 2009, 
p.82) 

Na introdução descrevemos o motivo da escolha de nosso objeto de 

pesquisa: os incômodos vivenciados na prática, na função de PDI, em 2009. 

O contato realizado durante o período de convivência, com as 

educadoras de uma das escolas, possibilitou, posteriormente, o acesso às 

informações por meio de entrevistas concedidas, gentilmente, por ambos os 

grupos, fora do espaço escolar. Tratando-se de um tema polêmico e 

comprometedor, ambos, educadoras e PDI, tinham receio de falar sobre os 

assuntos relacionados aos conflitos dentro da escola, pois temiam os 

gestores, que não mediam esforços para conter os conflitos a todo o custo. 

Tal fato ocorreu na escola mais afastada do centro, onde se evidenciou um 

nível mais elevado de baixa burocratização;  
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Para compreender o porquê de termos considerado a existencia da 

baixa burocratização nas escolas de Ribeirão Pires, fez-se necessário 

compreender a forma burocrática moderna de funcionamento descrita por 

Max Weber, que discorre sobre a forma específica da burocratização, 

ordenada através de normas ou leis administrativas. Weber (1974, p.229) 

destaca três elementos que constituem a autoridade burocrática, o que 

evidentemente não se aplica em totalidade nas escolas de Ribeirão Pires. 

São eles: 

1. As atividades regulares necessárias aos objetivos da 

estrutura governada burocraticamente são destribuidas de 

forma fixa como deveres oficias; 

2. A autoridade de dar as ordens necessárias à execução 

desses deveres oficiais se distribui de forma estável, sendo 

rigorosamente delimitada pelas normas relacionandas com os 

meios de coerção, fisicos, sacerdotais ou outros, que possam 

ser colocados à disposição dos funcionários ou autoridades; 

3. Tornam-se medidas metódicas para realização regular e 

contínua desses deveres e para a execução dos direitos 

correspondentes; somente as pessoas que têm qualificação 

prevista por regulamento geral são empregadas.  

Nas escolas não havia estrutura bem definida que assegurasse a 

distribuição definida das funções, nem tampouco autoridade autosuficiente 

que garantisse certa rigorosidade no cumprimento das ordens de 

funcionamento, propriamente dita. O que se notou de fato foi a existência de 

meios coercivos pelos próprios membros do grupo, mas estes não estavam 

relacionados ao trabalho, mas, sim, à relação de poder e ao caos que se 

formava com o mal estar entre os grupos. 

Notamos que diretores comissionados e assistentes de direção 

readaptados, eram agentes diretamente ligados ao processo de baixa 

burocratização das escolas de Ribeirão Pires, uma vez que, eram eles os 

responsáveis pelos comunicados e as providencias para que se cumprissem 
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as atribuições das PDI e educadoras, bem como intermediar para amortecer 

os conflitos gerados pelas modificações. Não havia, entretanto, autoridade 

que conseguisse controlar e dar fim às confusões entre educadoras e PDI no 

espaço escolar. 

Neste período não mais estava como PDI em Ribeirão e, iniciado o 

trabalho de campo, pude verificar, com mais precisão, o que nos propomos a 

observar e analisar. Frente a essa observação notamos fenômenos 

importantes como: conflitos, resistências, afirmações de superioridade, 

desvios e estigmatização. Tais fenômenos foram observados à distância e 

procurou-se evitar julgamentos.  

As posições hierárquicas, antes observadas, não mais se apresentavam 

tão inflamadas, pois passado algum tempo, as educadoras cujas expressões 

e falas, que anteriormente eram de superioridade, pareceu-nos diferente, 

mais amenas do que no princípio. As oposições, porém, ainda existiam, mas 

nos pareceu ocorrerem de forma camuflada ou dissimulada, como se nenhum 

dos dois grupos quisesse reconhecer o que estavam vivenciando.  

A hipótese de que as educadoras se valiam da antiguidade e as PDI dos 

diplomas para afirmar superioridade pôde ser analisada nas entrevistas. 

Estas evidenciaram algumas formas de comportamento no relacionamento 

com o grupo opositor ou mesmo no próprio grupo. Essas manifestações foram 

todas relatadas, pois a observação efetuada no período da pesquisa de 

campo nada deixou transparecer. Há que se ressaltar, entretanto, que no 

período em que fiz parte do quadro docente, fez-se possível a observação 

informal durante a qual presenciei muitos fatos, que se integraram à analise.  

A fase metodológica da pesquisa ocorreu com a análise da trajetória 

profissional das educadoras mediante entrevista com questões semi-

estruturadas. O mesmo tipo de entrevista foi utilizado com as PDI, porém 

focado a partir do recente ingresso destas na prefeitura de Ribeirão Pires. As 

entrevistas convieram para construir as figurações dos grupos, evidenciando 

as questões da antiguidade e do diploma, presentes como forma de afirmação 

de superioridade nos conflitos existentes entre os grupos. 
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O uso de uma técnica mais formal, com ênfase na análise das hipóteses 

causais, foi relevante devido ao conhecimento prévio das atividades dos 

grupos, bem como dos aspectos de comportamentos em situações coletivas, 

reuniões pedagógicas, durante as refeições das crianças e atividades em 

espaços abertos, como a quadra e o playground.  

Estabeleceu-se, então, um padrão para a análise dos fenômenos, 

observados, seguindo as diretrizes de Selltiz (1975) que são: comportamento 

geral do grupo, tensões, possíveis desvios de membros de algum grupo, 

descrição das atividades do grupo, comportamento do líder, formação e 

isolamento do grupo e atitudes como dar e receber ordens e tomar iniciativas. 

Selltz observa que 

Na entrevista e no questionário dá-se um grande peso à 
descrição verbal da pessoa para obtenção de 
informações quanto aos estímulos ou experiências a 
que está exposta e para o conhecimento de seu 
comportamento, geralmente o observador não observa 
os acontecimentos discutidos (SELLTIZ, 1975, p.255) 

As entrevistas e observações foram complementares. Durante todo o 

processo se buscou pesar os dois recursos evitando, assim, que se 

perdessem detalhes importantes acerca do problema, seguindo os relatos de 

Selltiz. 

1.1 Cidade 

Ribeirão Pires é um Município do Estado de São Paulo, situado na 

região metropolitana que integra um grupo de municípios conhecidos como 

Região do Grande ABC. A população estimada em 2009 era de 112.011 

habitantes numa área de 99 km², resultando numa densidade demográfica de 

1116,07 hab/km². É uma cidade relativamente pequena, rodeada de verde e 

distribuída de forma bem fragmentada. É considerada turística por ser 

referência estadual. 
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1.2 Escolas 

A caracterização das escolas apresentadas traz descrições de 

localização e composição razoavelmente próximas da realidade. Descrever 

em sua totalidade as características exatas talvez comprometesse o 

responsável institucional que nos permitiu o uso do espaço. Este cuidado 

deu-se devido a uma tentativa de autorização, inicialmente negada por uma 

das diretoras, que argumentou ter enviado o requerimento por nós enviado, 

para a Secretaria da Educação e esclareceu que o mesmo só seria liberado 

se enviássemos as questões que seriam feitas às educadoras e PDI. Não foi 

necessário o uso do espaço nessa escola, pois as entrevistas foram colhidas 

em outros espaços. Para observação utilizamos os registros feitos no período 

em que ali estive como PDI.  

A primeira escola pesquisada está localizada em uma região afastada do 

centro da cidade, rodeada de muito verde, e distante da Secretaria de 

Educação e do sindicato. Este fator influenciou, e muito, na baixa 

burocratização evidenciada em várias etapas da pesquisa na qual se 

observou atos e fatos de um grupo para o outro, até mesmo entre pessoas 

pertencentes ao mesmo grupo ou situações que envolveram gestores. Foi alto 

o índice de ocorrências corretivas, a portas fechadas. Segundo Becker (2008, 

p.36) o fato do cometimento de um ato não apropriado, um ato que infringe 

algum conjunto particular de regras, deve ser tratado de maneira individual e 

particularmente. 

A segunda escola situada mais ao centro da cidade, um pouco mais 

próxima da Secretária de Educação e do sindicato, rodeada de casas e 

comércios, apresentou um nível mais elevado de burocratização. 

Ambas as escolas têm basicamente a mesma caracterização: sete salas 

de aula, quatro térreas e três no primeiro andar, um berçário, um lactário, um 

refeitório, quadra, solário, playground, sala da direção e sala para reuniões 

pedagógicas. Por apresentarem um espaço compatível comportam em média 

o mesmo número de agentes da educação, ou seja, aproximadamente: 10 
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Educadoras, 15 PDI, 6 Professoras A, 1 Coordenador(a), 1 assistente e 1 

diretor(a).  

É evidente que contam com a equipe de apoio, porém os aqui citados 

são protagonistas e coadjuvantes na história. 

1.3 Observação 

A observação foi realizada em duas escolas, sendo uma central e outra 

mais afastada do centro da cidade. Durante o período de observação na 

escola situada na região mais central da cidade, notou-se que a relação entre 

educadoras e PDI aparentava ser muito mais tranquila do que na outra 

escola.  

Imaginamos que isso pode ter ocorrido devido à presença da 

pesquisadora na escola, bem como pelo fato de a escola ficar mais próxima 

da Secretaria da Educação onde, talvez, a fiscalização ou acompanhamento 

avaliativo deva ser mais frequente do na escola mais afastada, na qual foi 

observado um nível de conflito mais elevado do que na central. 

O primeiro aspecto que nos causou estranheza, entre as escolas 

pesquisadas, foi o relacionamento entre educadoras e PDI da escola central, 

aparentemente oposta aos aspectos de relacionamento. Na escola mais 

afastada, evidenciou-se uma discrepancia no modo de agir das educadoras e 

PDI, entre si.  

O ambiente conflituoso, evidenciado constantemente pela pesquisadora, 

durante seu exercício como PDI na escola afastada, aparecia de forma 

aparentemente harmonioso na escola central, diga-se, aparentemente, 

porque se pôde observar um clima cauteloso, carregado de entreolhares, 

como quem recomendava precaução e um coleguismo não muito espontâneo 

ou natural.  

Esse comportamento despertou-nos para a seguinte questão: estariam 

sendo complacentes em seu jeito de ser devido à presença de uma estranha, 
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anunciada como pesquisadora, temendo que o mesmo formulasse ao seu 

respeito valores por elas considerados ruins? 

Allport (1966, p.103) se refere acerca da questão relatando que esse 

tipo de comportamento antagônico deve-se à questão dos valores que lhe 

foram apregoados, embora, talvez, nunca possam ser atingidos, seleciona 

suas percepções e inibe linhas de conduta contrárias que desmascarem seu 

sistema habitual de comportamento. 

O esquema burocrático tende a inibir as diferenças e acionar tipos de 

comportamento que iniba, não releve as diferenças. Tal situação, ora 

apresentada, refere-se à seguinte questão: poderia um grupo com tantas 

diferenças declaradas em entrevistas apresentar-se de repente em tamanha 

harmonia e reciprocidade? Será que o problema, por elas exposto, tornou-se 

insignificante? Isso não seria um contra-senso? Uma negação do X da 

questão?  

1.4 Entrevistas 

Assim como na sociologia das relações de poder de Norbert Elias as 

entrevistas foram dispositivos que, aplicadas individualmente, foram de 

grande valia para a análise das hipóteses, aqui levantadas, para compreender 

as diferenças entre os grupos e suas posturas frente aos conflitos e os 

elementos de persuasão utilizados.  

As entrevistas foram feitas em duas etapas: a primeira com quatro 

educadoras, em meados do segundo semestre de 2010; e a segunda parte 

com quatro PDI após dois meses. Todas as educadoras escolhidas estão na 

Prefeitura de Ribeirão Pires há, pelo menos, 15 anos. Dessa forma foi de 

extrema importância a contribuição se compararmos o período de vivência 

como pajens e, atualmente, como educadoras. Esta comparação nos foi muito 

útil, pois nos deu consistência para a figuração do grupo e para a sustentação 

das hipóteses, no que diz respeito ao fato das educadoras valerem-se do 
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tempo de casa e dos laços afetivos, para afirmarem superioridade ao novo 

grupo. 

Elias e Scotson evidenciam este fato da seguinte forma: 

Ademais, os membros do grupo das famílias antigas 
ligavam-se entre si por laços de intimidade emocional, 
que incluíam antigas amizades e velhas aversões. 
Assim como as rivalidades de status associadas a eles, 
também esses vínculos emocionais eram de um tipo que 
só se desenvolve entre seres humanos que vivenciam 
juntos um processo grupal de certa duração. Sem levá-
los em conta, não é possível compreender as barreiras 
que os membros do grupo estabelecido de Winston 
Parva erguiam quando falavam de si como nós e dos 
recém-chegados como eles. (ELIAS e SOTSON, 2000, 
p.41) 

Neste sentido a entrevista com as educadoras teve como primeiro 

objetivo, provar a discrepância que há entre o período anterior ao da chegada 

de um novo grupo. Pressupomos que relatariam um período mais harmônico, 

amigável e homogêneo que o atual, que é conflituoso e turbulento. Um 

segundo objetivo está relacionado ao primeiro: evidenciar o 

descontentamento do grupo com a chegada do outro e a razão do 

descontentamento e dos conflitos. 

As entrevistas com as PDI tiveram um cunho mais atual. Não estávamos 

interessados, naquele momento, em saber suas vivências antigas, embora 

tenha grande peso e que este poderia fazer toda uma diferença, mas nos 

referíamos à trajetória formativa, o pivô provocativo dentro dessa discussão. 

Questionamos em torno das impressões do momento vivido e saber o 

sentimento que tiveram com essa inserção dentro de um grupo já 

estabelecido.  

As entrevistas foram compostas de questões semi-estruturadas, de 

roteiro aberto, que possibilitou condições para identificação das 

representações vigentes entre os grupos. Nem todas as entrevistas foram 

colhidas no âmbito escolar, pois, conforme colocado anteriormente houve o 

contratempo da não permissão em uma delas, o que não foi empecilho, já que 

as entrevistadas fizeram questão de ceder ou deslocar-se para outro espaço, 
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demonstrando interesse em expor suas falas como meio de protesto, ou 

denúncia, evidenciada em suas falas. 

Dessas entrevistas extraiu-se pontos considerados relevantes. Elas 

foram efetuadas em duas etapas: a primeira por meio de uma análise 

individual das questões; a segunda uma análise global em que se 

estabeleceram alguns eixos. Após essa etapa foi possível estabelecer, de 

maneira mais clara e eficiente, alguns aspectos que dizem respeito às 

hipóteses e nos aproximar não de uma solução para o problema, mas, sim, de 

fatores que influenciaram a problemática que compõem os capítulos 

seguintes: 

1. Eixos em tabelas com entrevistas de educadoras – Grupo A:  

 Tabela 1 – Apontamentos sobre Superioridade e Vantagens 
por meio da Tradição; 

 Tabela 2 – Considerações sobre sentimentos de 
Estigmatização;  

 Tabela 3 – Considerações sobre Superioridade por meio da 
titulação; 

 Tabela 4 – Considerações sobre sentimentos de vitimização; 

 Tabela 5 – Apontamentos sobre baixa burocratização. 

2. Eixos em tabelas com entrevistas de PDI – Grupo B:  

 Tabela 6 – Apontamentos sobre Superioridade e Vantagens 
por meio da Titulação; 

 Tabela 7 – Considerações sobre sentimentos de 
Estigmatização;  

 Tabela 8 – Apontamentos sobre baixa burocratização; 

 Tabela 9 – Apontamentos sobre Superioridade e Vantagens 
por meio da Tradição. 
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1.5 Educadoras 

O número de educadoras em Ribeirão Pires é de 182. Cinco foi o 

número de educadoras entrevistadas para a pesquisa. A princípio seriam 

apenas três de cada grupo, porém, no decorrer da pesquisa de campo, muitas 

outras possibilidades espontâneas surgiram, pois de modo geral, foi 

considerada e aceita como meio de denúncia e desabafo (mais por 

educadoras do que por PDI). Poderíamos ter ouvido muitas outras 

entrevistadas, mas levou-se em consideração o número de questões e de 

entrevistadas como suficiente para a obtenção de dados.  

Colhemos durante as entrevistas informações específicas como: idade, 

região em que mora, número de filhos, renda familiar etc. Porém, decidimos, 

por bem, não descrevê-las aqui, pois em se tratando de um tema 

comprometedor, uma vez que nas escolas observou-se alto índice de 

comentários corriqueiros e até denúncias mais sérias (como levar 

informações à direção e da direção à secretaria de educação), preferimos 

evitar a divulgação de dados que pudessem identificar ou comprometer as 

entrevistadas. Entretanto, apresentamos um quadro geral a fim de comparar 

qualidade de vida de educadoras e PDI, mediante o salário que têm.  

De forma geral podemos descrever o grupo de entrevistadas da seguinte 

forma: entre 30 e 50 anos de idade; todas com 15 anos ou mais na função; 

todas residentes em Ribeirão Pires; três da escola central e duas da escola 

mais afastada do centro; todas têm nível médio e apenas uma está cursando 

pedagogia. Para nos referirmos às educadoras utilizamos a seguinte 

nomenclatura: Grupo A composto por: A1, A2, A3, A4 e A5  

1.6 Professora de Desenvolvimento Infantil – PDI 

A mesma preservação feita às educadoras valeu para as PDI para 

preservação da imagem. Atualmente, o quadro de PDI, em Ribeirão Pires é 

de 128 e o cargo e seus pré-requisitos foram incluídos no art. 1º da Lei 
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Municipal nº 5.170, de 28.03.20084. Contamos para a pesquisa com quatro 

integrantes caracterizadas da seguinte forma: professoras com formação em 

nível superior; entre 25 e 40 anos de idade; duas ingressaram em 2008, uma 

em 2009 e outra em 2010. Nenhuma delas reside em Ribeirão Pires; duas 

trabalham na escola central e duas na escola mais afastada do centro, 

somente uma está cursando pós-graduação. 

Para as PDI utilizamos a seguinte nomenclatura: Grupo B composto 

por: B1, B2, B3 e B4. 

                                                      
4
  Dados disponíveis em: http://www.ribeiraopires.sp.gov.br/pta/cargos_salarios.php. Acesso 

em 06/05/2011. 



 
 

CAPÍTULO 2  

A FIGURAÇÃO DO ANTIGO GRUPO:  

A SITUAÇÃO DE ORIGEM 

A finalidade deste capítulo é apresentar a figuração de origem do grupo 

de Educadoras não-docentes, suas formas de relacionamento, enquanto 

grupo interdependente, e a formação de um status de superioridade, 

adquirido pela sua antiguidade. Na unidade escolar a questão central é a das 

facilidades e das barreiras existentes, sobretudo na retomada das memórias 

descritas na fala das próprias educadoras, enquanto protagonistas na escola 

por um longo período, antes da chegada das PDI. 

Há entre as entrevistadas, educadoras que ingressaram no início da 

década de noventa, ainda como pajens. Somente após a constituição da LDB, 

em 1996, é que foram transformadas em educadoras. Porém, essa mudança 

ocorreu somente na nomenclatura. Mesmo depois do Plano Nacional de 

Educação (PNE), em 2001, quando observamos um discurso mais forte em 

torno do novo papel das creches, que não mais tinham um caráter 

assistencialista, as educadoras ainda eram profissionais sem formação 

específica e, até o momento desta pesquisa, passado mais de 14 anos da 

promulgação da LDB e 10 anos da aprovação do PNE, a situação ainda é a 



38 
 

mesma (salvo algumas exceções de educadoras que com esforço subumano, 

se adequaram aos novos moldes exigidos, mas não oferecidos).  

Destacamos abaixo diretrizes, objetivos e metas do PNE que 

comprovam a estagnação e descaso do Município de Ribeirão Pires com os 

profissionais: 

A formação dos profissionais da educação infantil 
merecerá uma atenção especial, dada a relevância de 
sua atuação como mediadores no processo de 
desenvolvimento e aprendizagem. A qualificação 
específica para atuar na faixa de zero a seis anos inclui 
o conhecimento das bases científicas do 
desenvolvimento da criança, da produção de 
aprendizagens e a habilidade de reflexão sobre a 
prática, de sorte que esta se torne, cada vez mais, fonte 
de novos conhecimentos e habilidades na educação das 
crianças. Além da formação acadêmica prévia, requer-
se a formação permanente, inserida no trabalho 
pedagógico, nutrindo-se dele e renovando-o 
constantemente (PNE, 2000, p.14) 

7. No prazo máximo de três anos a contar do início 
deste plano, colocar em execução o programa de 
formação em serviço, em cada município ou por grupos 
de município, preferencialmente, em articulação com 
instituições de ensino superior, com a cooperação 
técnica e financeira da União e dos Estados, para a 
atualização permanente e o aprofundamento dos 
conhecimentos dos profissionais que atuam na 
educação infantil, bem como para a formação do 
pessoal auxiliar.** (PNE, 2000, p.16-17) 

5. Estabelecer um Programa Nacional de Formação dos 
Profissionais de Educação Infantil, com a colaboração 
da União, Estados e Municípios, inclusive das 
universidades e institutos superiores de educação e 
organizações não governamentais, que realize as 
seguintes metas: a) que, em cinco anos, todos os 
dirigentes de instituições de educação infantil possuam 
formação apropriada em nível médio (modalidade 
Normal) e, em dez anos, formação de nível superior; b) 
que, em cinco anos, todos os professores tenham 
habilitação específica de nível médio e, em dez anos, 
70% tenham formação específica de nível superior. 
(PNE,2000, p.16) 

Tais normas quanto à formação dos profissionais de educação não 

alteraram a situação das educadoras de Ribeirão Pires, que já era, e continua 

sendo, desconexa do estabelecido, do ideal traçado como meta, diretriz, 

objetivo etc. Entre as entrevistadas muitas não tinham formação mínima até 
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pouco tempo como uma delas que concluiu recentemente o ensino médio. 

Podemos equiparar a situação das educadoras com a projeção ocorrida em 

meados da década de 1990 que indicava que 40% das pessoas que 

trabalhavam com crianças em creches municipais, em todo território nacional, 

não possuíam sequer o ensino fundamental completo. (ROSEMBERG apud 

CORRÊA, 2002, p. 29-30) 

Tal projeção está na raiz das diferenças que hoje os grupos enxergam 

um no outro. Assim, as considerações feitas por educadoras a respeito do 

passado como pajens e, posteriormente, como educadoras, de acordo com as 

hipóteses apresentadas, levaremos em conta que mesmo estando as 

educadoras desprovidas das adaptações formativas necessárias, nem tudo foi 

perdido neste longo período de atuação, pois foi durante esse período que as 

educadoras fortaleceram seus laços e estreitaram vínculos que lhes renderam 

afinidades, do tipo das descritas por Elias e Scotson, ao referirem-se às 

antigas famílias de Winston Parva, pertencentes ao mesmo círculo familiar, 

grupos ou castas: 

Assim, as pessoas que pertencem a um círculo de 
famílias antigas são providas de um código comum por 
seus vínculos afetivos específicos: uma certa união das 
sensibilidades subjaz a todas as suas diferenças. Nesse 
aspecto, elas sabem onde se situar em relação umas às 
outras e o que esperar umas das outras, e o sabem 
instintivamente melhor, como se costuma dizer, do que 
onde se situar em relação aos outsiders e o que esperar 
deles. Ademais, numa rede de velhas famílias, as 
pessoas geralmente sabem quem são em termos 
sociais. Em última instância, é isso que significa o termo 
velhas quando referido às famílias; significa famílias 
conhecidas em sua localidade e que se conhecem há 
várias gerações; significa que quem pertence a uma 
família antiga não apenas tem pais, avós e bisavós 
como todo o mundo, mas que seus pais, avós e bisavós 
são conhecidos em sua comunidade, em seu meio 
social, e são geralmente conhecidos como pessoas de 
bem, que aderem ao código social aceito desse meio. 
(ELIAS e SCOTSON, 2000, p.173) 

Notamos que, quanto às questões sobre os tempos antigos, as 

respostas quase sempre eram de forma a comparar o passado com o 

momento atual, ou seja, sempre que questionadas sobre como era o 

ambiente no início de trabalho, as educadoras respondiam com 
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manifestações de nostalgia, fazendo questão de dizer o quanto era bom antes 

de as mudanças ocorrerem. 

É possível compreender o verdadeiro sentido das palavras nostálgicas e 

compreender suas concepções, enquanto grupo, na maneira como as formas 

e representações sociais são construídas quando, na prática, submete-se um 

grupo a outro dominante. Weber (1996) destaca que isso pode esclarecer de 

como as condições político-econômicas e ideológicas atuam sobre os 

indivíduos e grupos, influenciando maneiras de ser, pensar e esclarecer.  

Notou-se que um sentimento de dissolução assolava as educadoras: 

serem um joguete do sistema no qual estão inseridas. Parece-nos um tanto 

quanto inadequado, e até mesmo irônico, afirmar que as educadoras fazem 

parte de um sistema. Ao pesquisarmos o significado da palavra notamos que 

nem de longe se pode, assim, considerá-las. Enumeramos, ao menos, seis 

definições sobre sistema: 

1. Coordenação de partes coordenadas para compor um 
todo; 

2. Conjunto de elementos relacionados entre si de modo 
coerente; 

3. Conjunto organizado de princípios coordenados de modo a 
formar uma teoria científica ou doutrina filosófica; 

4. Forma de organização, administrativa, politica, social, ou 
econômica de um estado; 

5. Conjunto de procedimentos, de práticas organizadas, 
destinados a assegurar uma função definida; 

6. Modo, forma, maneira.  

Desse modo, percebe-se que as educadoras demonstraram tendências 

que autovalorizam seus saberes tácitos, mas isso não quer dizer, 

necessariamente, que estão adequadamente inseridas no sistema.  
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2.1 O ambiente de trabalho: velhos tempos 

Sob a perspectiva da fala das entrevistadas que nos levaram ao 

passado e, ao mesmo tempo, a pensar e repensar o presente, estão 

expressas as experiências vividas pelas educadoras. Procuramos extrair 

indicações valiosas sobre o grupo das educadoras que, ao que tudo indica, 

atuavam numa dinâmica mais harmoniosa, de natureza informal (nos 

referimos ao trato de umas com as outras apenas), entre companheiras de 

velhos tempos que nos fizeram compreender, um pouco melhor, a dinâmica 

das figurações estabelecidos-outsiders dentro do espaço escolar.  

Assim, os apontamentos acerca da afirmação de um grupo tradicional, 

contra a afirmação de um grupo com formação, apontado por Elias e Scotson, 

deve-se à tradição: 

A tradição das relações entre estabelecidos e outsiders, 
que a princípio estava ligada à política dos 
conquistadores, em relação aos conquistados, e que, 
com o tempo, permeou a hierarquia de castas, cada vez 
mais diferenciada, até os párias, na base da pirâmide 
social, assumiu sua rigidez ímpar, no caso indiano, por 
ter sido firmemente inscrita num molde de crenças 
religiosas e práticas mágicas pelo establishment 
dominante dos sacerdotes. Era contraste com a política 
tradicional dos establishmenís religiosos, como a do 
cristianismo e a do islamismo, que se voltou para a 
conversão e a assimilação dos grupos externos, os 
brâmanes foram habituados, desde os primórdios, a 
uma política de exclusão; esta se voltava para uma 
rigorosa segregação hierárquica dos grupos, como 
precondição de sua própria supremacia. Assim como, 
nos primeiros tempos, as populações não arianas 
subjugadas foram rigidamente excluídas da participação 
nos rituais e orações dos grupos dominantes, também 
todas as divisões funcionais da sociedade indiana, 
posteriormente, desde os sacerdotes até os varredores 
de rua, foram concebidas em termos de uma exclusão 
sancionada pela religião, de uma hierarquia de divisões 
sociais hereditárias entre castas superiores e inferiores. 
As diferenças eram explicadas em termos dos bons ou 
maus atos praticados numa vida anterior. (ELIAS e 
SCOTSON, 2000, p.47-48) 

A partir desse ponto de vista Elias e Scotson (2000) descrevem que pela 

tradição é possível compreender como as representações sociais são 
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construídas na tradição e o que o rompimento desta pode ocasionar nas 

relações sociais estáveis, se comparado ao relato nostálgico das 

entrevistadas, dado que a interação social na educação favorece o ambiente 

social e escolar, o rompimento ou desfavorecimento desta será extremamente 

prejudicial. 

A opção em atuar na educação infantil nos parece óbvia na fala das 

educadoras, pois não havendo necessidade de formação específica para 

ingressar nesse campo e, sendo elas moradoras da região, encontraram 

facilidade em ingressar e adaptar-se à rotina de trabalho. Assim, elas se 

empenhavam em executar suas atribuições conforme segue: 

 executar atividades diárias de recreação infantil e trabalhos 
educacionais de artes diversas;  

 acompanhar as crianças no que se refere aos hábitos de higiene 
pessoal, boas maneiras, educação informal e saúde;  

 servir refeição e auxiliar na alimentação infantil;  

 auxiliar no desenvolvimento da aprendizagem;  

 zelar pela saúde e o bem estar da criança, levando-a, quando 
necessário, para atendimento médico e ambulatorial;  

 ministrar medicamentos conforme prescrição médica;  

 prestar primeiros socorros;  

 orientar os pais quanto à higiene infantil, comunicando-lhes os 
acontecimentos do dia;  

 arrecadar e entregar na secretaria do estabelecimento os objetos 
esquecidos pelas crianças;  

 acompanhar as ações educativas que acontecem no interior das 
escolas;  

 vigiar e manter a disciplina das crianças sob sua responsabilidade, 
confiando-as aos cuidados de seu substituto ou responsáveis, 
quando afastar-se ou ao final do período de atendimento;  

 apurar a frequência diária e mensal das crianças;  

 respeitar as diferenças de qualquer origem;  

 colaborar para o fortalecimento do trabalho coletivo;  

 cuidar do aperfeiçoamento e da capacitação profissional, 
participando de cursos de formação;  

 zelar pelo cumprimento das normas fixadas pela Segurança do 
Trabalho, bem como pela adequada utilização, guarda e 
manutenção dos EPI's (Equipamentos de Proteção Individual);  

 executar outras atividades afins. (atribuições do educador infantil) 
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As atribuições descritas são, exatamente, o saber que as educadoras 

foram formando, ao longo dos tempos, moldando suas identidades 

profissionais no saber tácito, em sua trajetória em comum e na integração 

sócio-educacional. No relato de Weber percebemos claramente essa questão: 

A inserção no mundo do trabalho demarca as 
possibilidades de construção, por parte dos indivíduos, 
de uma identidade profissional. Nesse processo, não 
somente é possível aos outros identificarem sua 
competência, seu status, a carreira possível, mas 
também formularem para si o seu projeto, suas 
aspirações, sua identidade possível. (DUBAR apud, 
WEBER, 1996, p.33)  

Vejamos abaixo alguns trechos de entrevistas das educadoras que 

deixam clara a influência das impossibilidades de construção de identidade 

além das que estão descritas em suas atribuições: 

Entrevistada A1, Questão 1: Bom, quando eu 
ingressei, eu não era educadora, eu era pajem. Aí 
quando eu li lá pajem é pra cuidar de criança, então a 
gente não tinha isto... Esta obrigação de fazer essa 
parte da... Pedagógico da criança. Ensinar! E sim o 
cuidar!  

Entrevistada A2, Questão 2: Eu me sentia muito bem! 
A única coisa foi nesse... Foi nesse processo de 
mudança... Porque eu não tinha como ensinar a criança, 
eu acho que eles tinham que ensinar mais a gente, você 
vai pra escola faz o ensino médio mas... Eu parei de 
estudar porque eu casei muito nova e depois que eu 
comecei a trabalhar eu voltei pra fazer o colegial, ai 
quando eu terminei o colegial eu fui atrás do magistério, 
mas não tinha mais, ai não teve... Ai não teve como me 
formar né! Então pra mim foi difícil porque eu não sabia 
como fazer o... Como lidar com a criança? como 
aplicar? Como fazer aquilo ali? Eu sabia eu fazer! Mas 
não sabia aplicar!  

Entrevistada A4, Questão 3: Antes era mais tranquilo, 
não tinha que se preocupar com tanta coisa, embora 
nós trabalhássemos oito horas, era mais tranquilo, não 
em termos de cobrança, mas em termos de trabalho 
mesmo! A gente dava muito mais pinturas, tínhamos 
muito menos crianças por sala, tínhamos quinze hoje 
temos vinte e cinco ou mais! Porque antes era uma 
casinha! e tinha umas divisórias, e nós trabalhávamos 
todas juntas o dia inteiro!.  

Entrevista A5, Questão 1: Era bem mais amigável, 
apesar de começo eu ter me desentendido com uma 
pessoa, mas com a maioria foi amigável.  
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As educadoras não apontaram insatisfações ou problemas de 

convivência no período em que não existia outro grupo. Ao contrário, 

deixaram claro que era um tempo de tranquilidade em que executavam com 

facilidade suas atribuições. Registraram-se queixas sobre o período de 

adaptação às novas regras, bem como sobre as dificuldades de estudarem 

por conta própria. Mas elas expressaram claramente que era mais fácil 

trabalhar sem as cobranças.  

De certa forma estamos diante de uma defesa de tradição, ou seja, o 

compartilhar de uma concepção coletiva. Sobre este aspecto recai o da 

discussão entre as relações “estabelecidos e outsiders”, de forma clara, pois 

mesmo quando questionadas sobre o passado as educadoras tendem a 

considerar a chegada de um novo grupo como uma das dificuldades: 

Entrevistada A5, Questão 3 Porque pelo menos na 
época que eu entrei, berçário, jardim e mini grupo não 
existia professores, eram só educadoras, professores só 
eram nas escolinhas que tinham meio período fora isto 
eram todas educadoras, que na época eram pajens. 
Com o tempo foi começaram a exigir do pessoal, a 
diretora é... Bem dizer não teve nenhuma diretora que 
chegou a dizer que havia pesquisado alguma coisa pra 
ser trabalhado com as crianças. Mas acho que a gente 
era muito mais assistido do que atualmente.  

Entrevistada A3, Questão 1: Eu fui para uma escola lá 
no centro, então eu fiquei mais quatro anos lá, ai ficou 
ruim de trabalhar como se fosse hoje! Mas era bom, era 
assim mais igual, não tinha essa briga! 

Considerando-se as palavras percebe-se de forma muito direta a 

questão de um sofrer antes da ruptura e de um depois conturbado, pelo 

choque entre os grupos. É impossível desassociar um passado só de 

educadoras sem PDI. Vemos, por exemplo, que no desfecho da fala acima, a 

educadora faz questão de responder sobre o antes reclamando sobre a falta 

de assistência atual, como se quisesse indicar um descaso do presente. Para 

Vila (1998, p.50) o fato de um trabalho ser desqualificado significa, num 

primeiro momento, que quem realiza este trabalho perde autonomia no seu 

exercício.  
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Assim, surge um passado interrompido por uma nova relação que surge, 

e é percebida, mesmo antes de ser implantada, ou seja, o rumor ouvido pelas 

educadoras fez com que elas criassem falsas expectativas de ascensão 

profissional conforme vemos no relato a seguir: 

Entrevistada A1, Questão 1: Ai, quando mudaram para 
educadora, foi exigido da gente. Ai quando... Foi 
passando de um mandato pro outro...hum. Como que eu 
posso explicar? Foi através dos cursos que foram dados 
para gente, que a gente tinha que começar a... 
Alfabetizar a criança... Tinha três quatro vezes no ano, 
ai começaram a falar que a gente não era mais pajem, 
que a gente era educadora e que a gente ia fazer o 
papel de professora, que aqui não era mais um depósito 
de criança, que a gente não tinha que tratar a criança 
como num depósito e a gente tinha que passar isso para 
os pais também... Então era a parte pedagógica mesmo 
e a gente ia ajudar o professor a fazer... Essas coisas! 
Então pra mim foi difícil isso, porque eu não tinha 
estrutura pra isso! Entendeu? 

Assim, é possível pensar que, ao mesmo tempo em que o ambiente de 

trabalho contribuiu para a formação de laços afetivos entre as educadoras, 

enquanto grupo inserido num sistema tornou-se também um setor de 

produção de força de trabalho.  

Para Weber tal fato ocorre, 

mediante situações de comunicação, de troca de 
significados, que criam e recriam a realidade social de 
modo intermitente e, ao fazê-lo, contribuem para 
amalgamar visões reconhecidas, pontos de vista em 
formação, críticas, contestações e perspectivas de 
futuro. (WEBER, 1996, p.47) 

Tais mudanças são claras nesse relato de uma das entrevistadas: 

Entrevista A4, Questão1: Quando eu era pajem a 
gente só cuidava. Quando entrou o governo do PT as 
coisas foram mudando, primeiro foi a nomenclatura, de 
pajem para educador, então houve esta mudança. 
Quando era só pajem, era até chato né! As pessoas 
falavam assim: nossa, você é pajem? Eu pensava: Poxa 
vida, o que é ser pajem? Porque as pessoas se 
admiram? Eu fui pesquisar no dicionário uma época, ai 
vi que pajem, era quem apenas cuidava de uma criança, 
sem dar a ela algo pedagógico, não tinha um alicerce. Ai 
quando foi esta época que teve esta mudança, foi bom, 
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e também quando mudou essa coisa de creche para 
escola.  

Ao que parece os processos decorrentes das mudanças no sistema de 

educação, citados anteriormente, afetaram diretamente a organização do 

ensino das creches de Ribeirão Pires, levando-se em conta que foram as 

educadoras que durante muito tempo estiveram à frente desse trabalho. Visto 

dessa maneira é natural que transpareça na fala das entrevistadas, assuntos 

relacionados ao sentimento de desvalorização que sentem com relação ao 

sistema.  

Para Weber (1996, p.96) esse sentimento de desvalorização entre os 

professores que trabalham em escola pública, tem um espaço importante nas 

conversas e em sua maioria são atribuídos a salário, isonomia e descaso do 

governo. 

Nas entrevistas notamos que apesar de existirem queixas a respeito da 

estagnação e precariedade salarial decorrente de mudança partidária 

(segundo as educadoras), este não foi considerado o fator principal como 

vimos no decorrer das análises, na coexistência dos grupos.  

As educadoras das creches, como observado nas entrevistas, nunca 

haviam revelado tamanho incômodo com a questão da precariedade salarial, 

como demonstraram ter se incomodado a partir das mudanças de 

funcionamento e da organização e, mais especificamente, com a chegada das 

PDI. É como se este tivesse sido o único motivo a despertar, nas educadoras, 

sentimentos de desvalorização ou algo desse tipo. Pode-se até pensar na 

hipótese de que, se outro grupo não viesse a dividir o espaço, as educadoras 

talvez não encontrassem motivo/motivação para protestos contra ou quem 

quer que seja.  

Vale à pena ressaltar que um novo projeto de lei que cria (ou 

deveríamos dizer reformula?) o Plano Nacional de Educação (PNE) para 

vigorar de 2011 a 2020, foi enviado pelo Governo Federal ao Congresso, em 

15 de dezembro de 2010. O PNE apresenta dez diretrizes objetivas e 20 

metas, seguidas das estratégias específicas de concretização. O texto prevê 

formas de a sociedade monitorar e cobrar cada uma das conquistas previstas, 
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observadas no artigo 2º, a formação para o trabalho, no anexo, sobre metas e 

estratégias: 

1.5 Fomentar a formação inicial e continuada de 

profissionais do magistério para a educação infantil; 

1.6 Estimular a articulação entre programas de pós-

graduação, stricto sensu, e cursos de formação de 

professores para a educação infantil, de modo a garantir a 

construção de currículos capazes de incorporar os avanços 

da ciência no atendimento da população de quatro e cinco 

anos.  

Quem sabe nesse prazo alguma mudança positiva ocorra em relação às 

educadoras de Ribeirão Pires.  

A coexistência por sinais corporais, segundo Goffman (1993, p.11), 

sobre os quais se intenta mostrar algo mau e pouco habitual nos status moral 

de quem os apresenta é algo que muito nos interessou e, seguindo esta linha 

de pensamento o fator formação/diploma ganha peso e se transforma em 

afirmação para as PDI. Para Lima, 

O diploma supõe a existência de um corpo de 
conhecimentos estático. Como se sabe é cada vez 
menor o período em que todos os conhecimentos são 
substituídos. O fenômeno de substituição atinge, 
inclusive as profissões, que desaparecem e nascem, 
diariamente (LIMA, 1979, p.16) 

Esse fenômeno gera mudanças (embora não tão rápidas em Ribeirão 

Pires) gerando uma sensação de substituição e, após longo período de 

atuação pode, sim, ter batido à porta das educadoras. Talvez o medo de 

desaparecer por não serem mais aptas. Mas, devemos admitir que o 

fenômeno da substituição atua, também, na profissão docente em que grupos 

diplomados como o das PDI desaparecem e nascem, diariamente.  

Segundo Lima (1979, p.16) “se os ‘ciclos de conhecimentos’ são cada 

vez mais rápidos, não se justifica o diploma. A expressão ‘reciclagem’ é típica 



48 
 

da mudança permanente de Know-how”. Assim, nota-se que não estão 

imunes a esta visita inesperada 

2.2 Coesão grupal  

Na opinião de alguns especialistas da área de gestão de pessoas, 

quanto mais coeso for um grupo, maior será a produção de seus integrantes. 

Na medida em que os grupos se tornam mais complexos ao se expandirem 

tendem a ter uma natureza formal ou informal. Os grupos formais são 

definidos pela organização, e os informais formam-se por interesses comuns 

e afinidades.  

A coesão é mantida pelo processo de estigmatização aos outros grupos, 

denominados de outsiders, sendo alimentado por uma barreira afetiva que 

impossibilita a aproximação, o conhecimento e ainda gera preconceito. 

Elias (2000) elucida que as tentativas de aproximação do grupo com os 

outsiders são entendidas como desonra, devido ao sentimento de pertença do 

grupo dos estabelecidos, que se portam como um elemento de distinção 

superior. 

A única distinção cabível em nosso estudo relaciona-se ao critério de 

antiguidade. Com base nele, instituiu-se uma grande diferenciação de acesso 

ao poder. 

Para Elias,  

A peça central dessa figuração é um equilíbrio instável 
de poder, com as tensões que lhe são inerentes. Essa é 
também a precondição decisiva de qualquer 
estigmatização eficaz de um grupo outsider por um 
grupo estabelecido. Um grupo só pode estigmatizar 
outro com eficácia quando está bem instalado em 
posições de poder das quais o grupo estigmatizado é 
excluído. (ELIAS, 2000, p.23): 

Com base nessa constatação, Elias parte para a configuração dos 

estabelecidos e dos outsiders, caracterizando cada um dos grupos e, 

obviamente, sua relação. Sobre os estabelecidos, o autor destaca que o 
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acesso diferencial ao poder gera no grupo uma autoimagem superior que 

facilmente passa a ser entendida, inclusive, como superioridade humana. 

Essa superioridade é mantida graças a uma enorme capacidade de coesão e 

de carisma grupal.  

Para Elias (2000, p.22) cada grupo tem um índice de coesão mais alto 

do que o outro e essa integração diferencial contribui para seu excedente de 

poder. Isso gera uma maior coesão que permite a esse grupo reservar para 

seus membros as posições sociais com potencial de poder mais elevado que 

reforçando sua coesão e excluindo dessas posições os membros dos outros 

grupos.  

Claro que tal coesão é mantida pelo processo de estigmatização aos 

outros grupos, denominados no estudo de outsiders, alimentado por uma 

barreira afetiva que impossibilita a aproximação, o conhecimento e, ainda, 

gera o preconceito. 

Embora a comparação, entre o antes e o depois da atual situação, seja 

realizada a todo instante pelas educadoras, vale ressaltar que na fala de cada 

uma delas as questões do grupo, tradição e modo de ser foram evidenciados.  

O exercício da reintegração social aparece na fala de uma das 

entrevistadas quanto ao quesito tradição. Percebe-se que isso não aparece 

como um problema tão grave como vimos acontecer de educadora para PDI:  

Entrevista A5, Questão 1: Era bem mais amigável, 
apesar de no começo eu ter me desentendido com uma 
pessoa, mas com a maioria foi amigável.  

A pesquisa de Elias e Scotson nos esclarece acerca dessa situação: 

Por terem vivido juntas bastante tempo, as famílias 
antigas possuíam uma coesão, como grupo, que faltava 
aos recém-chegados. Ligavam-se pela intimidade 
competitiva e ambivalente que caracteriza os círculos de 
famílias antigas por toda parte, sejam elas da 
aristocracia, da alta sociedade urbana, da pequena 
burguesia ou, como nesse caso, da classe operária. 
Tinham sua própria hierarquia interna e sua ordem de 
precedência. Cada família e cada membro das famílias, 
individualmente, tinham sua posição fixada nessa escala 
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hierárquica num dado momento. (ELIAS e SCOTSON, 
2000, p.38) 

Esta tônica da tradição coesiva ganha tanta relevância para as 

educadoras, quanto o diploma para as PDI. Assim como a questão das regras 

que estão descritas nas entrelinhas da fala das educadoras, enquanto 

descrevem a maneira tranquila com que realizavam suas tarefas no passado. 

Conforme relata Elias: 

Assim, as pessoas que pertencem a um círculo de 
famílias antigas são providas de um código comum por 
seus vínculos afetivos específicos: uma certa união das 
sensibilidades subjaz a todas as suas diferenças. 
(ELIAS e SCOTSON, 2000, p.171). 

Outro aspecto importante a ser destacado é a questão da forma de 

organização das educadoras antes das mudanças propriamente dita. 

Vejamos como exemplo a fala da educadora abaixo e observaremos que até 

mesmo nos grupos uniformes existem os líderes: 

Entrevistada A3. Questão 2: Antes dessa revolução, 
não estava com essa briga, quando precisava estudar... 
Por exemplo a educadora x eu tenho ela como amiga, 
então ela falava: Fátima vamos fazer assim, a mônica 
ou o menininho ou a menininha? e era assim, com ela 
continua sendo, tanto que lá em cima no berçário nos 
colocamos os desenhos na parede, goste quem gostar 
está lá. A educadora x manda em quem ela quer, 
comigo ela não se depara porque eu falei pra ela: Pra 
que isso? ai eu falei: eu vou apanhar. Hoje ela está em 
outra sala, veio uma eventual pra nossa.  

A educadora adota uma postura coesiva em relação à amiga, que 

compartilha de suas sugestões no trabalho, mas reclama da postura 

autoritária de outra educadora muito mais antiga do que ela, na escola onde 

trabalham atualmente. É como se a educadora A3 fosse um dos jovens, 

moradores da comunidade de Winston Parva (ELIAS e SCOTSON, 2000, 

p.63) e estivesse à mercê das regras dos moradores mais idosos, que 

supostamente tinham muito a ensinar: 

A comunidade em que viviam era firmemente dominada 
pelos mais velhos e pelos idosos. Os dominados, nesse 
caso, não eram outsiders, mas dependentes que 
pertenciam ao mesmo grupo dos dominadores. Os 
jovens eram firmemente cercados pelo sentimento de 
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inserção grupal da velha geração. Os arranjos relativos 
às horas de lazer eram um sintoma dessa distribuição 
do poder entre as gerações. Enquanto a aldeia 
proporcionava oportunidades coletivas satisfatórias de 
diversão às pessoas de meia-idade e aos idosos, depois 
de encerrado seu trabalho, poucas eram as 
oportunidades similares de atender às necessidades 
específicas de lazer dos jovens. Era como se as 
pessoas presumissem que eles gostavam das mesmas 
coisas que seus pais. (ELIAS e SCOTSON, 2000, p.142) 

Dessa maneira, notamos que as educadoras já utilizavam, entre si, 

mecanismos de defesa coesivos, contra as imposições vindas de membros 

antigos de seu próprio grupo, que insistiam em querer fazer exigências aos 

mais novos. Expomos mais adiante, que está mesma atitude foi adotada 

pelas educadoras, num entrave com as PDI.  

Notamos que, acima de qualquer diferença existente entre as 

educadoras, até mesmo esta que acabamos de citar, predominou a força 

grupal, na maioria dos casos, força esta aplicada contra as supostas 

injustiças colocadas pelas educadoras. Temos, segundo Elias e Scotson uma 

mostra perfeita de vínculo: 

O sentimento comum de fazer parte, de 
responsabilidade e dedicação à comunidade natal criava 
sólidos vínculos entre as pessoas que ali haviam 
crescido e, provavelmente prosperado juntas. É possível 
que nem todas gostassem pessoalmente umas das 
outras, mas partilhavam de um intenso sentimento de 
identidade grupal. (ELIAS e SCOTSON, 2000, p.103)  

Portanto, trataremos nos capítulos seguintes, da estrutura que integra 

atualmente as formas relacionais das educadoras como um grupo singular, e 

das PDI como um grupo novo, sem destreza e ligação entre seus membros. 



 
 

CAPÍTULO 3 

O SURGIMENTO DE UMA NOVA FIGURAÇÃO: TEMPO 

DE RESISTÊNCIA, REVOLTA E CONFLITOS 

Este capítulo contém as tabelas com uma análise global das entrevistas 

feitas com as educadoras. As análises consistem em expor a visão das 

educadoras, com relação a chegada do grupo de PDI nas escolas, bem como 

a impressão que tiveram e as atitudes que adotaram, perante o novo grupo, 

no que diz respeito à divisão do trabalho, às atribuições e à falta de isonomia 

salarial.  

De acordo com a descrição metodológica, as tabelas descrevem os 

seguintes eixos: Tabela 1: Apontamentos sobre superioridade e vantagens 

por meio da Tradição; Tabela 2: Considerações sobre sentimentos de 

Estigmatização; Tabela 3: Considerações sobre superioridade por meio da 

Titulação; Tabela 4: Considerações sobre sentimentos de Vitimização e 

Tabela 5: Apontamentos sobre baixa burocratização. 

Todas as tabelas deste capítulo são compostas por depoimentos de 

educadoras (grupo A) e descrevem a referência numérica das questões 

contidas nas entrevistas em anexo, de onde foram retirados trechos 

necessários dos depoimentos para a identificação significativa de 

apontamentos e considerações acerca de cada eixo. 
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3.1 Superioridade e vantagens por meio da tradição 

Elias e Scotson (2000, p.7) em seu estudo definem duas palavras em 

inglês para designar grupos e indivíduos que ocupam posição de prestígio e 

poder establishment e established. Segundo os autores, um establishment é 

um grupo que se autopercebe e que é reconhecido como uma boa sociedade, 

mais poderosa e melhor, uma identidade social construída a partir de uma 

combinação singular de tradição, autoridade e influência: os established 

fundam o seu poder no fato de serem um modelo moral para os outros. Esta 

foi a base para a nossa pesquisa descrita nos apontamentos a seguir. 

Quadro 1 – Apontamentos sobre superioridade e vantagens 
por meio da Tradição 

QUESTÃO SIGNIFICADO DEPOIMENTOS  

20 Educadora afirma 

equivalência entre seu 

trabalho e o trabalho da 

PDI, considerando injusta a 

diferença salarial 

A1: O que elas fazem de diferente aqui? Acho 

que vai da gente analisar isso daí, é tudo igual! 

Não muda nada! Então eu vou me preocupar 

com o quê? Elas podem até ganhar mais, o que 

não é justo, porque a gente faz igualzinho! E até 

mais, se você quer saber! Porque tem PDI aqui 

que não tem a experiências que muitas 

educadoras têm! Não entendem bem.  

10 Educadoras se revoltam 

contra falta de isonomia 

salarial – Indica afirmação 

de  

superioridade  

por tempo de casa 

A1: Chego nos mesmos horários que elas, 

trabalho igual a elas, faço as mesmas coisas, 

tudo igual! Até chego a fazer melhor, porque eu 

tenho mais de dezesseis anos de prefeitura, 

tenho uma experiência muito grande, muito 

grande entendeu? Eu olho para uma criança e 

sei quando ela está com febre e quando ela não 

está só no olhar sabe? Quanta criança eu já 

não peguei com convulsões e eu ia lá... Sabe? 

Fazia os primeiros socorros, eu tenho uma 

bagagem muito grande! Mas isso ai não é 

valorizado. 

 

21-22 Educadora fala sobre 

resistência a partir da 

tradição 

A1: Eu acho que dificultou um pouquinho 

justamente por elas terem-se imposto, assim, 

um pouco, mas foi um pouquinho! - Porque ou 

elas se adaptavam à gente ou saiam fora! 
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05 Educadora simula 

desinteresse pelo salário – 

apela ao valor social que 

considera ter como 

profissional – considera-se 

exceção 

A4: Eu nunca me senti desvalorizada! Porque 

eu não trabalhava pelo salário! Porque até hoje 

se a gente for trabalhar aqui pelo salário, a 

gente não trabalha. As dirigentes que entraram 

aqui valorizavam muito a gente, e isso deu 

muito incentivo. Então vários dos nossos 

trabalhos foram expostos aqui e na secretaria 

[pensativa] então eu nunca me senti 

desvalorizada.  

07 Educadora demonstra um 

caráter auto engrandecedor 

e afirma que junto ao grupo 

antigo havia mais união 

A4: O educador tem que ser mais criativo! E ser 

criativo não envolve estudo! Então às vezes têm 

aqueles que têm um monte de estudos, mas 

não a criatividade, a gente sempre trabalhou 

com pouco recurso de material; a gente 

trabalhava muito com sucata; a gente inventava 

as nossas brincadeiras. E teve até um tempo 

que nos cursos de formação eles resgatavam 

isso, e hoje não tem. A gente era muito unida, 

ajudava um ao outro. 

08 Educadora defende 

igualdade profissional 

A4: Quando elas chegaram, todo mundo 

ganhava a mesma coisa, então até ficaram 

numa boa, porque as meninas aqui são fáceis 

de trabalhar, mas tinha alguns pontos! Mas 

quando veio a noticia deque ia subir o salário 

das PDI, aí se revoltaram sim, porque, como 

que ela que faz a mesma coisa que eu, vai 

ganhar mais? Só porque tem um diploma?  

09 Educadora defende 

igualdade de trabalho 

desde que haja igualdade 

salarial 

A4: PDI vai ganhar um ponto porque têm 

magistério? Justo! Estudaram pra isso! Só que, 

a partir do momento que eu faço a mesma 

coisa, eu tenho que ganhar ou igual, ou quase 

igualar! Elas ganham o dobro, e agora eles 

vieram e deram um aumentozinho é tipo um 

cala a boca! Mas nós todos merecemos, porque 

todos trabalhamos em conjunto! PDI não 

trabalha sozinha! 

11 

 

Educadora conta sobre 

conselhos que deu à 

diretora sobre como 

proceder com funcionários 

A5: Você vai poder com sessenta funcionários, 

como você alega que você tem? Se todo mundo 

começa a se rebelar você não vai dar conta. 

Então é melhor você conversar com essa para 

ela entrar no eixo, ou você não vai dar conta 

Porque todo mundo vai fazer igual! 

14 

 

Educadora conta sobre 

sabotagem de trabalho 

A5: Teve aquela época em que eu já te falei das 

educadoras, que ficavam conversando e não 

trabalhavam. 

15 

 

Educadora conta sobre 

postura de PDI (que já foi 

educadora) – diz não 

aprovar e admite ameaça de 

conflito 

A5: Ela limpava, mas que ela achava ruim ela 

achava! Ela não gostava até hoje ela vai limpar 

a criança, ela tapa o nariz, e eu não concordo 

com isso, se ela vai trabalhar com criança ela 

vai ter que limpar, então eu falei pra ela: se eu 

continuar trabalhando com você a gente vai 

brigar 
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A partir da Teoria das Relações de Poder, apresentada por Norbert Elias 

e John Scotson, percebemos na fala das educadoras nuanças significativas 

nas considerações feitas sobre as PDI. A postura das educadoras 

provavelmente contribui para as formas de relacionamentos, que ora 

aparecem sob a forma em que os grupos se repudiam, ora como 

interdependentes.  

Para Elias e Scotson, 

as categorias estabelecidos e outsiders se definem na 
relação que as nega e que as constitui como identidades 
sociais. Os indivíduos que fazem parte de ambas estão, 
ao mesmo tempo, separados e unidos por um laço tenso 
e desigual de interdependência (ELIAS e SCOTSON, 
2000, p.07)  

Este é um fenômeno possível, como podemos constatar nas falas 

abaixo: 

A1: eu acho que dificultou um pouquinho justamente por elas terem se imposto 

assim, um pouco, mas foi um pouquinho! – Porque ou elas se adaptavam a 

gente ou saiam fora! 

Na fala acima, a educadora nos conta a sua opinião sobre o ingresso 

das PDI, achando que dificultou, mas nem tanto, e que apesar da tentativa de 

imposição por meio dos saberes, foi possível coibir tal tentativa, fazendo com 

que as PDI se adaptassem à forma de trabalhar das educadoras.  

A4: PDI vai ganhar um ponto porque tem magistério? Justo! Estudaram pra 

isso! Só que, a partir do momento que eu faço a mesma coisa, eu tenho que 

ganhar igual, ou quase igualar! Elas ganham o dobro, e agora eles vieram e 

deram um aumentozinho é tipo um cala a boca! Mas nós todos merecemos, 

porque todos trabalhamos em conjunto! PDI não trabalha sozinha! 

Nesta fala a educadora defende a igualdade de status profissional, 

demonstrando a interdependência para desempenhar o trabalho. Assim é 

importante perceber que as educadoras apresentam-se como grupo 

estabelecido que, ainda que fortalecido e resistente, tenta de alguma forma se 
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afirmar por meio da tradição e de alguns atributos próprios, solidificados. 

Como descreve Elias e Scotson, referindo-se aos primeiros moradores de 

Winston Parva a ocuparem postos de organizações comunitárias: 

Os primeiros, solidamente estabelecidos em todos os 
postos principais da organização comunitária e 
desfrutando da intimidade de sua vida associativa, 
procuravam excluir os estranhos que não partilhavam de 
seu credo comunitário e que, sob muitos aspectos, 
ofendiam seu senso de valores. Uma análise da 
composição e da liderança de algumas das associações 
locais dá uma ideia dos métodos de exclusão. Os 
moradores da área de elite da Zona 2 talvez fossem um 
pouco mais enfáticos na expressão de seu orgulho do 
que alguns dos que viviam nas ruas comuns, porém, o 
sentimento de superioridade era compartilhado pela 
maioria. E havia algumas formas características de 
expressar esse orgulho. (ELIAS e SCOTSON, 2000, 
p.106) 

Para a educadora abaixo, a formação não é o que mais tem valor, mas o 

que foi adquirido, ao logo dos anos, como prática individual e da união que o 

grupo estabeleceu durante todo o tempo que conviveram: 

A4: O educador tem que ser mais criativo! E ser criativo não envolve estudo! 

Então às vezes têm aqueles que têm um monte de estudos, mas não a 

criatividade, a gente sempre trabalhou com poucos recursos de materiais, a 

gente trabalhava muito com sucata, a gente inventava as nossas brincadeiras. 

E teve até um tempo que nos cursos de formação eles resgatavam isso, e hoje 

não tem. A gente era muito unida, ajudava um ao outro. 

No relato da educadora A4, podemos observar considerações sobre 

autovalorização por meio de seus saberes, mas podemos perceber também, 

os efeitos do fenômeno de substituição dos conhecimentos ocorrido, não só 

com a inserção do grupo de PDI, mas com os cursos de formação, que a 

própria educadora afirma ter participado. Ou seja: mesmo ao tempo que ela 

afirma a invalidade dos estudos, ela também os considera válidos, desde que 

os estudos resgatem suas antigas práticas. Esta postura pode ter um 

significado mais amplo, pode ir além das preocupações de como 

desempenhar suas funções e da avaliação que faz sobre o que dará certo ou 

errado; pode também significar resistência perante a sensação de perda do 
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espaço e declínio de imagem grupal, que para as educadoras é muito forte, 

principalmente quando afirmam frases como: A gente era muito unida, 

ajudava um ao outro, que podem expressar o que seria o ideal, neste sentido 

ELIAS contribui: 

Por algum tempo, o escudo fantasioso de seu carisma 
imaginário, como grupo estabelecido e dominante, pode 
dar a uma nação em declínio forças para seguir em 
frente. Nesse sentido, pode ter um valor de 
sobrevivência. Mas a discrepância entre a situação real 
e a situação imaginária do grupo entre outros também 
pode acarretar uma avaliação errônea dos instrumentos 
de poder de que ele dispõe e, por conseguinte, sugerir 
uma estratégia coletiva de busca de uma imagem 
fantasiosa da própria grandeza, que é capaz de levar à 
auto destruição e à destruição de outros grupos 
interdependentes. Os sonhos das nações (como os de 
outros grupos) são perigosos. Um ideal do nós 
hipertrofiado é sintoma de uma doença coletiva. Muito 
se poderia extrair de uma melhor compreensão da 
dinâmica das figurações estabelecidos-outsiders e, 
portanto, dos problemas implícitos na mudança de 
posição dos grupos em relação uns aos outros, da 
ascensão de grupos à posição de ordem estabelecida 
monopolista da qual os outros são excluídos e do 
declínio ou queda dessa posição numa outra na qual 
eles mesmos, sob certos aspectos, são os excluídos 
outsiders. (ELIAS, 2000, p.43-44) 

De certa forma, podemos, dizer que as educadoras tiveram tempo 

suficiente (muitas por quase vente anos) para formarem e fortalecer seus 

laços afetivos enquanto grupo; tiveram períodos de grandeza, em que a união 

grupal era harmônica e a questão salarial parecia não incomodar como 

incomoda atualmente. Em certos relatos, apontam descontentamentos com o 

baixo nível salarial, como: 

A4: Mas eu ganhava bem [risos] na época eram dois salários mínimos, foi 

quando entrou o PT que ficou ruim, pra falar a verdade no último ano do 

mandato do prefeito Prisco nós já não tivemos aumento, e ficamos mais quatro 

anos sem aumento! Se contarmos todos os anos sem aumento, vai dar 

[pensativa] dezesseis anos sem aumento.  

Mas é evidente que com a chegada de outro grupo as coisas foram 

tomando outra forma e o descontentamento, até então contido, sem grandes 
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alarmes, foi se exteriorizando e gerando um mal estar principalmente em 

relação ao desnível salarial: 

A4: Quando elas chegaram, todo mundo ganhava a mesma coisa, então até 

ficaram numa boa, porque as meninas aqui são fáceis de trabalhar, mas tinha 

alguns pontos! Mas quando veio a noticia deque ia subir o salário das PDI, aí 

se revoltaram sim, porque, como que ela que faz a mesma coisa que eu, vai 

ganhar mais? Só porque tem um diploma?  

A afirmação de A4 expressa algo subjetivo; ao dizer que tinha alguns 

pontos, dá-nos a entender que, com a chegada das PDI, nem tudo foi fácil 

(apesar de querer demonstrar que não se importou), mas com a notícia de 

ascensão de salário das PDI formou-se um mal-estar, ou revolta, das 

educadoras, como ela afirma.  

Na verdade, as educadoras estavam sendo levadas a exercerem as 

mesmas funções que as PDI. Notamos que as educadoras realizam, de fato, 

trabalhos que não estão descritos em suas atribuições.  

A partir da análise comparativa descritiva das atribuições estabelecidas 

pela própria prefeitura, para educadora e para PDI, destacamos no quadro 

abaixo a forma em que se apresentam.  

Assim, na coluna da esquerda encontram-se as atribuições, como estão 

previstas, e na coluna da direita, destaca-se o que difere, o que coincide e o 

que o não consta para as educadoras: 
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Quadro 2 – Atribuições professor e educador infanto-juvenil 

ATRIBUIÇÃO:  

EDUCADOR INFANTO-JUVENIL 

DIFERE (*) COINCIDE (**)  

CONSTA
5
 (***) NAS ATRIBUIÇÕES  

Executar atividades diárias de recreação 

infantil e trabalhos educacionais de artes 

diversas; acompanhar as crianças no que 

se refere aos hábitos de higiene pessoal, 

boas maneiras, educação informal e 

saúde; servir refeição e auxiliar na 

alimentação infantil; auxiliar no 

desenvolvimento da aprendizagem; zelar 

pela saúde e o bem-estar da criança, 

levando-a, quando necessário, para 

atendimento médico e ambulatorial; 

ministrar medicamentos conforme 

prescrição médica; prestar primeiros 

socorros; orientar os pais quanto à higiene 

infantil, comunicando-lhes os 

acontecimentos do dia; arrecadar e 

entregar na secretaria do estabelecimento 

os objetos esquecidos pelas crianças; 

acompanhar as ações educativas que 

acontecem no interior das escolas; vigiar e 

manter a disciplina das crianças sob sua 

responsabilidade, confiando-as aos 

cuidados de seu substituto ou 

responsáveis, quando afastar-se ou ao 

final do período de atendimento; apurar a 

freqüência diária e mensal das crianças; 

respeitar as diferenças de qualquer origem; 

colaborar para o fortalecimento do trabalho 

coletivo; cuidar do aperfeiçoamento e da 

capacitação profissional, participando de 

cursos de formação; zelar pelo 

cumprimento das normas fixadas pela 

Segurança do Trabalho, bem como pela 

adequada utilização, guarda e manutenção 

dos EPI's (Equipamentos de Proteção 

Individual); executar outras atividades 

afins. 

* Educadoras: acompanhar as ações educativas 

que acontecem no interior das escolas; 

 

* PDI: participar das ações educativas que 

acontecem no interior das escolas; 

 

** Educadoras e PDI: Executar atividades diárias 

de recreação infantil e trabalhos educacionais de 

artes diversas; acompanhar as crianças no que se 

refere aos hábitos de higiene pessoal, boas 

maneiras, educação informal e saúde; servir 

refeição e auxiliar na alimentação infantil; auxiliar 

no desenvolvimento da aprendizagem; zelar pela 

saúde e o bem-estar da criança, levando-a, quando 

necessário, para atendimento médico e 

ambulatorial; ministrar medicamentos conforme 

prescrição médica; prestar primeiros socorros; 

orientar os pais quanto à higiene infantil, 

comunicando-lhes os acontecimentos do dia; 

arrecadar e entregar na secretaria do 

estabelecimento os objetos esquecidos pelas 

crianças; 

 

** Educadoras e PDI: apurar a frequencia diária e 

mensal das crianças; respeitar as diferenças de 

qualquer origem; colaborar para o fortalecimento do 

trabalho coletivo; cuidar do aperfeiçoamento e da 

capacitação profissional, participando de cursos de 

formação; zelar pelo cumprimento das normas 

fixadas pela Segurança do Trabalho, bem como 

pela adequada utilização, guarda e manutenção 

dos EPI's (Equipamentos de Proteção Individual); 

executar outras atividades afins. 

 

*** PDI: Atuar nas Escolas Municipais de Ensino 

Infantil, em conformidade com uma proposta 

educacional. 

 

*** Participar da elaboração do plano de trabalho 

de sua Unidade Funcional, em conjunto com outros 

professores e técnicos da área de Educação; 

elaborar plano de trabalho de acordo com a 

realidade do grupo de educandos e do seu 

contexto sociocultural; criar e desenvolver 

Atribuição: professor de 

desenvolvimento infantil 

Atuar nas Escolas Municipais de Ensino 

Infantil, em conformidade com uma 

proposta educacional; executar atividades 

diárias de recreação infantil e trabalhos 

educacionais de artes diversas; participar 

                                                      
5
  Este item diz respeito às atribuições descritas somente para PDI, inexistente para as 

educadoras. Disponível em: http://www.ribeiraopires.sp.gov.br/pta/cargos_salarios.php : 
Acesso em 22 de maio de 2011. 
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da elaboração do plano de trabalho de sua 

Unidade Funcional, em conjunto com 

outros professores e técnicos da área de 

Educação; elaborar plano de trabalho de 

acordo com a realidade do grupo de 

educandos e do seu contexto sócio-

cultural; criar e desenvolver condições que 

contribuam para a construção do 

conhecimento dos educandos; avaliar e 

registrar suas ações bem como o 

desenvolvimento dos alunos; manter 

atualizado os registros de frequência e 

outros documentos referentes à ação 

pedagógica; organizar, orientar e executar 

seu trabalho pedagógico junto aos 

educandos; acolher as crianças nos 

horários de entrada; acompanhar as 

crianças no que se refere aos hábitos de 

higiene pessoal, boas maneiras, educação 

informal e saúde; servir refeição e auxiliar 

na alimentação infantil; participar do 

processo de desenvolvimento da 

aprendizagem; zelar pela saúde e o bem 

estar da criança, levando-a, quando 

necessário, para atendimento médico e 

ambulatorial; ministrar medicamentos 

conforme prescrição médica; prestar 

primeiros socorros; orientar os pais quanto 

à higiene infantil, comunicando-lhes os 

acontecimentos do dia; arrecadar e 

entregar na secretaria do estabelecimento 

os objetos esquecidos pelas crianças; 

participar das ações educativas que 

acontecem no interior das escolas; apurar 

a freqüência diária e mensal das crianças; 

respeitar as diferenças de qualquer origem; 

colaborar para o fortalecimento do trabalho 

coletivo; cuidar do aperfeiçoamento e da 

capacitação profissional, participando de 

cursos de formação; zelar pelo 

cumprimento das normas fixadas pela 

Segurança do trabalho, bem como pela 

adequada utilização, guarda e manutenção 

dos EPI's (Equipamentos de Proteção 

Individual); participar da elaboração do 

projeto pedagógico da escola juntamente 

com os demais professores e gestores; 

executar outras atividades afins. 

condições que contribuam para a construção do 

conhecimento dos educandos; avaliar e registrar 

suas ações bem como o desenvolvimento dos 

alunos; manter atualizado os registros de 

frequência e outros documentos referentes à ação 

pedagógica; 

Faz-se necessário a interpretação das atribuições dos grupos de 

educadoras e PDI para compreender algumas falas, como as que 
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apresentamos abaixo e nos quadros seguintes, em que uma educadora, com 

muitos anos de trabalho na escola conta sobre uma PDI (antiga educadora, 

que fez o curso superior e passou em concurso para PDI), que não gostava 

de executar trabalhos voltados aos cuidados físicos:  

A5: Ela limpava, mas que ela achava ruim ela achava! Ela não gostava até hoje 

ela vai limpar a criança ela tapa o nariz, e eu não concordo com isso, se ela vai 

trabalhar com criança ela vai ter que limpar, então eu falei pra ela: se eu 

continuar trabalhando com você a gente vai brigar 

Essa fala nos permite perceber o clima que se formou com a junção dos 

grupos, bem como a expressão de pensamento coletivo das educadoras: uma 

forma, talvez, de unir forças em resposta àquilo que considera injusto ou 

desigual. 

3.2 Sentimentos de estigmatização 

A sociedade limita e delimita a capacidade de ação de um sujeito 

estigmatizado. O significado do termo “estigma” é “desvirtuar, condenar, 

censurar” e assinala uma conotação negativa ao sujeito. Vejamos as 

atribuições sobre os sentimentos de estigmatização de nossa pesquisa.  

Quadro 3 - Considerações sobre sentimentos de Estigmatização  

QUESTÃO SIGNIFICADO DEPOIMENTOS 

05 

 

Educadora considera seu 

trabalho igual aos das PDI 

– Atribui à prefeitura a 

responsabilidade pela 

postura superior 

apresentada pelas PDI 

A1: Pra mim é a mesma coisa, às vezes é elas que 

chegam um pouquinho lá em cima, mas não é 

maldade delas! É como elas são instruídas lá! 

Como elas veem de lá! E elas trazem isso aqui a 

coisa da formação. Lá na prefeitura eles falam que 

a função delas é... Que a gente é quem vai ter que 

auxiliar elas... Mas na realidade não é isso elas vão 

ter a mesma função que a nossa! 
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14 Educadora fala de seu 

auto reconhecimento e 

admite sentir falta de 

reconhecimento de outros 

A1: Aquele berçário foi eu quem pintou, e as 

vezes, este tipo de trabalho acaba focando só em 

uma pessoa vamos focar só ali!, eu sei que você 

não sabe tudo, mas você pode aprender, eu não 

sei de tudo! Sinceramente! Mas todo mundo vê que 

eu tenho boa vontade e eu gosto! Mas eu não sei 

tudo, mas eu gosto! É diferente né!? Mas é assim 

né... Aqui fica um pouquinho a desejar mesmo a 

valorização em relação à gente 

16 Educadora reclama de 

Dissimulação 

A1: Se eu tiver que falar uma coisa, eu falo pra 

você, e isso já é de mim... Eu não gosto! E eu não 

vou citar nomes, vou comentar num geral, e isso já 

é de mim, ta?! O incômodo é a falsidade. 

18 Educadora declara existir 

Estigmatização 

institucional 

A1: Então eles deixaram bem claro mesmo, que o 

cargo de educadora não ia existir mais, só ia existir 

para quem estivesse aqui, o nome só! Mas não iam 

ter os benefícios que as PDI teriam. Deixou bem 

claro pra gente! 

20  Educadora tenta 

inferiorizar PDI valendo-se 

de sua antiguidade 

A1: O que elas fazem de diferente aqui? Acho que 

vai da gente analisar isso daí, é tudo igual! Não 

muda nada! Então eu vou me preocupar com o 

que? Elas podem até ganhar mais, o que não é 

justo porque a gente faz igualzinho! E até mais se 

você quer saber! Porque tem PDI aqui que não tem 

a experiências que muitas educadoras têm! Não 

entendem bem. 

24 Educadora faz comentário 

depreciativo sobre PDI 

A1: Então a PDI x como já trabalhou em escolinha 

particular, ela gosta de incrementar... De deixar a 

coisa mais... Mas só que ela também não colocava 

a Mão na massa! Só colocava as ideias dela e não 

colocava a mão na massa! 

24 Educadora diz ser mais de 

fazer na prática do que de 

falar em reuniões  

A1: E eu... Na verdade sou assim... Vou contar a 

verdade pra você, eu... Sou muito tímida, não sou 

de falar! Sou mesmo assim quietinha, e quando 

tem reunião assim, não me chama pra falar não 

porque trava tudo! Eu não gosto, eu gosto de ficar 

quietinha no meu cantinho, só olhando, 

observando e ouvindo! Mas eu ponho a mão na 

massa, se você falar vamos fazer eu falo: vamos!. 

25  Educadora diz que PDI 

ocupam posição 

preeminente em 

determinadas situações 

A1: É que nem eu falei pra você né... Se precisar 

falar nem... Nem chama o meu nome que eu não 

falo nada! Mas aqui tem bastante educadora, que... 

A educadora X fala até um pouquinho mais, mas... 

Quem se destaca mais geralmente são as PDI. As 

PDI são quem se destacam mais! A PDI X fala 

bastante, a Y também... Eu acho que as 

educadoras ficam mais caladas. 
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28 Educadora reclama da 

postura de antiga 

companheira que teve 

ascensão salarial  

A1: Tinha que ter um estímulo, mas se as meninas 

se empenhassem também já ajudaria, eu acho... 

Se bem que o salário já aumentou um pouquinho... 

Mas o que mais dói sabe o que é? É que aquelas 

educadoras que já tinham o magistério e o salário 

ficou igual de PDI e por isso elas também ficaram 

se achando! Em sala de aula mesmo... Aquelas 

coisas! E nós continuamos lá em baixo, aqueles 

que ralam mesmo... 

29 

 

Educadora reclama de 

antiga companheira que 

mudou a forma de agir 

com o grupo após 

ascensão de cargo 

A1: Tem um caso assim de uma educadora que 

virou PDI e era muito amiga da diretora, e como 

elas ficaram assim... Com um grude-grude o povo 

sentiu ciúme... Entendeu? E depois também ela 

começou a cobrar demais da gente, ela estava se 

achando demais também, ela veio cobrando e 

cobrando muito da gente, ela tinha que ter vindo 

devagar... (...) a minha reunião de pais junto com 

uma menina que não aguentou e saiu daqui, os 

pais vinham em peso, mas era o carisma que 

agente tinha com os pais), ai ela começou a fazer 

as reuniões e os pais sumiram, agora estamos 

próximo de uma reunião de pais, ela fala demais, 

porque isso já é dela mesmo! Eu já avisei minha 

companheira de sala... Isso foi uma coisa que eu 

não gostei dela, porque ela falava muito na minha 

reunião! 

04 Educadora apresenta 

sentimento de 

internalização da imagem 

inferior –  

busca ajuda no outro 

A2: essa parte pedagógica que pegou muita gente 

sem saber, então a gente pegava muito do 

professor, como fazer isso, como fazer aquilo, 

entendeu? Até hoje mesmo eu estou aprendendo, 

eu não vou dizer pra você que eu vou pegar uma 

sala e... Cada dia que passa é um dia que a gente 

aprende! Antes eu tinha um olhar assim... Ah! 

Aquela ali é professora e aí eu não queria 

aprender, agora não, agora eu estou aberta para 

aprender. 

08 Educadora indica 

pragmatismo por parte da 

direção numa Preservação 

tácita da imagem das 

educadoras 

A2: Quando foi mudado esse... coisa de PDI e 

educadora, a diretora deixou bem claro pra gente... 

Que a gente é tão importante quanto a PDI, porque 

ela acha que o educador... Que a palavra educador 

é bem mais forte que PDI, porque ta ali... É. 

Educador, você está educando! Você está fazendo 

a parte pedagógica, mas esta educando, então... 

Nisso daí ela apoiou muito a gente, embora a 

gente como educador ficamos muito chateados! 
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10 

 

Educadora faz desabafo 

de sentimento de 

inferioridade 

A2: A minha menininha, ela tem uma sorte muito 

grande Cláudia, porque ela ganha muita roupa dos 

outros entendeu? Porque se fosse pra mim 

comprar uma causado pra ela, uma roupa, eu não 

teria condições de comprar! Até mesmo pra mim! 

Eu vejo... Eu vou, te falar... Essa parte que você ta 

falando das PDI, eu fico meio assim... Eu vou falar 

a verdade! Com dor de cotovelo! Porque quando 

chega alguém pra vender alguma coisa, uma bota, 

um uniforme, eu não tenho condições! Eu não 

posso Cláudia! Eu não posso! Eu fico tão 

chateada, elas estão todas de uniforme, todas 

bonitinhas, eu queria uma camisetinha escrita 

educador, tal e tudo, isso... Eu não tenho 

condições de comprar o que elas têm entendeu? 

12 Educadora indica 

sentimento de 

estigmatização devido 

ação do sindicato 

A2: O sindicato ia lutar primeiro para PDI para o 

piso, porque elas tinham o estudo, e depois pra 

gente educadora, ai, falaram que iam lutar primeiro 

por elas tal... (...) Teve até uma educadora que foi 

no sindicato conversar, dizer que não era 

reconhecida e fora grosseiros com ela e disseram: 

quer fazer, você faz, não vamos ficar andando 

atrás de vocês, mais não! Ela só queria esclarecer, 

porque se o sindicato está atrás da faculdade, ele 

tem que dar estas informações! Aí, foram 

grosseiros. 

13 Educadora demonstra 

falsa generosidade com 

discurso favorável às PDI 

A2: Muitas vezes eu agi assim sim! Entendeu... 

Ah... Vinham perguntar oh! Me deixa quieta! Não 

quero conversa! Eu passei por essa fase sim! 

Agora não! Agora eu já superei, agora eu acho que 

elas não têm nada a ver com isso. 

14 Educadora indica formas 

que adotaram com PDI 

A2: porque a gente não tinha paciência, não queria 

papo! Não queria... Até mesmo com as meninas a 

gente ficava de rabo de olho foi difícil! 

01 

 

Educadora considera os 

tempos antigos melhores 

que os atuais 

A3: fui pegando o ritmo, e logo peguei a sala de 

dois anos, e fiquei nesta escola acho que quatro 

anos e depois eu fui para uma escola lá no centro, 

então eu fiquei mais quatro anos lá, ai ficou ruim de 

trabalhar como se fosse hoje! Mas era bom, era 

assim mais igual, não tinha essa briga! 

05 Educadora fala sobre 

sentimento de 

desvalorização 

profissional 

A3: Eu não estou falando que queria ganhar mais 

de dois mil reais, mas eu acho que um pouco mais 

de setecentos reais a gente tinha que ganhar! A 

gente está acostumada com este pingo. 



65 
 

05 Educadora fala de 

Conflitos - denúncia ato 

cometido por assistente 

de direção que ela 

considerou abusivo 

contra colega antiga que 

passou do cargo de 

educadora para PDI. 

A3: E eu acho uma falta de respeito quando, por 

exemplo... A PDI X ficou meio cismada com uma 

pessoa na sala da diretora, porque ela foi para 

pedir uma tesoura, então respondeu para ela: você 

devolveu ontem por acaso? A pessoa falar assim 

com você... Eu pensei caramba a pessoa falar 

assim com você? Custava perguntar se ficou na 

sala ou coisa assim? Pergunta a mesma coisa de 

outra forma né?! Ai, ela ainda falou assim: não tem 

nenhuma tesoura mais, na minha mesa! 

05 

 

Educadora denuncia 

atitude de educadora 

adaptada 

 Comenta fala da antiga 

amiga que indica 

intolerância no trabalho 

A3: Tudo dela é melhor, nada que você oferece pra 

ela serve, ela reclama, ela sempre tem um 

inconveniente, porque ela não tem um lugar porque 

ela não quer! Ela não tem porque ela não pode! E 

ela não se sente mais uma educadora, ela se sente 

uma faz tudo! Vai pedir uma coisa pra ela e ela 

grita: tudo eu! Tudo eu! Só tem eu nessa escola! 

Ela não é nem diretora, mas também não é 

educadora também não! (risos)  

07 

 

Educadora indica 

consciência ou 

sentimento de 

inferioridade intelectual 

profissional  

A3: Quando eu vi essa revolução toda acontecer, 

eu pensei: Meu Deus pra que tanta briga? Se a 

finalidade é uma só! Porque lidar com criança, 

você vai formar o cidadão, mas eu sou muito, muito 

lenta nesta parte, eu me confundo toda, minha 

intenção lá dentro é formar a criança, formar o 

cidadão, eu sou daquelas que acredita em regras, 

acredito que a criança tem que ter limites, eu 

sempre falo que em qualquer lugar que nos formos 

nós vamos ter as dificuldades, então eu falando e 

ela (PDI) vai escrevendo porque ela é boa pra isso, 

eu sou mais de falar, ela sabe os tópicos! Ela sabe! 

08 

 

Educadora indica abuso 

de autoridade e rotulação 

através de falas da 

diretora 

A4: Então eu cheguei e elas (as gestoras) 

chegaram pra mim dizendo que iam fazer umas 

mudanças e ai elas falaram: você aceita? eu falei: 

meu Deus! Que mudança será hoje? e eu acho 

isso ridículo porque adianta eu aceitar ou não? Ai 

eu falava assim: fala! Eu acho que eu tenho que 

saber antes de responder! Ai ela (diretora) falou 

assim: eu acho que você tem muito perfil de 

berçário! Você é preocupada, você brinca com 

as crianças! 
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01 Educadora aponta a 

sensação de inferioridade 

com a nomenclatura 

pajem – conta sobre 

sentimento de ascensão 

em um determinado 

período – mas reconhece 

ter sido uma falsa 

expectativa 

A4: Quando eu era pajem a gente só cuidava. 

Quando entrou o governo do PT as coisas foram 

mudando, primeiro foi a nomenclatura, de pajem 

para educador, então houve esta mudança. 

Quando era só pajem, era até chato né! As 

pessoas falavam assim: nossa, você é pajem? Eu 

pensava: Poxa vida, o que é ser pajem? Porque as 

pessoas se admiram? Eu fui pesquisar no 

dicionário uma época, aí vi que pajem, era quem 

apenas cuidava de uma criança, sem dar a ela algo 

pedagógico, não tinha um alicerce. Ai quando foi 

esta época que teve esta mudança, foi bom, e 

também quando mudou essa coisa de creche para 

escola. 

07 Educadora apresenta na 

fala um caráter auto 

engrandecedor – faz 

críticas indiretas a quem 

tem estudos 

A4. O educador tem que ser mais criativo! E ser 

criativo não envolve estudo! Então às vezes tem 

aqueles que têm um monte de estudos, mas não a 

criatividade, a gente sempre trabalhou com poucos 

recursos de materiais, a gente trabalhava muito 

com sucata, a gente inventava as nossas 

brincadeiras. 

08 Educadora conta sobre 

sentimento de exclusão 

que sentiu 

com a chegada das PDI 

A4: Eu não vou dizer pra você que foi bom, não foi, 

porque eles não permitiram que a gente fizesse 

parte do magistério, é como se eles tivessem 

jogado a gente no lixo, por isso que ta esta briga, e 

se for realmente trabalhar pensando nessas 

coisas, você não consegue trabalhar!  

09 Educadora fala de desvio 

de função de outras 

educadoras que resistiam 

em não fazer o 

pedagógico – e ditavam 

para as PDI a divisão de 

trabalho 

A4: As meninas não queriam planejar, elaborar, 

elas falavam assim: de hoje em diante, você vai 

fazer o trabalho pedagógico! Você vai fazer o 

planejamento! Você vai fazer e eu não! Eu não 

sou mais nada! 

09  Educadora aponta caráter 

auto engrandecedor ao 

falar do conhecimento do 

grupo 

A4: Conhecimento as educadoras têm bastante, e 

temos que valorizar o que nós sabemos, e às 

vezes elas nem tem todo este conhecimento.  

10 Educadora faz Comentário 

depreciativo seguido de 

falsa generosidade 

A4: Às vezes eu vejo coisa de PDI ai, que eu como 

educadora jamais faria! Mas os dois grupos estão, 

tão em harmonia que nem dá pra parar e dizer 

quem é quem. Não vejo diferença! Porque quando 

as PDI chegaram a gente já tinha salas formadas! 

Então elas se adaptaram a gente! E tiveram que 

trabalhar junto!  
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02 

 

Educadora aponta 

descontentamento com o 

momento atual, pois sente 

falta de tempos em que 

era valorizada – Reclama 

do baixo nível salarial  

A5: Naquela época você tinha mais apoio. Nós não 

temos um reconhecimento, um apoio. Eu já tive 

elogios de pessoas que... Poxa até a coordenadora 

que era mais conservadora chegou a me elogiar, 

tantas pessoas que têm formação já vieram falar 

pra mim que queriam trabalhar comigo que acham 

bacana meu trabalho que gostariam de trabalhar 

comigo, isso é o reconhecimento de seu trabalho, 

de que você está fazendo um trabalho legal, 

entendeu? Porque das pessoas que eu recebi 

elogios, são pessoas que estudam e procuram 

caminhos para melhorar, não foi de pessoas que... 

A maioria é de pessoas que têm já um estudo, 

então é legal, você ouvir de pessoa que tem 

formação de que acha meu trabalho legal que 

confia no meu trabalho. Mas é aquela coisa, devido 

a ribeirão está tão com o salário defasado e com 

aquela cobrança! Cobrança! Está todo mundo 

procurando outros caminhos não é? 

03 Educadora faz 

Menção ao passado 

igualitário 

Aponta sentimento de 

perda de espaço para 

outro grupo 

A5: Na época que eu entrei no berçário, jardim e 

mini grupo não existia professores, eram só 

educadoras, professores só eram nas escolinhas 

que tinham meio período fora isto eram todas 

educadoras, que na época eram pajens. Com o 

tempo foi começaram a exigir do pessoal, a 

diretora é... Bem dizer não teve nenhuma diretora 

que chegou a dizer que havia pesquisado alguma 

coisa pra ser trabalhado com as crianças. Mas 

acho que a gente era muito mais assistido do que 

atualmente. 

04 Educadora sente-se 

desvalorizada  

A5: Por mais você se esforce as pessoas da 

equipe pedagógica não valoriza. Para eles só 

interessam se você está produzindo, se as 

crianças estão aprendendo e sai até em jornal! É 

uma preocupação política a gente tem que mostrar 

uma aparência 

06 Educadora conta sobre 

seu 

Comentário depreciativo a 

respeito de PDI 

A5: Um dia eu comentei que ela era brega, porque 

ela estava vestida brega! Porque ela colocou uma 

calça pescador, e um sobretudo, e as meninas 

acharam lindo, e me perguntaram e eu falei que 

não! Porque ela estava brega e porque, sobretudo 

é para o inverno e não para usar com calça 

pescador que é meia estação! Não fica bonito! Eu 

achei brega! Pediram a minha opinião, eu dei!  

06 Educadora fala sobre 

conflito que teve com PDI 

– queixa-se que a PDI leva 

assuntos corriqueiros 

para coordenadora a fim 

de prejudicá-la 

A5: Então ela foi justo no momento em que eu não 

deixei levar a criança para ela fazer a faixa, dizer 

para coordenadora que eu havia chamado ela de 

brega, e se ela vier perguntar pra mim se eu acho 

ela uma brega eu vou falar que acho! Ela usou o 

momento para reclamar de mim e dizer que eu 

ficava falando mau dela por trás e que eu queria 

mandar na escola e que era muito mandona! 
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08 Educadora indica revolta 

contra desnível salarial e a 

disparidade de tempo para 

férias 

A5: A gente trabalha a mesma quantidade de 

horas, no ponto de vista dela nós não temos 

direito! Só ela? Então quer dizer... Daí eu pensei: 

Ah é! Então começou... E nenhuma outra PDI foi 

dizer pra ela que não era certo e se é pra brigar é 

para brigar por todas, porque queira ou não queira 

nós já estamos ganhando menos! E ainda vão 

entrar com um pedido desses excluindo a gente? 

Não é justo! Não é justo! Foi também a partir daí 

que nos reunimos para desfilar porque o sindicato 

não luta pra gente, só lutam para as PDI? E as 

educadoras?  

11 Educadora tenta através 

de comentários sobre PDI, 

indicar a existência de 

descumprimentos de 

horários 

A5: As PDI têm sido muito mais (atraso)! É por 

isso que eu falo, não tem envolvimento nem com a 

escola! Não tem! Eu sou daquele tipo e ainda bem 

que eu não sou diretora! Porque eu iria ser uma 

cobrança cerrada! Porque eu falo pra ela (diretora): 

eu não cheguei em você pra falar desta pessoa 

porque eu quero prejudicar ela não! É que ela 

está fazendo algo, que está prejudicando a 

outra, ela está se beneficiando enquanto outro 

está se prejudicando! Então é isso que eu não 

acho certo, porque se ela pode se beneficiar, 

porque está cansada, todos estão! Problemas 

todos têm! Só que aquela coisa, seus problemas 

têm que ficar lá para fora! Agora se ela pode 

resolver os problemas dela dentro da escola, então 

todo mundo vai querer e então? 

14 Educadora faz  

Comentário depreciativo 

sobre PDI 

A5: No berçário a PDI que estava trabalhando 

comigo. Ela não tinha muita atitude pra fazer o 

pedagógico, mas não que eu me negue a fazer o 

pedagógico, eu não me nego! Mas ela não se 

sentava junto comigo na HAP para elaborar o que 

íamos trabalhar com as crianças, não sei se pelo 

fato de que ela se achava porque era PDI e eu 

educadora, não sei... Não tinha o essencial, mas 

assim não é porque ela é PDI é porque é pessoal 

mesmo, eu não bater com ela e eu já ter dito pra 

ela que não gosto de trabalhar com ela, mas é 

isso, não dava certo porque ela não tem atitude, eu 

que fazia! 

16 Educadora considera ruim 

o trabalho da PDI que já 

foi educadora 

A5: E as experiências que eu tive trabalhando com 

professor de ruim só a educadora X foi mais difícil 

de trabalhar, é porque eu conhecia o trabalho dela 

desde quando ela era educadora, e eu não gostava 

do trabalho dela desde esta época 
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16 Educadora faz críticas 

sobre modo de trabalho 

de PDI  

A5: Você sente a pessoa menosprezando seu 

trabalho! É um tipo de pessoa que Ela é muito 

resistente, não aceita de jeito nenhum a 

coordenadora pedagógica falar, é o que ela acha e 

acabou entendeu? É difícil eu acompanhar o 

trabalho dela, porque todo dia ela coloca faz 

diversificada, em cada mesa ela coloca um 

brinquedo diferente e depois é roda de conversa! 

Todo dia! Porque ela trabalha em outro município 

que é diferente daqui, ela tem recursos e aqui não! 

O ruim de ribeirão é isso, quer mostrar muito mas 

esquecem de olhar a criança, não vejo ninguém 

aqui olhar para a criança! 

17  Educadora faz 

Comentário depreciativo – 

indica desvio de regra 

interna e desejo de 

ascensão na carreira 

A5: Não, eu não me senti (substituída) não! Porque 

conhecimento elas não puderam dar para nós, 

porque elas também não tinham, elas só tinham o 

nome. Porque quando eu falei que não ia mais 

fazer planejamento, diário, registro, isso era PDI. 

Então vieram me dizer que aqui não tem nada 

disso! Como não tem lei é lei, e é para todo mundo! 

E quando falaram que não iam equiparar os 

salários eu falei: Não espera ai! Como assim? Já 

não vamos ganhar o mesmo salário que elas e 

ainda vamos fazer as mesmas coisas! Então nós 

decidimos que não íamos fazer, e disseram: como 

não vai fazer? – não vamos! Então uma PDI veio 

me falar que também não ia limpar, e eu falei que 

não! Porque nas atribuições da PDI está limpar! 

Nós queríamos crescer! Nós não queríamos ficar 

só limpando bunda! A prefeitura é que não fez a 

parte dela! 

18 Educadora expõe 

O sentimento de exclusão 

seguido de revolta contra 

o sindicato – que se 

tornou campo de disputa 

A5: Quem começou esta briga foram as educadoras e 

não as PDI! Fomos nós, educadoras que sempre 

brigamos e sempre apoiamos o sindicato! Agora vocês 

vão ajudar outras pessoas que entraram depois de nós! 

Que não participaram dessas lutas da gente, e elas vão 

se dar bem e as educadoras vão se dar mal? Então ela 

veio falar que não, não sei o que... E eu disse: eu não 

estou vendo onde que vocês estão fazendo alguma 

coisa para beneficiar educadoras? Então eu vim e falei 

para as meninas esquecerem do sindicato porque eles 

não estavam mais do nosso lado! Então eu passei uma 

carta pra todo mundo assinar para poder se desfiliar o 

sindicato. Então uma das educadoras foi até o sindicato 

comentar que nos estávamos fazendo isso, e rapidinho 

eles vieram dizendo que já estavam tomando 

providencias. Achei engraçado porque foi preciso 

ameaçar que iríamos desfilar para eles verem que, 

porque se todas as educadoras as educadoras se 

desfiliarem eles iam ter um rombo porque quero ver a 

relação de PDI que são sócias? Duvido que tenham 

muitas!  
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Por meio do relatório pode-se perceber que a história de um grupo, está 

sendo construída também por outro grupo. Segundo Gebara (2000, p.2) “a 

questão é saber até que ponto o grupo nós tem poder para intervir neste 

processo, definindo a natureza de seu próprio pertencimento”.  

Mennel aborda essa questão da seguinte forma: 

(...) um grupo de pessoas é capaz de monopolizar as 
oportunidades de poder e utilizá-las para marginalizar e 
estigmatizar membros de outro grupo muito semelhante 
(por exemplo, através do poderoso instrumento da 
fofoca), e a maneira como isso é vivenciado nas 
imagens de nós de ambos os grupos, em suas auto-
imagens coletivas. (MENNEL, 1994, In: ELIAS, 2000, 
p.13). 

Os diferenciais de poder, entre os grupos, geram uma relação dinâmica 

entre carisma e estigma como podemos ver no estudo de Elias e Scotson: 

O grupo estabelecido tende a atribuir ao conjunto do 
grupo outsider as características ruins de sua porção 
pior — de sua minoria anômica. Em contraste, a auto-
imagem do grupo estabelecido tende a se modelar em 
seu setor exemplar, mais nômico ou normativo — na 
minoria de seus melhores membros. Essa distorção: 
pars pro toto (do latim, a parte pelo todo), em direções 
opostas, faculta ao grupo estabelecido provar suas 
afirmações para si mesmo e aos outros; há sempre 
algum fato para provar que o próprio grupo é bom e que 
o outro é ruim. (ELIAS e SCOTSON, 2000, p.22-24) 

O termo estigma, portanto, é usado como referência a um atributo 

profundamente depreciativo que leva o indivíduo a tornar-se diferente de 

outros que se encontram na mesma categoria social dentro do contexto 

escolar. Elias e Scotson afirmam que, quanto à estigmatização, 

A peça central dessa figuração é um equilíbrio instável 
de poder, com as tensões que lhe são inerentes. Essa é 
também a pré-condição decisiva de qualquer 
estigmatização eficaz de um grupo outsider por um 
grupo estabelecido. Um grupo só pode estigmatizar 
outro com eficácia quando está bem instalado em 
posições de poder das quais o grupo estigmatizado é 
excluído. Enquanto isso acontece, o estigma de desonra 
coletiva imputado aos outsiders pode fazer-se 
prevalecer. (ELIAS e SCOTSON, 2000, p.23) 
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Assim, entende-se que há pessoas que não sabem lidar com as 

diferenças, por vezes, significativas. Quanto a isso, Goffman destaca que: 

A sociedade estabelece os meios de categorizar as 
pessoas e o total de atributos considerados como 
comuns e naturais para os membros de cada uma 
dessas categorias: Os ambientes sociais estabelecem 
as categorias de pessoas que têm probabilidade de 
serem neles encontrados. (GOFFMAN, 2004, p.11-12) 

Dessa forma, podemos relacionar a questão das controvérsias 

existentes na educação, e mais especificamente ao despreparo dos 

profissionais desta área, como uma possibilidade de gerar no espaço escolar, 

situações em que indivíduos sofram estigmatização: 

As rotinas de relação social em ambientes estabelecidos 
nos permitem um relacionamento com outras pessoas 
previstas sem atenção ou reflexão particular. Então, 
quando um estranho nos é apresentado, os primeiros 
aspectos nos permitem prever a sua categoria e os seus 
atributos, a sua identidade social – para usar um termo 
melhor do que status social, já que nele se incluem 
atributos como honestidade, da mesma forma que 
atributos estruturais, como ocupação. (GOFFMAN, 
2004, p.12) 

Goffman aponta, ainda para o fato de que determinados ambientes 

sociais estabelecem as categorias de pessoas. Os sujeitos improváveis são 

percebidos sempre com uma espécie de desconfiança, ou com uma exigência 

que não fazemos aqueles que estamos habituados a conviver. 

Caracteristicamente, ignoramos que fizemos tais 
exigências ou o que elas significam até que surge uma 
questão efetiva. Essas exigências são preenchidas? É 
nesse ponto, provavelmente, que percebemos que 
durante todo o tempo estivemos fazendo algumas 
afirmativas em relação àquilo que o indivíduo que está à 
nossa frente deveria ser. Assim, as exigências que 
fazemos poderiam ser mais adequadamente 
denominadas de demandas feitas efetivamente, e o 
caráter que imputamos ao indivíduo poderia ser 
encarado mais como uma imputação feita por um 
retrospecto em potencial - uma caracterização efetiva, 
uma identidade social virtual. A categoria e os atributos 
que ele, na realidade, prova possuir, serão chamados de 
sua identidade social real. (GOFFMAN, 2004, p.5-6) 
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Porém, se o termo estigma é usado como um atributo depreciativo, 

necessário se faz uma linguagem de relações e não de atributos. Um atributo 

que estigmatiza alguém pode confirmar a normalidade de outrem, portanto ele 

não é, em si mesmo, nem horroroso e nem desonroso. 

Assim, Goffman exemplifica esse comportamento da seguinte forma:  

Por exemplo, alguns cargos nos Estados Unidos 
obrigam seus ocupantes que não tenham a educação 
universitária esperada a esconder isso; outros cargos, 
entretanto, podem levar os que os ocupam e que 
possuem uma educação superior a manter isso em 
segredo para não serem considerados fracassados ou 
estranhos. (GOFFMAN, 2004, p.6) 

Goffman ainda exemplifica que de modo semelhante, um garoto de 

classe média pode não ter escrúpulos de ser visto entrando numa biblioteca; 

entretanto, um criminoso profissional, sim. Este descreve sua ida a uma 

biblioteca pública: 

Lembro-me de que, mais de uma vez, por exemplo, ao 
entrar numa biblioteca pública perto de onde eu morava, 
olhei em torno duas vezes antes de realmente entrar, 
para me certificar que nenhum de meus conhecidos 
estava me vendo. (GOFFMAN, 2004, p.6-7)  

Assim, percebe-se que o estigmatizado assume que a sua característica 

distintiva já é evidente, ou então que ela não perceptível pelo sujeito. Assim, 

Goffman (2000, p.6) define que no primeiro caso está se lidando com a 

condição do desacreditado e no segundo com a do desacreditável.  

Dessa forma percebemos que sociedade limita e delimita a capacidade 

de ação de um sujeito estigmatizado: marca-o como desacreditado e 

determina os efeitos maléficos que este pode representar. Quanto mais visível 

for a marca, menos possibilidade tem o sujeito de reverter, nas suas inter-

relações, a imagem formada, anteriormente, pelo padrão social. 

Os três tipos de estigma classificados por Goffman são nitidamente 

diferentes:  

Em primeiro lugar, há as abominações do corpo – as 
várias deformidades físicas.  
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Em segundo, as culpas de caráter individual, percebidas 
como vontade fraca, paixões tirânicas ou não naturais, 
crenças falsas e rígidas, desonestidade, sendo essas 
inferidas a partir de relatos conhecidos de, por exemplo, 
distúrbio mental, prisão, vicio, alcoolismo, 
homossexualismo, desemprego, tentativas de suicídio e 
comportamento político radical.  

Finalmente, há os estigmas tribais de raça, nação e 
religião, que podem ser transmitidos através de 
linhagem e contaminar por igual todos os membros de 
uma família. (GOFFMAN, 2004, p.7) 

Em todos esses exemplos de estigma, entretanto, encontram-se as 

mesmas características sociológicas: um indivíduo que poderia ter sido 

facilmente recebido na relação social por possuir um traço que chame a 

atenção afasta aqueles que ele encontra, destruindo, assim, toda e qualquer 

possibilidade de atenção a seus outros atributos.  

Quando os lugares e os papéis não são definidos nas relações sociais, 

as histórias se mesclam e as funções são invertidas. Esta perpassa as 

fronteiras e vai perpetuar-se na história do sujeito, constituindo uma herança 

maldita de componentes destrutivos. 

Goffman (2000) declara que sujeito dito normal é aquele que não se 

afasta negativamente: 

As atitudes que nós, normais, temos com uma pessoa 
com um estigma, e os atos que empreendemos em 
relação a ela são bem conhecidos na -medida em que 
são as respostas que a ação social benevolente tenta 
suavizar e melhorar. (GOFFMAN, 2004, p.8) 

Portanto, o indivíduo estigmatizado pode descobrir que se sente 

inseguro em relação à maneira como os normais o identificarão e o 

receberão, segundo Goffman (2002, p.15). 

3.3. Superioridade por meio da titulação 

Vejamos os referencias diretos quanto à afirmação de superioridade das 

educadoras às PDI. 
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Quadro 4 - Considerações sobre Superioridade por meio da titulação 

QUESTÃO SIGNIFICADO DEPOIMENTOS 

16 

 

Educadora indica sentimento 

de inconformidade com 

ascensão de antiga colega 

A2: (...)ela era educadora igual a gente 

estava na sala de aula e de uma hora para 

outra, ela não foi nem pra PDI já foi logo pra 

coordenação! Ela tem estudo, eu não sei se é 

faculdade, se inscreveu pra ser coordenadora 

e conseguiu, e ela tá lá, só que... Ela veio 

assim... Com muita sede ao pote. 

08 

 

Educadora indica revolta 

contra a superioridade de 

título 

A4: Quando veio a notícia deque ia subir o 

salário das PDI, aí se revoltaram sim, porque, 

como que ela que faz a mesma coisa que eu, 

vai ganhar mais? Só porque tem um 

diploma?  

08 

 

Educadora indica mudança 

de postura de educadoras  

A5: Tivemos pessoas que eram educadoras 

que passaram para PDI e ficaram se sentindo 

dentro da sala de aula 

08 Educadora indica postura de 

resistência de outras 

educadoras em executar 

algumas funções em seguida 

afirma sua posição através da 

tradição 

A5: eu não sou uma PDI, então eu não tenho 

uma obrigação! Porque quando a secretária 

deu aquela entrevista dizendo que a função 

das PDI era só trocar e fazer atividades 

lúdicas, nós entendemos que era com a 

gente, mas devido algumas histórias que a 

gente ouviu de PDI as educadoras já 

começaram de murmurinho, então eu pensei: 

que sacanagem achar que eu sou auxiliar, se 

você brincar sou eu quem vou ter que ensinar 

o que você tem que fazer aqui dentro! E 

como que eu sou sua auxiliar!  

12 

 

Educadora reclama de PDI – 

queixa-se da intromissão em 

atividades onde para ela PDI 

tenta afirmar superior saber 

A5: Quando colocamos um tema ela quer 

saber mais, ela quer dizer como é. Então ela 

acaba falando, falando e acaba irritando as 

pessoas, então eu vou te dar um exemplo: 

uma vez a diretora que é formada em letras 

quis dar uma aula de língua portuguesa, 

então ela fez um texto com umas frases e a 

gente tinha que completar e ela ficava 

falando aonde que iam as palavras! Ai, eu 

virei pra ela e falei: dá pra você parar de 

falar? Porque eu quero saber se eu estou 

fazendo certo ou errado e se você ficar 

falando eu não vou conseguir, né! Mas ela 

não parava! É um tipo de pessoa que... Não 

dá! Quer mostrar que sabe mais do que os 

outros. 
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Percebemos que as considerações acerca da afirmação de 

superioridade ficam em evidencia, quando as educadoras fazem referencias 

diretos às PDI, ou seja, quando surgem queixas ou comentários que 

reprovam a forma de agir do outro grupo. 

Segundo Becker, 

Todos os grupos sociais fazem regras e tentam, em 
certos momentos e em algumas circunstâncias, impô-
las. Regras sociais, definem situações e tipos de 
comportamento a elas apropriados, especificando 
algumas ações como certas e proibindo outra como 
erradas. Quando a regra é imposta, a pessoa que 
presumivelmente a infrigiu pode ser vista como um tipo 
especial, alguém de quem não se espera viver de 
acordo com as regras estipuladas pelo grupo. Mas a 
pessoa é encarada como um outisiders.(BECKER, 2008, 
p.15) 

Na fala da educadora A5 podemos identificar dois fatores importantes: o 

primeiro é o fato de a educadora reconhecer-se como outsider, quando afirma 

saber estarem se referindo a ela; e segundo a afirmação de superioridade 

através dos saberes, ou seja, percebe-se que as educadoras, enquanto grupo 

tradicional tiveram, a princípio, a postura de querer impor regras no modo de 

trabalho. Este é o reconhecimento que Becker (2008, p.16) traduz como: 

regras operante efetivas de grupos, aquelas mantidas vivas por meio de 

tentativas de imposição. Em análise, Becker trata de assunto relacionado ao 

desvio; o mesmo acontece quando um sujeito tende a infringir ou afastar-se 

de tais regras operantes do grupo. 

As frustrações são consequencias, visíveis nas falas das educadoras. As 

frustrações decorrentes do sentimento de desigualdade salarial e de status 

profissional podem ter acionado uma postura de resistência e afirmação de 

superioridade das educadoras. Segundo Becker (2008, p.26) algumas regras 

são impostas somente quando resultam em certas consequências.  

Neste caso e, em especial, neste momento inicial da junção dos grupos, 

o que prevalece é a superioridade do grupo tradicional por intermédio dos 

saberes, restando às PDI, como um grupo novo e ainda fragmentado, a 
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posição de desajuste. Em desacordo com o que estava estabelecido, neste 

caso nota-se que as educadoras vêm as PDI como grupo desviante, não pela 

formação, mas pelo que representavam, pois: Desvio não é uma qualidade 

que reside no próprio comportamento, mas na interação entre a pessoa que 

comete um ato e aquelas que reagem a elas (BECKER, 2008, p.27). 

Durante a pesquisa e até mesmo em contato com as educadoras, em 

minha experiência como PDI, foi possível perceber, que entre o grupo não 

existiam conflitos antes da chegada das PDI, pelo menos não como o que 

apresentamos aqui. Ouvimos relatos de educadoras, sobre a existência de 

possíveis desentendimentos com membros de seu próprio grupo, mas nada 

que pudesse causar tamanho mal-estar. 

3.4 Sentimentos de Vitimização 

As educadoras formam um grupo tradicional e sólido, em tradição e em 

saberes a muito construídos. Mas a tradição e os saberes parecem não 

serem suficientes para manter o grupo no domínio dos fazeres, e tal 

insuficiência parece incomodar, como veremos nas considerações à seguir. 

Quadro 5 – Considerações sobre sentimentos de vitimização 

QUESTÃO SIGNIFICADO DEPOIMENTOS 

24 Educadora faz 

comparação entre ela e 

PDI – diz ser vítima da 

timidez 

A1: Vou contar a verdade pra você, eu... Sou 

muito tímida, não sou de falar! Sou mesmo 

assim quietinha, e quando tem reunião assim, 

não me chama pra falar não porque trava 

tudo! Eu não gosto, eu gosto de ficar 

quietinha no meu cantinho, só olhando, 

observando e ouvindo! Mas eu ponho a mão 

na massa. 
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02 

 

Educadora reclama da 

falta de oportunidade 

A1: Porque eu não tinha como ensinar a 

criança, eu acho que eles tinham que ensinar 

mais a gente, você vai pra escola faz o ensino 

médio mas... Eu parei de estudar porque eu 

casei muito nova e depois que eu comecei a 

trabalhar eu voltei pra fazer o colegial, ai 

quando eu terminei o colegial, eu fui atrás do 

magistério, mas não tinha mais, ai não teve... 

Ai não teve como me formar, né! Então pra 

mim foi difícil porque eu não sabia como fazer 

o... Como lidar com a criança? Como aplicar? 

Como fazer aquilo ali? Eu sabia eu fazer! Mas 

não sabia aplicar! 

10 

 

Educadora faz reclamação 

de situação salarial que 

não à possibilita que 

tenha um nível de vida 

igual as das PDI 

A2: Eu fico tão chateada, elas estão todas de 

uniforme, todas bonitinhas, eu queria uma 

camisetinha escrita educador, tal e tudo, 

isso... Eu não tenho condições de comprar o 

que elas têm entendeu? Eu não tenho 

condições, eu queria muito andar bem 

arrumada, andar com um agasalho, andar 

com uma bota, mas eu não tenho... Se eu 

fizer isso, eu vou deixar minha família, então 

isso ai cria... Elas podem, elas ganham mais, 

me desculpa (choro). 

12 Educadora se revolta 

contra descaso do 

sindicato 

A2: o sindicato ia lutar primeiro para PDI para 

o piso, porque elas tinham o estudo, e depois 

pra gente educadora, ai, falaram que iam lutar 

primeiro por elas tal... Ai, falaram que a gente 

tinha que pegar material, pegar isso aqui pra 

entrar com processo, com o juiz lá... Pra 

provar que a gente tem a mesma função que 

elas, que é desvio de cargo, pra gente poder 

igualar o salário, mas... Não deu em nada. 

13 

 

Educadora expõe 

sentimentos de desgosto 

com relação à profissão – 

diz não ter sido fácil 

suportar as PDI 

A2: Eu vou falar pra você... A gente 

aguentava elas, porque tinha que fazer! Mas 

não por gosto, quando foi esta fase... Aí! Eu 

estava aqui porque tinha que estar aqui, mas 

não por que me dava prazer! Eu vinha 

trabalhar porque eu tinha que estar aqui e 

tinha que assinar meu ponto! Não por que... 

Nossa hoje eu vou pra escola, com aquela 

vontade de ir! Muitas vezes eu agi assim sim! 

Entendeu. 

15 

 

Educadora diz que tem 

muito mais a oferecer, 

mas existem barreiras que 

dificultam, e o salário é 

uma delas. 

A3: Acho que agente é muito barrada e acaba 

não florescendo o que tem pra mostrar, 

entendeu? E o salário! O salário também! 

Porque a gente vai lá todo mês, pega hoje e 

amanhã não tem mais nada, né! (risos) 
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04 

 

Educadora fala sobre a 

dificuldade de fazer um 

curso devido a carga 

horária de trabalho 

somada as tarefas 

domésticas 

A4: Na época que eu entrei, em mil 

novecentos e bolinha, eu pensei até em fazer 

o magistério, mas a gente trabalhava oito 

horas por dia, tinha que chegar em casa e 

fazer tudo! Era muito cansativo, não dava! e 

outra coisa também, na época teve três 

educadoras que fizeram e eu vi como era 

puxado!  

04 Educadora fala da 

privação que sofreu como 

sendo uma forma de 

benção ou prova divina 

A4: É por isso que eu falo que Jeová sabe o 

que faz, porque na época que começou a ficar 

ruim o salário, foi a época em que minhas 

filhas já começaram a trabalhar, e ajudar do 

jeito que podia em casa.  

05 

 

Educadora indica 

sentimento de nostalgia e 

atribui o baixo nível 

salarial à prefeitura e a 

Deus os fatos ocorridos 

na hora certa 

 

A4: Mas eu ganhava bem [risos] na época 

eram dois salários mínimos, foi quando entrou 

o PT que ficou ruim, pra falar a verdade no 

último ano do mandato do prefeito Prisco nós 

já não tivemos aumento, e ficamos mais 

quatro anos sem aumento! Se contarmos 

todos os anos sem aumento, vai dar 

[pensativa] dezesseis anos sem aumento. É 

por isso que eu falo que Jeová sabe o que 

faz, por na época que começou a ficar ruim o 

salário, foi a época em que minhas filhas já 

começaram a trabalhar, e ajudar do jeito que 

podia em casa.  

09 Educadora indica 

sentimento de de 

desanimo com a profissão 

– e diz não ter estudado 

antes porque não era uma 

exigência – faz 

comentário depreciativo 

sobre prática que as PDI 

não tem 

A4: Eu não estudei porque eu não quis! Mas 

quando foi falado numa reunião que só PDI 

teriam aumento, as meninas chegaram aqui 

chorando, as PDI foram as únicas citadas na 

reunião com o sindicato, e as meninas 

educadoras falaram mesmo que não iam 

fazer mais nada! foi a diretora que teve um 

jeitinho todo de conversar para contornar a 

situação, mas as meninas falam que não 

estudavam porque não exigiam, e não deram 

oportunidade! Conhecimento as educadoras 

têm bastante, e temos que valorizar o que nós 

sabemos, e às vezes elas nem tem todo este 

conhecimento.  

Obtivemos, nas falas, relatos em que as educadoras justificam a razão 

de estarem em posição de desvantagem salarial e de formação. Na tabela 

acima vimos, por parte das educadoras, o reconhecimento de que são 

outsiders, atitude que contradiz o discurso que sustenta a valorização pelo 

tempo e pelos saberes, no qual estudamos e verificamos até então. 



79 
 

O sentimento de vitimização é destacado por Goffman (2004), como 

sendo uma característica central de um outsider. É a postura de quem aceita 

tal posição, mas destaca que ainda há quem a queira mudar (é o caso das 

educadoras que buscaram formação e mesmo assim continuam sendo 

apontadas como aquelas que eram educadoras) ou corrigir, a fim de atingir a 

posição desejada:  

Em alguns casos lhe seria possível tentar corrigir 
diretamente o que considera a base objetiva de seu 
defeito, tal como quando uma pessoa fisicamente 
deformada se submete a uma cirurgia plástica, uma 
pessoa cega a um tratamento ocular, um analfabeto 
corrige sua educação e um homossexual faz 
psicoterapia. (Onde tal conserto é possível, o que 
freqüentemente ocorre não é a aquisição de um- status 
completamente normal, mas uma transformação do ego: 
alguém que tinha um defeito particular se transforma em 
alguém que tem provas de tê-lo corrigido.) Aqui, deve-se 
mencionar a predisposição à vitimização como um 
resultado da exposição da pessoa estigmatizada a 
servidores que vendem meios para corrigir a fala, para 
clarear a cor da pele, para esticar o corpo, para 
restaurar a juventude (como no rejuvenescimento 
através do tratamento com gema de ovo fertilizada), 
curas pela fé e meios para se obter fluência na 
conversação. Quer se trate de uma técnica prática ou de 
fraude, a pesquisa, freqüentemente secreta, dela 
resultante, revela, de maneira específica, os extremos a 
que os estigmatizados estão dispostos a chegar e, 
portanto, a angústia da situação que os leva a tais 
extremos (GOFFMAN, 2004, p.11) 

São vários os motivos que fazem com que as educadoras, exprimam 

sentimentos de vitimização. Dentre eles estão: a timidez, a falta de 

oportunidade e apoio da prefeitura para a formação ao longo do percurso 

profissional e o baixo nível salarial.  

Outro aspecto importante destacado por Goffman (2004), no caso de 

estigmatizados com sentimento de vitimização, é a questão do esforço 

individual, algo muito presente no discurso das educadoras, que tendem a 

afirmar, com grandeza, o quanto sabem na prática a mais que as PDI, o que 

representa uma contradição, quando vemos em suas falas queixas sobre o 

fazer pedagógico:  
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A1: Porque eu não tinha como ensinar a criança, eu acho que eles tinham que 

ensinar mais a gente, você vai pra escola faz o ensino médio, mas... Eu parei 

de estudar porque eu casei muito nova e depois que eu comecei a trabalhar eu 

voltei pra fazer o colegial, ai quando eu terminei o colegial, eu fui atrás do 

magistério, mas não tinha mais, ai não teve... Ai não teve como me formar né! 

Então pra mim foi difícil porque eu não sabia como fazer o... Como lidar com a 

criança? Como aplicar? Como fazer aquilo ali? Eu sabia eu fazer! Mas não 

sabia aplicar! 

Como vimos, a educadora aponta razões pelas quais se encontrou 

impossibilitada de realizar um curso de formação, dizendo como foi difícil lidar 

com conceitos pedagógicos, na prática, quando se viu diante do desafio 

imposto pela prefeitura. 

Outra educadora encara de outra forma a situação: 

A4: É por isso que eu falo que Jeová sabe o que faz, porque na época que 

começou a ficar ruim o salário, foi a época em que minhas filhas já começaram 

a trabalhar, e ajudar do jeito que podia em casa. 

A4: Conhecimento as educadoras têm bastante, e temos que valorizar o que 

nós sabemos, e às vezes elas nem tem todo este conhecimento.  

A visão apresentada pela educadora A4, também é descrita por 

Goffman:  

o estigmatizado vê as privações que sofreu como uma 
bênção secreta, especialmente devido à crença de que 
o sofrimento muito pode ensinar a uma pessoa sobre a 
vida e sobre as outras pessoas (GOFFMAN, 2004, 
p.13). 

3.5 Baixa burocratização 

A baixa burocratização do sistema de educação, do Município de 

Ribeirão Pires, é mais evidente na escola afastada do centro, situada a uma 
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distância significativa, da Secretaria de Educação e dos olhos de quem 

deveria avaliar e dar respaldo ao funcionamento.  

Weber (1974, p.233) fala acerca da questão dizendo que o funcionário 

moderno, de cargo público ou privado, quer desfrutar de uma estima social 

específica e, segundo ele, isso ocorre mais próximo da civilização.  

Deste modo esse cerco profissionalizante e burocrático chegou ao 

ensino no Município de Ribeirão Pires tanto em um local mais central e 

urbano quanto no mais rural. Portanto, segundo Weber. 

(...) A posse dos diplomas educacionais está, 
habitualmente, ligado à qualificação para o cargo. 
Naturalmente, essas certidões, ou diplomas, fortalecem 
o elemento estatamental na posição social do 
funcionário. (WEBER, 1974, p.233) 

Assim, apresentamos a visão da posição social funcional, na perspectiva 

das educadoras e no contexto em que estão inseridas como profissionais 

burocratizados. Nos apontamentos da pesquisa as educadoras oscilam 

opiniões sobre a estima social dentro de um sistema em que a baixa 

burocratização predomina. A esse respeito Weber (1996, p.234).aponta que: 

“habitualmente a estima social dos funcionários é especialmente baixa onde a 

exigência de administração especializada e o domínio das convenções 

estatamentais são fracas”. 

Quadro 6 - Apontamentos sobre Baixa burocratização 

QUESTÃO SIGNIFICADO DEPOIMENTOS 

22 Educadora fala sobre como 

impôs sua tradição para PDI 

 

A1: Ou elas se adaptavam a gente ou saia 

fora! (...) Não fazia nada, nem da criança ele 

cuidava, a gente que acabava ajudando, e 

depois ele não aguentou ficar muito tempo 

aqui e saiu! Mas as outras entraram no 

nosso ritmo! 



82 
 

01 Educadora indica a sua 

formação superficial 

oferecida pelo próprio 

sistema 

(não cumpre exigências 

gerais para funcionamento) 

A2: Bom, quando eu ingressei, eu não era 

educadora, eu era pajem. (...) então a gente 

não tinha isto... Esta obrigação de fazer essa 

parte da... Pedagógico da criança. Ensinar! 

E sim o cuidar! Ai, quando mudaram para 

educadora, ai foi exigido da gente (...) Foi 

através dos cursos que foram dados para 

gente, que agente tinha que começar a... 

Alfabetizar a criança... Tinha três quatro 

vezes no ano, ai começaram a falar que a 

gente não era mais pajem, que a gente era 

educadora e que a gente ia fazer o papel de 

professora 

05 Educadora apresenta 

sentimento nostálgico com 

relação ao salário 

A2: O salário hoje está muito pouco... 

Quando eu entrei o salário era de três 

salários mínimos, e ai quando o PT entrou, 

ele não deu aumento mais! Ele tirou! 

10 Educadora considera que a 

junção dos grupos facilitou e 

admite ter apresentado 

resistência em exercer a 

função pedagógica 

A2: Eu acho que facilitou porque elas não 

tiveram aquele preconceito, ah... Você é 

educadora e eu sou PDI, eu vou fazer e 

você, vai ser minha assistente, isso aqui não 

teve! Na sala teve! Mas muito foi da gente 

para com elas, e não delas com a gente, a 

gente teve aquilo é... Ai a gente é 

educadora, e... Eu não vou fazer! Ai... Eu 

mesmo Luna, eu falava que eu ia... Eu era 

pajem, eu era pajem! E eu não ia fazer mais 

nada, eu ia só olhar! Já que não me deram 

aquele aumento, eu vou só olhar! 

01 - 02 Educadora faz discurso que 

Indica nostalgia – faz 

apontamentos sobre 

conflitos entre os grupos 

A3: 01 - Mas era bom, era assim mais igual, 

não tinha essa briga! 

02- Antes dessa revolução, não estava com 

essa briga, quando precisava estudar... Por 

exemplo, a educadora x eu tenho ela como 

amiga, então ela falava: Fátima vamos 

fazer assim, a Mônica ou o menininho ou 

a menininha? e era assim a com ela 

continua sendo tanto que lá em cima no 

berçário nos colocamos os desenhos na 

parede, goste quem gostar está lá. 

04 Educadora denuncia desvio 

de função e demonstra 

postura de Desvio de normas 

internas de seu grupo 

A3: Tem umas meninas que falam assim: 

Porque ficam cobrando isso da gente se 

nós somos educadoras? Eu vejo assim, se 

eu posso fazer porque é que eu não faço, e 

mais um benefício pra criança, agora você 

acha que tem que barrar o pedagógico, eu 

sou educadora, eu sou educadora e ponto 

final!  
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A3 - 07 Educadora faz considerações 

sobre prática de 

disseminação de assuntos 

corriqueiros 

Mas, essa educadora que voltou, nós temos 

que tomar cuidado, porque ela é muito 

língua solta, então eu avisei pra PDI pra 

tomar cuidado.  

08 - 09 Educadora denuncia desvio 

de função de outras 

educadoras que se 

ocupavam mais com 

conflitos do que com suas 

atribuições 

A3: 08: Mas eu vou ser sincera, quando eu 

cheguei lá embaixo o negócio estava 

pegando fogo! As duas estavam se 

pegando.  

09 - Só sei que todo dia eu chegava em 

casa, eu ficava pega com aquelas duas! Eu 

não sabia mais o que fazer, tudo era eu! 

Tudo era eu! Quando não era uma coisa era 

outra! 

09 Educadora afirma ter sido 

vitima da Superioridade por 

antiguidade – por meio da 

imposição de regras de outra 

educadora 

A3: Eu fiz o registro a ela falou: já não gostei 

e a diretora apareceu na sala, ai eu lembrei 

que uma vez eu falei para a diretora: Você 

sabe! Você sempre sabe o que está 

acontecendo! Eu pensei - caramba agora é 

a educadora X que paga meu salário?! eu 

falei que não ia falar nada, mas achei melhor 

falar porque isso só vai aumentando, então 

achei melhor falar que um dia eu, um dia as 

outras duas fazem o registro, se no meu 

primeiro dia na sala já está assim, - eu só 

quero que vocês achem logo uma 

solução, eu só estou aqui sendo 

mandada? Eu achei um absurdo! Como é 

difícil trabalhar com ela! 

09 

 

Educadora reclama da falta 

de organização institucional 

A3: Tem PDI que falta, mas também te 

educadora que falta, tem uma educadora 

que aparece na escola quando quer porque 

faz trabalho não sei aonde, a gente quase 

nem vê a cara dela e quando chega no final 

do ano ainda tem dias para tirar! eu acho 

isso estranho sabe? Pessoa velha de casa, 

e quem trabalhou com ela já me comentou 

que ela não pessoa de fazer as coisas, 

então ela nem ajuda, nem faz nada e fica 

atrapalhando a vida dos outro!  



84 
 

11 

 

Educadora denuncia abuso 

de poder da diretora – 

seguido de ameaça de 

desvio de função como 

forma de protesto 

A3: Aí ela entrou dentro da sala e ficaram 

as três, a diretora, a vice e a coordenadora, 

sabe? Bem posta mesmo, e eu fiquei assim 

acuada, então a diretora falou assim: Olha 

diretora, eu cheguei a coordenadora 

estava na sala da minha filha, eu não 

falei com ela porque a sala estava em 

silêncio e eu chegar pra ela e dizer vem 

cá que eu vou te explicar minha 

situação? Eu esperei o momento exato, 

então ela me falou: mas o momento exato 

é agora! Mas isso foi sabe? Eu não tinha 

explodido ainda! Eu não tinha explodido 

ainda! eu fui explodir em casa, mas eu 

ainda respondi que quando eu tivesse que 

chegar atrasada eu nem viria mais no dia, 

eu sei que desse dia pra cá as coisas têm 

melhorado pro meu lado, porque eu 

comecei a responder a altura, ela tem assim 

é... Dado um tempo, pra ver que eu não sou 

um Zé ninguém caramba eu tenho os meus 

problemas. 

02 

 

Educadora indica  

Informalidade de cunho pré-

burocrático em divisão de 

tarefas 

A4: Hoje eu trabalho aqui no administrativo, 

atendo ao publico, e quando as meninas 

precisam de um auxilio e dou. Às vezes 

pedem para dar uma olhadinha, eu dou uma 

olhadinha! Pede pra fazer alguma coisa, 

então eu faço! Eu não ligo.  

3 Educadora indica sentimento 

nostálgico ao comentar 

tempos pregressos 

A4: Antes era mais tranquilo, não tinha que 

se preocupar com tanta coisa, embora nós 

trabalhássemos oito horas, era mais 

tranquilo, não em termos de cobrança, mas 

em termos de trabalho mesmo! A gente 

dava muito mais pinturas, tínhamos muito 

menos crianças por sala, tínhamos quinze 

hoje temos vinte e cinco ou mais! Porque 

antes era uma casinha! e tinha umas 

divisórias, e nós trabalhávamos todas juntas 

o dia inteiro! E tinha também uma 

professora, que era quem pegava a 

turminha que ia para o jardim I que era para 

o preparo pro primeiro ano, e foi com esta 

professora, que eu aprendi muito também. E 

teve época que não teve esta professora e 

eu alfabetizei também! Então eu tive este 

gostinho de alfabetizar. 
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11 Educadora faz comentário 

depreciativo sobre prática 

das PDI – afirma a 

superioridade pela tradição 

A4: Às vezes eu vejo coisa de PDI ai, que 

eu como educadora jamais faria! Mas os 

dois grupos estão tão em harmonia que 

nem dá pra parar e dizer quem é quem. Não 

vejo diferença! Porque quando as PDI 

chegaram a gente já tinha [pensativa] salas 

formadas! Então elas se adaptaram a gente! 

E tiveram que trabalhar junto!  

06 Educadora indica sentimento 

de 

Frustração pela 

desvalorização 

A5: A gente não tem que lamber o chão que 

vocês (gestores) pisam porque nem sempre 

a gente vai ter valor! Eu quis mostrar pra 

ela! Mas agora eu vou deixar ela quebrar a 

cara. Mas na hora que você (assistente) 

apontar o dedo pra ela pro primeiro defeito, 

pro primeiro erro! Ela vai enxergar, porque 

foi assim que eu enxerguei! E é isso que eu 

tenho para passar pra elas hoje. É isso eu 

aprendi, a não me doar tanto! Não se 

acabar para agradar quem está lá na frente 

porque muitas vezes aquela pessoa vai ser 

a primeira que vai-te botar na fogueira. 

07 Educadora 

sente-se obrigada a realizar 

uma função que não é da 

alçada 

A5: Planejar não era hábito, porque este 

negócio de planejar semanalmente, eu sou 

contra, porque como que você vai saber 

como que a criança vai estar? Não é mais 

fácil eu chegar e ver como a crianças está 

para saber o que eu vou fazer? Eu não 

concordo, mas em fim, eu também não tinha 

hábito de fazer diário, de saber objetivo 

disso e daquilo, e isso educadora não sabia 

o que era! Então, pra mim foi supe 

63r difícil avaliar!  

09 Educadora reclama da falta 

de organização e diz ter 

ameaçado desvios de função 

caso a diretora não botasse 

ordem na casa 

A5: Umas coisas erradas que eu vi na 

escola, que eu não concordava, então, eu 

disse pra ela: ou vocês botam ordem na 

casa e faz o negócio funcionar, ou eu 

também vou entrar na bagunça! Só que, 

se eu entro as outras vão ver e vai 

começar todo mundo fazer e você não 

vai mais conseguir arrumar a casa! . Ai 

está semana ela veio falar de uma 

funcionária e eu falei: Espera ai, você 

também vai ter que olhar aquela lá que 

também faz acordo e não cumpri, então 

você não tem que falar dessa que não 

está cumprindo! Se é para cumprir, é par 

cumprir todo mundo, não tem que ser 

uma sim e a outra não! Porque ai, você 

complica a vida, ou você cobra de todo 

mundo ou cobra de todo mundo!  
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11 Educadora se revolta contra 

falta de atitude de cobrança 

da direção seguida de queixa 

contra salário e PDI 

A5: a diretora vê que eu não chego 

atrasada! Eu não falto e se falto eu ligo 

avisando com antecedência! Só que outras 

pessoas não têm isso, faltam e não 

comunicam! Então quer dizer, você está ali 

dentro, já não está satisfeita com seu 

salário! Está dividindo uma sala com quem 

não se envolve com serviço, sobra tudo pra 

você e ainda a pessoa falta, você se 

sobrecarrega.  

14 Educadora reclama que é 

levada a desviar sua função 

A5: Nunca ouvi falar que PDI não tinha que 

trocar fralda, porque quando ela assinou 

estava escrito lá que ela tinha que trocar, 

cuidar e fazer o pedagógico, e quando eu 

assinei estava escrito que eu tinha que 

trocar, cuidar e não tinha que fazer 

semanário, planejamento escolar, planejar 

atividade, eu não assinei! Eu falei isso pra 

ela! Se me pedirem pra colocar meu 

contrato junto ao dela vão ver que eu estou 

em desvio de função e não ela!  

16 Educadora  

Indica informalidade no 

tratamento dos fatos 

relacionados a horários 

A5: Sempre também era o educador que se 

prontificava para ficar um pouco a mais de 

seu horário para passar o registro para o 

professor, o professor nunca podia! a gente 

sempre colocou que, educador sempre foi 

discriminado muitas vezes pelo próprio 

professor! 

Curioso pensar, que a burocratização apontada por Villa (1998) como 

sendo um entrave para autonomia e a liberdade do professor poderia, de 

certa forma, ter evitado o surgimento de conflitos entre os dois grupos, ou 

ainda amenizado o mal-estar após a sua ocorrência nos grupos aqui 

pesquisados. Villa destaca: 

Não se trata apenas de que o sistema burocratizado 
limita autonomia do trabalho, mas de que os 
professores-funcionários, poderiam estar se alto 
limitando, em virtude de interesses que perseguem 
como atores sociais racionais (...) o pragmatismo 
aparece refletido (...) no individualismo revelado pela 
concorrência entre os próprios professores, estabelecida 
pelo sistema de hierarquização dentro do corpo docente, 
por exemplo, tentando acumular pontos para conseguir 
melhores posições por meio de curso de atualização. 
Podemos entender então o comentário feito nas 
recomendações do Conselho Escolar do Estado, quando 
insiste que é preciso favorecer a consciência de que a 
formação é uma necessidade profissional e do sistema 
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educacional, e não uma obrigação para melhorar em 
termos de retribuição (VILLA, 1998, p.47-48) 

É evidente, que não foi a burocratização da imposição da formação, que 

causou conflitos entre os grupos de educadoras e PDI, mas, sim, a ausência 

da formação. É bem verdade que as PDI já chegaram com formação, e este 

parece ser o fator principal que coincide com a questão da hierarquização, 

bem como as vantagens salariais do grupo que a possui, neste caso as PDI. 

Isso gera concorrência e, consequentemente, confusão no âmbito escolar.  

As educadoras estão inseridas num grupo que vem sendo apontado por 

autores como um problema que necessita ser solucionado como podemos ver 

na definição de Corrêa (2002): a grande maioria dos profissionais não 

possuía a habilitação exigida, encontrando-se, muitos desses profissionais, 

com formação apenas no ensino fundamental, muitas vezes incompleta.  

O art.62, §1º da LDB prevê que: “A união, o Distrito Federal, os Estados 

e os Municípios, em regime de colaboração, deverão promover a formação 

inicial, a continuada e a capacitação dos profissionais de magistério” (incluído 

pela lei nº 12.05, de 2009).  

Contudo, após quase 15 anos de promulgação das novas normatizações 

da LDB, educadoras continuam às escuras. Não sabemos exatamente o 

porquê, nem tão pouco se há uma única causa para esta estagnação, Corrêa 

levanta uma justificativa de ordem econômica:  

Pois dada a escassez de recursos – os municípios, na 
prática os principais responsáveis pela educação infantil, 
não têm tido como arcar com a formação dos 
profissionais que já constam de seus quadros e que não 
podem, mais do que justamente, serem trocados por 
outros que possuam a certificação mínima indicada pela 
LDB. Vale dizer que a formação exigida não se refere a 
qualquer formação em serviço, mas, antes, a uma 
formação especifica que pode sim, ser em serviço, 
desde que garanta a cada profissional uma certificação 
(...) O que tem se observado como tendência é a busca 
de alternativas por parte dos próprios trabalhadores da 
educação infantil, individualmente, em grande parte 
porque não está claro se eles poderão continuar 
atuando, já que o § 4º do artigo 87 das disposições 
transitórias da LDB afirma que Até o fim da década da 
educação somente serão admitidos professores 
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habilitados em nível superior ou formados por 
treinamento de serviço. A década da educação teve 
início após um ano da promulgação da LDB, em 1997, e 
o prazo mencionado para que todos os profissionais 
estejam habilitados – observa-se, em nível superior 
expira em 2007. (CORRÊA, 2002, p.30) 

As condições atuais podem até estar ligadas à escassez de recursos 

(que inclusive deve ter sido a justificativa mais ouvida durante todos os anos 

de reivindicações feitas pelas educadoras), justificativa que parece 

insuficiente para quem teve um prazo significativo para sanar o problema da 

adequação. A busca alternativa pela formação (que vem ocorrendo) nos leva 

a pensar sobre a qualidade dos cursos, que podem vir a refletir, em outro 

aspecto, como assinala Weber  

a garantia de padrão de qualidade (art.206, item VII) 
como um dos princípios da educação. Do ponto de vista 
da educação fundamental, isso implica o resgate da 
atuação docente (...) a formulação e a implantação de 
políticas de capacitação em serviço e de 
aperfeiçoamento constante. (WEBER, 1996, p.13).  

As condições emergenciais e apressadas com que se faz o processo 

formativo, e o fato de que nem todas as educadoras poderão arcar com os 

gastos, dadas as condições precárias salariais e a falta de recurso alternativo, 

fazem surgir: não só as condições trabalhistas apresentam-se abaladas, mas 

também a identidade do profissional. Para Weber: 

A inserção no trabalho passa por duas etapas, cuja 
análise tem sido objeto daqueles, que como Heinz 
(1976), tem se preocupado com a questão de como a 
competência no trabalho é intermediada pelas 
expectativas profissionais e pelas exigências 
econômicas e técnicas do trabalho, dadas que as 
mesmas definem as qualificações gerais e especificas 
necessárias ao próprio processo de trabalho. Daí por 
que nos estudos realizados sobre a temática é dada 
ênfase tanto à maneira como os indivíduos elaboram as 
suas concepções em relação às atividades de trabalho e 
às reivindicações no que concerne à autonomia e à 
identidade, e também à aprendizagem profissional como 
uma forma de estruturação biográfica (WEBER, 1996, 
p.34) 

A autora aponta que a profissionalização efetiva é dependente do 

contexto socioeconômico e político. Sendo assim, observamos que as 
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educadoras, apresentaram algumas posturas, que indicam indefinições de 

concepções, de identidade profissional, mas também, em relação às 

atribuições que lhes cabem. Algumas PDI julgam ser acomodação das 

educadoras não terem, por conta própria, providenciado formação, no 

decorrer dos anos; as educadoras consideram terem sido substituídas por 

PDI; a situação de conflito entre os grupos, no entanto interfere diretamente 

na questão de autonomia e da identidade profissional, não só das 

educadoras, mas também das PDI, uma vez que ambos se distraem com 

questão outras, que não dizem respeito aos trabalhos a serem desenvolvidos 

com os alunos.   



 
 

CAPÍTULO 4  

A RESISTÊNCIA, A DECADÊNCIA DA SUPERIORIDADE E 

A NOSTALGIA DE UM GRUPO TRADICIONAL 

No capítulo anterior, apresentamos considerações e apontamentos 

sobre alguns pontos a respeito das educadoras. Um dos principais pontos 

refere-se a afirmação da superioridade pela tradição e, mais especificamente, 

de seus saberes tácitos. Neste capítulo apresentam-se relatos das PDI 

firmando-se, por meio da formação e titulação; bem como a exposição da 

visão. Das PDI consideram sobre o trabalho desempenhado pelas 

educadoras. 

A autovalorização profissional e intelectual é, também, ponto relevante, 

assim como a defesa da distinção das atribuições entre PDI e educadora. 

Desta forma, apresentamos as seguintes tabelas de análises: Apontamentos 

sobre Superioridade e Vantagens por meio da Titulação; Considerações sobre 

sentimentos de Estigmatização; Apontamentos sobre baixa burocratização e 

Apontamentos sobre Superioridade e Vantagens por meio da Tradição. 

4.1 Superioridade por meio da Titulação 

As considerações sobre a superioridade aparecem nas falas e também 

nas ações das entrevistadas, como segue. 
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Quadro 7 - Considerações sobre Superioridade por meio da Titulação 

QUESTÃO SIGNIFICADO CONSIDERAÇÕES 

03 PDI faz considerações 

sobre a importância da 

formação  

B1: Quando eu trabalhei com educadora em 

sala de aula, já era definido que nós, PDI 

deveríamos tratar do lado pedagógico! Então 

elas ficariam mais com o cuidar e nós que 

estávamos chegando... o lado pedagógico 

era nosso! Nós que tínhamos que 

desenvolver tudo e... Na hora mesmo de 

estar... Avaliando o que elas faziam e o que 

elas apresentavam a gente via a diferença 

mesmo e como é importante você ter a 

formação mesmo, na área!  

05 PDI considera 

importante o papel das 

educadoras – porém 

reforça a formação 

como sendo necessária 

para equiparação 

salarial 

B1: Eu acho que agente tem que ter um 

grupo, só que assim é... a prefeitura não 

valoriza essas profissionais como elas 

deveriam ser valorizadas, só que elas se 

sentem inferiorizadas ao nosso cargo, e eu 

acho que todo mundo deveria ser igual 

porque você está ali trabalhando no coletivo, 

só que falta esse investimento da Secretária 

de Educação de ribeirão esta investindo 

nessas profissionais também pra elas terem 

direito a uma formação né? 

12 PDI relata fatos que 

ocorrem com sua 

categoria – mas se 

considera uma exceção 

 

Hierarquiza a formação 

atribuindo mais 

importância ao nível 

superior 

B1: Já observei algumas pessoas sendo 

maltratadas até pela coordenação e direção 

da escola, mas assim... Comigo 

pessoalmente não. Eu acho que cada 

profissional tem uma postura, eu tenho a 

minha e acho que as pessoas observam com 

quem elas mexem com quem tem 

informação, com quem não tem! E eu acho 

que quando elas vão discutir e olham e veem 

que a pessoa tem formação, que estudou e 

se especializou... No caso de ribeirão tem 

PDI que só tem magistério, então as PDI que 

tem pedagogia a gente sente que é diferente 

o tratamento, então em certos casos elas 

sabem com quem lidar, e a minha postura 

profissional, eu sou uma pessoa ética, 

responsável e então eu não vejo porque de 

um dia ser chamada atenção, porque dentro 

do meu espaço profissional eu sou uma 

pessoa que cumpre com as obrigações. No 

caso de atraso mesmo, eu já vi as pessoas 

tendo a justificativa, tentando se explicar e a 

direção dizendo que a pessoa está errada, 

não deixando a pessoa falar, mas só que a 

casos e casos né! 
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02 PDI considera o outro 

grupo leigo 

intelectualmente 

B2: Ali todo mundo é leigo! A pessoa que 

está no comando também acaba 

concordando, não sei! Sabe quando dá a 

impressão que você é um peixe fora da 

água? Dá a impressão que você é diferente! 

04 

 

PDI faz comentário 

elogioso ao próprio 

grupo 

B2: Tem muitas PDI lá que são muito boas 

naquilo que faz! São muito boas!  

05 

 

PDI supervaloriza o 

próprio método de 

trabalho  

B2: Eu trabalho lá do meu jeito, porque eu 

não vou querer mudar a política de lá, mas 

aquilo que eu poder contribuir com aquilo que 

eu acredito, eu vou fazer, uma história eu 

conto do meu jeito, a participação na reunião 

de pais, eu faço do meu jeito, faço do jeito 

que eu acredito, que é o melhor em prol da 

criança! Então eu aplico meu método mesmo 

lá e doa a quem doer, eu faço da forma que 

eu acredito!  

07 PDI afirma 

superioridade 

intelectual em relação a 

educadoras 

B2: Elas também agora dizem que estão 

aprendendo muito comigo, e eu também 

estou aprendendo muito com elas, porque 

ninguém é bom em tudo, ninguém é auto 

suficiente pra saber de tudo, como ninguém é 

ignorante ao ponto de não saber nada, então 

é assim, aquela troca, tem coisas boas 

também que elas sabem, a prática elas 

sabem muito, o cuidar, né? [risos] 

14 PDI indica formação de 

grupo por afinidades. 

B2: Não querendo me engrandecer, ser mais 

do que ninguém, nós somos todos iguais, eu 

procuro ser humilde antes de tudo, mas tive 

sim muita dificuldade e só continuei lá porque 

eu quis pagar pra ver o que ia dar! [risos] 

outra PDI chegou também, e falava a mesma 

língua, então a gente começa a desabafar: 

não que a gente mude alguma coisa, porque 

eu acho, que por mais que se fale, eles têm 

essa cabeça, a direção também tem! É 

aquela coisa 

16 

 

PDI indica conflito de 

competência 

pedagógica com a 

coordenadora 

pedagógica 

B2: Uma vez a coordenadora veio falar uma 

coisa sobre o referencial teórico, eu falei pra 

ela que o referencial é minha bíblia! Eu 

trabalho baseada em leis! Porque pra mim o 

referencial é uma lei! Foi um absurdo, ela 

veio falar que com crianças de dois anos eu 

poderia sim trabalhar formas geométricas! e 

eu falei pra ela que não! Então ela foi pra 

casa dela e no outro dia ela imprimiu lá, e me 

trouxe, mas eu falei pra ela: você está 

esquecendo dos conteúdos minha 

querida! Tem conteúdo pra cada faixa 

etária!. 
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21 PDI ameaça afirmação 

de superioridade devido 

diploma 

B2: E eu fico boba, porque quando acontece 

essas coisas com outras pessoas a diretora e 

elas chamam fecham a porta e dão bronca! 

Mas comigo não! Mas eu fiquei esperando, 

eu falei para as meninas: deixa ela me 

chamar, que eu vou mostrar pra elas 

meus dois diplomas! 

04 PDI defende a distinção 

de funções 

B2: Então, dizem que é mesma (função), 

mais já começa errada, porque elas não têm 

formação! Uma tem magistério de mil, 

novecentos e bolinha a outra nem tem! eu 

acho que não devia ser, mas falam que é! 

09 PDI indica postura de 

intervenção em 

assuntos escolares 

devido a sua formação 

B3: A formação e o jeito de me expor e de 

falar, porque eu gosto de falar! Entendeu? 

Porque o que eu tiver que falar eu falo, pra 

mãe e o pai, para quem quer que seja, 

entendeu? Então tem muita gente que não 

gosta de falar, vê aquilo diante de seus olhos 

e não fala, e eu gosto de falar! Entendeu? 

13 

 

PDI atribui às 

educadoras a 

dificuldade devido a 

falta de formação 

B4: Eu cheguei aqui este ano mesmo, a 

coordenadora passou acho que foi a teoria 

de Vygotsky, e a gente percebe que para as 

meninas que não tem esta informação fica 

difícil pra elas estarem juntando uma coisinha 

de um teórico aqui outra ali. 

03-04 PDI atribui culpa à 

secretária de educação 

e a direção da escola 

por causar confusão 

entre os grupos na 

distinção de tarefas  

B4. 03: Foi só um mal-entendido que veio 

mesmo da secretária, porque eles de lá não 

chegaram para as educadoras e disseram 

que o salário das PDI era o mesmo as 

atribuições são praticamente as mesmas! 

Que são sim! Na prática são! Então a 

situação delas ficou complicada mesmo! 

Porque elas falavam assim: poxa vida, nós 

fazemos as mesmas coisas e agora 

vamos ser auxiliares! Mas ninguém pensou 

que elas iam ser auxiliares!  

04- não sei se foi proposital ou não, mais 

sempre colocaram na sala PDI com uma 

educadora. E elas diziam: o que que é? Vou 

ser sua auxiliar? E eu dizia que não! Porque 

não foi isso que foi passado, na verdade não 

foi passado nada pra gente! Me falaram que 

eu era PDI ia fazer isso e pronto! 

Muitos dos relatos citados acima puderam ser observados e, até mesmo, 

vivenciados durante minha experiência como PDI.  
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B2: Uma vez a coordenadora veio falar uma coisa sobre o referencial teórico, 

eu falei pra ela que o referencial é minha bíblia! Eu trabalho baseada em leis! 

Porque pra mim o referencial é uma lei! Foi um absurdo, ela veio falar que com 

crianças de dois anos eu poderia sim trabalhar formas geométricas! e eu falei 

pra ela que não! Então ela foi pra casa dela e no outro dia ela imprimiu lá, e me 

trouxe, mas eu falei pra ela: você esta esquecendo dos conteúdos minha 

querida! Tem conteúdo pra cada faixa etária!. 

O mecanismo de imposição de regras das PDI consiste em atributos, 

bem diferenciados, dos mecanismos utilizados pelas educadoras na 

imposição de suas regras. As PDI valem-se da titulação e de conhecimentos 

conceituais para argumentar, positivamente, a favor de suas práticas.  

É importante ressaltar que no relato acima a PDI está se referindo à 

coordenadora da escola, e que esta coordenadora já foi educadora e, embora 

tenha ascendido na carreira, pode carregar o estigma da imagem que ficou e, 

mesmo tendo o papel de coordenar, possa vir a pensar que deva ser 

obedecida pela função que lhe cabe, mas ao que tudo indica, não é esta a 

visão que as PDI têm de sua imagem. Para Becker: 

A pessoa assim rotulada pode ter uma opinião diferente 
sobre a questão. Pode não aceitar a regra pela qual está 
sendo julgada e pode não encarar aqueles que a julgam 
competentes ou legitimamenteautorizados a fazê-lo. Por 
conseguinte, emerge um segundo significado do termo: 
aquele que infringe a regra pode pensar que seus juízes 
são outsiders. (BECKER, 2008, p.15) 

Outro ponto observado, e que consta em relatos das PDI, é a questão 

das regras gerais de funcionamento. Estamos nos referindo, aqui, a regras 

legais de funcionamento, não a regras grupais, estabelecidas ao longo dos 

tempos, na qual já nos referimos. 

Na fala abaixo da PDI podemos notar que esta faz uma espécie de 

denúncia, referindo-se à educadora como leiga na prática de ensinar e as 

gestoras aparecem como omissas frente à ausência do saber. Para Becker 

(2000, p.25): O grau em que o ato será tratado como desviante depende 

também de quem o comete e de quem se sente prejudicado por ele. Regras 

tendem a ser aplicadas, mais a algumas pessoas que a outras. 
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B2: Ali todo mundo é leigo! A pessoa que está no comando também acaba 

concordando, não sei! Sabe quando dá a impressão que você é um peixe fora 

da água? Dá a impressão que você é diferente! 

Existem diferenças na descrição das funções atribuídas às educadoras e 

às PDI, conforme já pontuamos, em tabela, no capítulo três. Há também, uma 

defasagem e descaso na adequação da formação das educadoras para atuar 

na modalidade a qual estão inseridas. Isso pode ser um diferencial que se 

fortalece com a estigmatização que surge, possibilitando gerar sentimentos 

como o que apresentamos acima: 

A estigmatização, como um aspecto da relação entre 
estabelecidos e outsiders, associa-se, muitas vezes, a 
um tipo específico de fantasia coletiva criada pelo grupo 
estabelecido. Ela reflete e, ao mesmo tempo, justifica a 
aversão — o preconceito — que seus membros sentem 
perante os que compõem o grupo outsider (ELIAS e 
SCOTSON, 2000, p.35) 

O sentimento de diferença descrito pela PDI reforça a ideia de afirmação 

de superioridade, e não a diminui como na fala de educadoras que indicaram 

diferença, embora o significado recaia sobre a questão do estigma, já que a 

superioridade pode ser utilizada para se mostrar ao grupo em desvantagem 

(neste caso as educadoras). 

Podemos ainda pensar que, se as PDI expõem pensamentos deste tipo 

é, porque, talvez entendam que são as únicas dentro da lei, as únicas 

adequadamente aceitas para executar o trabalho pedagógico. A titulação 

pode significar, para as PDI, muito mais do que uma afirmação de status 

profissional, pode significar uma espécie de arma de segurança contra 

possíveis procedimentos. Temos, por exemplo, a seguinte fala: 

B2. E eu fico boba, porque quando acontecem essas coisas com outras 

pessoas a diretora e elas chamam fecham a porta e dão bronca! Mas comigo 

não! Mas eu fiquei esperando, eu falei para as meninas: deixa ela me chamar, 

que eu vou mostrar pra elas meus dois diplomas! 
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Nesta fala da PDI, o título formativo aparece com significado bem maior 

que status profissional. Segundo a PDI, ela não é chamada para conversas à 

portas fechadas, com a direção, por conta de sua titulação, quer dizer, que 

para ela o diploma também é sinônimo de respeito. 

Questionada sobre as diferenças nas atribuições, a PDI reclama da falta 

de formação de educadoras, bem como da falta de atualização formativa de 

algumas educadoras que fizeram magistério6 há muitos anos: 

B2: Então, dizem que é mesma (função), mais já começa errado, porque elas 

não têm formação! Uma tem magistério de mil, novecentos e bolinha a outra 

nem tem! eu acho que não devia ser, mas falam que é! 

B4: Eu cheguei aqui este ano mesmo, a coordenadora passou... acho que foi a 

teoria de Vygotsky, e a gente percebe que para as meninas que não tem esta 

informação fica difícil pra elas estarem juntando uma coisinha de um teórico 

aqui outra ali. 

Na fala acima a PDI aponta, como parte que desfavorece as 

educadoras, a falta de conhecimentos específicos e, novamente, a questão 

da formação vem à tona quando o assunto é competência profissional. 

Ao que tudo indica, sempre que questionada sobre a relação direta que 

os grupos estabelecem, enquanto envolvidos no mal estar que se forma, a 

tendência é reverter as justificativas para assuntos relacionados à formação, 

quando PDI, e a falta de formação quando educadoras: 

Dessa maneira, o grupo estigmatizador é eximido de 
qualquer responsabilidade: não fomos nós, que 
estigmatizamos essas pessoas e sim as forças que 
criaram o mundo — elas é que colocaram um sinal 
nelas, para marcá-las como inferiores ou ruins. 
(ELIAS,2000, p.35) 

                                                      
6
  Algumas educadoras com formação em magistério até o ano de 2009 ainda não haviam 

sido transformadas em PDI. Receberam durante anos um salário inferior ao que era seu por 
direito. 
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B4. 03: Foi só um mal-entendido que veio mesmo da secretária, porque eles de 

lá não chegaram para as educadoras e disseram que o salário das PDI era o 

mesmo as atribuições são praticamente as mesmas! Que são sim! Na prática 

são! Então a situação delas ficou complicada mesmo! Porque elas7 falavam 

assim: poxa vida, nós fazemos as mesmas coisas e agora vamos ser 

auxiliares! Mas ninguém pensou que elas iam ser auxiliares! 04- não sei se foi 

proposital ou não, mais sempre colocaram na sala PDI com uma educadora. E 

elas diziam: o que que é? Vou ser sua auxiliar? E eu dizia que não! Porque não 

foi isso que foi passado, na verdade não foi passado nada pra gente! Me 

falaram que eu era PDI e ia fazer isso e pronto! 

Desta maneira, apesar de termos apresentado, até então, um grupo que 

estigmatiza o outro, podemos atentar para o fato de que, enquanto os grupos 

de educadoras e PDI se ocupam em tentar evidenciar quem faz o melhor, a 

prefeitura não parece tão preocupada com a situação. Talvez esteja 

demasiadamente ocupada, com novas categorias, de modo a não aproveitar 

os grupos já existentes. 

4.2 Elementos de estigmatização – PDI 

As experiências práticas, ora apresentadas pelas educadoras, com tanto 

orgulho, ganham outra conotação na visão das PDI como veremos a seguir. 

Quadro 8 - Considerações sobre sentimentos de Estigmatização 

QUESTÃO SIGNIFICADO DEPOIMENTOS 

06  PDI reclama da falta de 

reconhecimento 

profissional 

B1: Não! (valorizada) Tanto no lado 

financeiro como do lado pessoal assim... Da 

administração em si, porque você nunca 

recebe um elogio pelo que planeja de uma 

atividade que você faz. Eu me sinto 

gratificada pelo que eu faço com as crianças! 

Eu sinto que eu faço aquilo porque gosto, 

mas pelas crianças! Mas de chegar alguém 

da direção ou da gestão e dizer que meu 

trabalho foi bom, isso nunca ocorreu! 

                                                      
7 
 PDI se refere a funcionários representantes da Secretaria da Educação responsáveis às 

informações em torno das atribuições de educadoras e PDI. 
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07 PDI faz queixa do baixo 

nível salarial e diz da 

obrigatoriedade da 

prefeitura em relação ao 

piso salarial 

B1: Não! Tanto que o piso salarial que foi 

dado a partir deste ano, né! Você vê que eles 

já pagam assim o piso né, porque eles são 

obrigados porque se não houvesse este piso 

nós estaríamos recebendo os quinhentos e 

setenta e quatro reais ainda, mas me parece 

que chegaremos agora em maio aos mil e 

dezessete reais. 

18 PDI faz considerações 

sobre a situação de 

desvantagem das 

educadoras – mas 

considera necessária a 

formação para que seja 

superado o estigma  

B1: Já foi prometido curso de formação para 

as educadoras, que a prefeitura iria fornecer 

esse curso e até hoje nada, e é por isso que 

ta havendo este desentendimento, esta 

discussão entre as duas categorias, tem que 

ser revisto imediatamente, porque é uma 

coisa desagradável eu me sinto assim as 

vezes até chateada por causa delas, porque 

querendo ou não a pessoa fica desmotivada 

né? Tem educadoras que já têm mais de 

quinze anos de prefeitura e ta ganhando... 

Então assim, é uma coisa que tem que ser 

revista. Eu tenho formação, e acho que cada 

um tem que correr atrás da sua, mas às 

vezes dependendo do salário que a pessoa 

ganha e se a pessoa tem família, não dá pra 

fazer. 

20 PDI indica que 

educadoras, afirmam-se 

pela antiguidade  

B1: É pelo menos na escola em que eu 

trabalho, o que eu tenho visto que em 

reuniões é que prevalece opiniões de 

pessoas mais antigas, com mais tempo de 

casa, a opinião delas prevalece né em certos 

casos, tem aquelas que são antigas que 

falam do seu trabalho: Ah! Essas meninas 

chegaram ai e tão querendo inovar, tão 

querendo fazer atividade sobre isso, 

sobre aquilo, isso não educa ninguém! Eu 

já ouvi educadoras antigas falando. 

02 PDI faz comentário 

depreciativo sobre 

educadoras e diz sentir-

se diferente  

B2: Eu tenho muita dificuldade de trabalhar 

ali! Mas assim no grupo tudo bem né! Apesar 

de [pensativa] Coitadas, eu tenho é dó, 

porque elas são assim muito leigas, coitadas! 

Muito leigas! (...) Ali todo mundo é leigo! A 

pessoa que esta no comando também acaba 

concordando, não sabe! Sabe quando dá a 

impressão que você é um peixe fora da 

água? Dá a impressão que você é diferente! 
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B2-06 PDI diz concordar em 

desempenhar a mesma 

função que educadoras, 

mas reconhece haver 

desvalorização 

profissional decorrente 

da falta de titulação 

acadêmica das 

educadoras  

As mesmas (atribuições)! Neste sentido eu 

até concordo, porque vejo muito a criança, 

você já pensou na mente de uma criança, o 

que é ter uma pessoa para cuidar da parte 

intelectual e outra pra cuidar da parte de 

higiene? Seria complicado! Agora por outro 

lado eu não concordo muito, porque a 

prefeitura de lá já paga tão pouco, dei duro, 

estudei, tive muita dificuldade pra chegar até 

aqui, pra depois ser assim tão desprezada, 

tão desvalorizada! Mas pelo outro lado foi 

aquilo que eu te falei, eu não ligo de trocar 

fralda. 

07 PDI faz considerações 

sobre processo de 

adaptação de 

convivência e da 

complementaridade de 

papéis diferenciados 

B2: Parece que agora eu estou conseguindo 

encontrar um equilíbrio, eu diria que o meu 

convívio com as companheiras agora esta 

bom, porque no inicio eu achava que não ia 

suportar, que não conseguir. Elas também 

agora dizem que estão aprendendo muito 

comigo, e eu também estou aprendendo 

muito com elas, porque ninguém é bom em 

tudo, ninguém é auto suficiente pra saber de 

tudo, como ninguém é ignorante ao ponto de 

não saber nada, então é assim, aquela troca, 

tem coisas boas também que elas sabem, a 

prática elas sabem muito, o cuidar né? [risos] 

11 PDI tenta por meio de 

comentários 

depreciativos 

deteriorando a imagem 

das educadoras  

B2: Tentei até abrir as mentes delas neste 

sentido de falar pra elas que até aquelas que 

têm o magistério já estavam defasadas! 

Gente as coisas evoluíram, nós estamos 

num pais tecnológico! A criança de hoje não 

é a mesma de dez, quinze anos atrás. Eu 

tentei muitas vezes conversar com elas, e 

muitas vezes elas até escutaram, só que eu 

percebi que já está tão enraizado o jeito 

delas trabalharem assim, que eu já respeito, 

e assim vamos tocando o barco. [risos]  

13 PDI faz comentário 

depreciativo sobre as 

educadoras terem 

estagnado no tempo, e 

indica formação de 

grupinhos  

B2: Uma das educadoras passou a ser PDI 

por causa do magistério que ela já tinha, mas 

mesmo assim ela continuou a mesma coisa! 

Esses dias ela até ficou meio assim comigo 

porque eu falei pra elas que ela ficava de 

conversinha no banheiro com a outra 

educadora de panelinha, ai ela falou assim 

pra mim: ai, como você é sistemática! Mas 

ela é uma pessoa legalzinha 
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18 PDI considera justo que 

educadoras tenham 

formação – aponta 

insuficiência na 

formação da 

coordenadora e falta de 

especificidade da 

direção em educação 

infantil  

  

B2: Acho que a prefeitura deve dar uma 

ajuda pra essas pessoas correrem atrás de 

uma faculdade, todos! [risos] Portadores de 

diplomas! Formadas em pedagogia! Todos 

com desejo de concluir, ai quem sabe 

quando todos estiverem com universidade 

concluída, e até a própria coordenadora, 

QUASE todos! Que diretor seja próprio pra 

educação infantil, e não adaptado do estado! 

Quem sabe se dessa forma aumentasse 

também o salário das pessoas, um salário 

digno!  

19 PDI defende hierarquia 

de status profissional  

B2: As PDI fizeram faculdade! As PDI 

defenderam uma tese! Eu tinha uma filha 

pequena (hoje ela é moça) e ela ficava! Eu 

ralei muito pra chegar aonde eu cheguei, não 

que eu tenha chegado onde eu quero chegar 

profissionalmente, mas na minha formação. 

Então é justo sim, educador poderia até 

receber melhor, ma nosso salário teria que 

subir também, elas poderiam receber como 

uma auxiliar recebe aqui em São Bernardo! 

[risos] e o PDI bem mais também! Porque 

por mais que a pessoa fale que não teve 

oportunidade e põe a razão pra falar que não 

deu pra fazer curso, não adianta agora, 

quem tem a formação pra poder ganhar 

mais, ralou muito! Por isso eu acho que tem 

sim que ganhar mais que as educadoras. 

02 PDI indica sentimento de 

inferioridade em 

comparação ao passado 

B3: Na época que eu era estagiaria em São 

Bernardo eu era estagiária, mas eu era 

professora e eu ganhava mais do que aqui 

06 PDI tenta deteriorar  

imagem de educadora  

B3: Ainda quem tem magistério há muito 

tempo, você vê que parou ali! E ainda quem 

tem e quem não tem? É complicado! 

10 PDI indica concordância 

na coexistência dos 

grupos, desde que haja 

distinção nas atribuições 

B3: Eu acho que deveria ser mesclado 

mesmo, assim... Um com formação 

adequada, dois sem formação adequada! 

Mas desde que o primeiro tivesse em 

número maior como é em outros lugares 

entendeu? Dois auxiliares, entendeu? Na 

minha opinião, tinha que ser assim, mas aqui 

não é assim, é tudo a mesma função! Só 

muda a nomenclatura, todo mundo tem a 

mesma atribuição.  
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20 PDI aponta necessidade 

que haja valorização 

profissional, e formação 

para educadoras  

B3: (é necessário) Primeiro que a PDI vire 

professor e que o educador tenha a 

formação que as PDI’ têm para poder ficar 

todo mundo no mesmo nível, porque do jeito 

que esta não dá! Porque algumas 

educadoras de idades mais avançadas não 

têm jeito pra formação, é esperar a 

aposentadoria mesmo. Porque se tem 

formação tem, e se não tem, paciência né 

09 PDI considera o cuidar 

relevante, porém admite 

dar mais importância a 

parte pedagógica – daí a 

sua compreensão em 

educadoras e PDI 

trabalharem juntas 

B4: As meninas que estão aqui há algum 

tempo quando tinha muito aquela coisa 

assim do cuidar, no meu ponto de vista o 

cuidar também é importante, mas é mais a 

parte pedagógica [risos] porque na verdade é 

assim, quando eu decidi ser professora, eu 

pensava mais na parte pedagógica e não 

parte de cuidar, porque pra mim professor ia 

lá e ensinava, eu aprendi desse jeito! Então 

eu tiro por mim, que cheguei aqui pensando 

deste jeito, e o cuidar era um pouco deixado 

de lado! Eu acho que é por isso que vale a 

pena ficar uma PDI e uma educadora, 

porque ai nós vamos chegar a um bom 

resultado, tanto o cuidar quanto a parte 

pedagógica, os dois juntos são saudáveis! 

13 PDI oscila em opinião 

sobre formação de 

educadoras – ora indica 

capacidade, ora frisa 

incapacidade de 

algumas em executar 

alguns propósitos  

B4: Eu percebo é que, se elas forem 

procurar um curso de pedagogia pra fazer, 

vai ser simplesmente para aumento de 

salário, e não para uma melhor formação. 

alguma viu! Porque tem pessoas aqui que 

são feras viu! Merecem receber muito mais 

do que ganham, são atenciosas! Eu acho 

que falta mesmo é a formação, porque umas 

até parece que tem, mas tem outras que 

não, são mais fechados, porque parece que 

tem um jeito de ser assim [pensativa] fica 

difícil de tirar viu!  

20 PDI supõe que 

educadoras poderiam 

exercer outra função 

para complementar 

orçamento 

B4. Agora eu acho que é melhor pra elas 

trabalharem meio período, porque as 

educadoras que trabalham de manhã, por 

exemplo, podem chegar em casa mais cedo 

fazer mais coisas, fazer faxina pra fora, sei 

lá! Nós PDI não podemos dobrar horário.  

21 

 

PDI indica formação 

como forma ascensão 

B4: Independente do nosso salário, 

independente de nós estarmos entrando ou 

não! Elas teriam que correr atrás mesmo 

porque nem auxiliar de educação no 

município vizinho ganha isso!  

Na fala a seguir pode-se notar que a experiência das educadoras se 

transforma em uma espécie de ponto comparativo para que a PDI estabeleça 
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sua superioridade em relação às educadoras, ou na prática, quem sabe, 

afirmar o local que cada uma ocupa: 

B2: Parece que agora eu estou conseguindo encontrar um equilíbrio, eu diria 

que o meu convívio com as companheiras agora esta bom, porque no inicio eu 

achava que não ia suportar, que não ia conseguir. Elas também agora dizem 

que estão aprendendo muito comigo, e eu também estou aprendendo muito 

com elas, porque ninguém é bom em tudo, ninguém é auto suficiente pra saber 

de tudo, como ninguém é ignorante ao ponto de não saber nada, então é 

assim, aquela troca, tem coisas boas também que elas sabem, a prática elas 

sabem muito, o cuidar né? [risos] 

Percebe-se que não é recíproca a relação entre PDI e educadora; que o 

cuidar e o ensinar são marcos divisórios entre os grupos. Este pode ser um 

aspecto relevante que diz respeito à aceitação. 

Para Goffmann:  

A característica central da situação de vida, do indivíduo 
estigmatizado pode, agora, ser explicada. É uma 
questão do que é com freqüência, embora vagamente, 
chamado de aceitação. Aqueles que têm relações com 
ele não conseguem lhe dar o respeito e a consideração 
que os aspectos não contaminados de sua identidade 
social os haviam levado a prever e que ele havia 
previsto receber; ele faz eco a essa negativa 
descobrindo que alguns de seus atributos a garantem. 
Como a pessoa estigmatizada responde a tal situação? 
Em alguns casos lhe seria possível tentar corrigir 
diretamente o que considera a base objetiva de seu 
defeito, tal como quando uma pessoa fisicamente 
deformada se submete a uma cirurgia plástica, uma 
pessoa cega a um tratamento ocular, um analfabeto 
corrige sua educação e um homossexual faz 
psicoterapia. (Onde tal conserto é possível, o que 
freqüentemente ocorre não é a aquisição de um status 
completamente normal, mas uma transformação do ego: 
alguém que tinha um defeito particular se transforma em 
alguém que tem provas de tê-lo corrigido.) (GOFFMAN, 
2000, p.11) 

As PDI apontam constantemente a necessidade de as educadoras terem 

uma formação, para que haja uma equiparação salarial e status profissional. 
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Esse fato está plenamente relacionado ao fator correção relatado por 

Goffman, reforçado na seguinte fala: 

B3: (é necessário) Primeiro que a PDI vire professor e que o educador tenha a 

formação que as PDI têm para poder ficar todo mundo no mesmo nível, porque 

do jeito que esta não dá! Porque algumas educadoras de idades mais 

avançadas não têm jeito pra formação, é esperar a aposentadoria mesmo. 

Porque se tem formação tem, e se não tem, paciência né! 

A relevância da formação das educadoras aparece nas falas das PDI, no 

entanto percebe-se que nem todas pensam da mesma forma. Na fala abaixo, 

nota-se que a PDI apresenta outra visão a respeito das educadoras e, mais 

especificamente, de educadoras cuidadoras. 

B4: As meninas que estão aqui há algum tempo quando tinha muito aquela 

coisa assim do cuidar, no meu ponto de vista o cuidar também é importante, 

mas é mais a parte pedagógica [risos] porque na verdade é assim, quando eu 

decidi ser professora, eu pensava mais na parte pedagógica e não parte de 

cuidar, porque pra mim professor ia lá e ensinava, eu aprendi desse jeito! 

Então eu tiro por mim, que cheguei aqui pensando deste jeito, e o cuidar era 

um pouco deixado de lado! Eu acho que é por isso que vale a pena ficar uma 

PDI e uma educadora, porque ai nós vamos chegar a um bom resultado, tanto 

o cuidar quanto a parte pedagógica, os dois juntos são saudáveis!  

As condições atuais do trabalho com grupos mesclados trazem muitas 

inquietações e divergências nas falas. Entrevistamos PDI cuidadosas ao falar, 

mas também tivemos PDI que não omitiram e nem mascaram suas opiniões a 

respeito da mescla dos grupos e seus efeitos,  

B3: Eu acho que deveria ser mesclado mesmo, assim... Um com formação 

adequada, dois sem formação adequada! Mas desde que o primeiro tivesse em 

número maior como é em outros lugares entendeu? Dois auxiliares entendeu? 

Na minha opinião tinha que ser assim, mas aqui não é assim, é tudo a mesma 

função! Só muda a nomenclatura, todo mundo tem a mesma atribuição. 
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Na fala da PDI percebe-se que predomina a opinião favorável para que 

as educadoras assumam o papel de auxiliar, e não as funções pedagógicas 

propriamente ditas, mesmo porque, não são todas as PDI que consideram a 

formação superior como solução para a equiparação salarial e de status 

profissional. Vale a pena atentar para a questão da identidade arraigada ao 

longo dos tempos, ou seja, é provável que, mesmo depois da formação, as 

educadoras não adquiram de imediato uma imagem respeitável no grupo das 

PDI, é o que indica a fala da PDI B2: 

B2: Uma das educadoras passou a ser PDI por causa do magistério que ela já 

tinha, mas mesmo assim ela continuou a mesma coisa! Esses dias ela até ficou 

meio assim comigo porque eu falei pra elas que ela ficava de conversinha no 

banheiro com a outra educadora de panelinha, ai ela falou assim pra mim: ai, 

como você é sistemática! Mas ela é uma pessoa legalzinha. 

Frente ao fato colocado pela PDI, chamamos a atenção para a mudança 

ocorrida no contexto da junção dos grupos que, a princípio, estava 

configurado, com uma predominância das educadoras por meio da tradição e, 

com o passar do tempo, foi se configurando de outra forma. Houve mudanças 

que contribuíram para a existência de um grupo de PDI mais fortalecido, 

apresentando de forma mais livre suas imposições por meio dos saberes 

pedagógicos. Isso nos leva a pensar no enfraquecimento das afirmações 

feitas pelas educadoras. 

Não chegamos a entrevistar educadoras que se tornaram PDI, mesmo 

porque este não era nosso intuito, mas tivemos algumas menções a respeito 

de alguns casos, dentre eles o que destacamos acima.  

Outro assunto relevante para se analisar seria a questão do sentimento 

que as educadoras sentem com o enfraquecimento do grupo, e com a 

afirmação de saber constante das PDI. Esse fato é explicado da seguinte 

forma por Goffmann:  

é provável que o indivíduo estigmatizado sinta que está 
em exibição, e leve sua autoconsciência e controle 
sobre a impressão que está causando a extremos e 
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áreas de conduta que supõe que os demais não 
alcançam. Ele também pode sentir que o esquema usual 
que utilizava para a interpretação de acontecimentos 
diários está enfraquecido. Seus menores atos, ele sente, 
podem ser avaliados como sinais de capacidades 
notáveis e extraordinárias nessas circunstâncias. 
(GOFFMAN, 2000, p.16) 

Sentimos que o estigmatizado percebe cada fonte 
potencial de mal-estar na interação, que sabe que nós 
também a percebemos e, inclusive, que não ignoramos 
que ele a percebe. (GOFFMAN, 2000, p.19) 

Observamos na fala das PDI, alguns relatos e momentos, em que 

algumas educadoras apresentavam dificuldades em lidar com as atividades 

pedagógicas. Dentre essas dificuldades destacamos o planejamento, os 

registros de cunho avaliativo e de acompanhamento do aluno e, até mesmo, a 

utilização do diário, entre outras atividades comuns na rotina escolar. Tais 

características não passavam despercebidas pelas PDI: 

B4: Eu percebo é que, se elas forem procurar um curso de pedagogia pra 

fazer, vai ser simplesmente para aumento de salário, e não para uma melhor 

formação. Alguma, viu! Porque tem pessoas aqui que são feras viu! Merecem 

receber muito mais do que ganham, são atenciosas! Eu acho que falta mesmo 

é a formação, porque umas até parece que tem, mas tem outras que não, são 

mais fechados, porque parece que tem um jeito de ser assim [pensativa] fica 

difícil de tirar viu!  

Goffman relata uma situação de estigmatização que se aproxima da 

situação que queremos aqui exemplificar:  

Uma vez que tanto o estigmatizado, quanto nós, os 
normais, nos introduzimos nas situações sociais mistas, 
é compreensível que nem todas as coisas caminhem 
suavemente. Provavelmente tentaremos proceder como 
se, de fato, esse indivíduo correspondesse inteiramente 
a um dos tipos de pessoas que nos são naturalmente 
acessíveis em tal situação, quer isso signifique tratá-lo 
como se ele fosse alguém melhor do que achamos que 
seja, ou alguém pior do que achamos que ele 
provavelmente é. Se nenhuma dessas condutas for 
possível, tentaremos, então, agir como se ele fosse uma 
não-pessoa e não existisse, para nós, como um 
indivíduo digno de atenção ritual. (GOFFMAN, 2000, 
p.19) 
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B2: Tentei até abrir a mente delas neste sentido de falar pra elas que até 

aquelas que têm o magistério já estavam defasadas! Gente as coisas 

evoluíram, nós estamos num país tecnológico! A criança de hoje não é a 

mesma de dez, quinze anos atrás. Eu tentei muitas vezes conversar com elas, 

e muitas vezes elas até escutaram, só que, eu percebi que já está tão 

enraizado o jeito delas trabalharem assim, que eu já respeito, e assim vamos 

tocando o barco. [risos]  

As educadoras não estão sendo, aqui, comparadas a não pessoas, mas, 

sim, a profissionais da educação, não-docentes. Devido a esse atributo 

passaram a significar para PDI, algo a ser superado, ou adaptado, que exige, 

segundo as PDI, um esforço para que haja entrosamento ou acordo 

profissional.  

4.3 Baixa burocratização – PDI 

Abordaremos a seguir as atribuições e como a ação dos gestores pode 

influenciar como empreendedores de regras. 

Quadro 9 - Apontamentos sobre Baixa burocratização 

QUESTÃO SIGNIFICADO DEPOIMENTOS 

04 PDI denuncia 

posturas de gestores 

da escola, frente à 

questão das 

diferenças entre os 

grupos 

B1: Não! Não são as mesmas (atribuições), 

apesar de que... Existe um documento falando 

das atribuições e lá relata que tem diferença 

sim! Só que na escola elas, a própria 

coordenação e direção da escola, falam que 

todas são iguais! Só que... Existe essa 

diferença de atribuições sim. 

08 PDI reclama da 

diferenciação entre 

os grupos e da falta 

de ética dos gestores 

B:. Nós temos um respeito entre nós, pelo 

menos na escola onde eu trabalho existe uma 

diferenciação entre PDI e educadoras, e em 

relação à direção e coordenação falta sim um 

pouco de ética mesmo, a pessoa deve saber 

conversar, te valorizar, porque eu vejo muitas 

coisas lá que eu não concordo. 
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09 -10 PDI aponta que a 

falta de isonomia 

salarial gera 

rivalidade 

B1: 09- Existe este confronto assim, por causa 

dessa função, dessas mudanças, porque ainda 

educadora não estão recebendo o mesmo 

salário que PDI então está existindo ainda uma 

certa rivalidade ali. 

10- As educadoras já estão deixando claro: 

vocês são PDI vocês vão fazer o pedagógicos, 

nós somos educadoras a gente vai cuidar do 

cuidar...do trocar então assim no momento por 

causa dessa mudança de função e de salário 

esta bem complicada a situação!  

14 PDI indica falta de 

cooperação das 

educadoras no 

trabalho  

B1: Já coloquei novas atividades que eu 

gostaria de dar, e elas já deixavam claro que 

não ia dar certo, porque não é bem assim, e 

aqui você sabe que não vai ter muito recurso, 

e muitas atividades que eu realizei eu tive que 

fazer com recursos próprios, sem o apoio da 

coordenação, da direção e nem das colegas 

de trabalho, porque se falasse em contribuição 

para comprar algo ninguém queria contribuir e 

que iam se virar com o que tinham. 

07 PDI indica existência 

de conflitos  

B2: Eu diria que o meu convívio com as 

companheiras agora está bom, porque no 

início eu achava que não ia suportar. 

10 PDI reclama da 

formação de grupos 

voltados para a 

crítica e 

marginalização de 

terceiros 

B2:Tem aquela que percebe que você se 

sobressai e que sempre fica de panelinha, 

ainda mais com essa situação de educadora e 

PDI ne? Então essas coisinhas que saem, eu 

não ligam não, essas coisas banais. 

12 PDI reclama da 

sobrecarga de 

trabalho, e da 

indefinição das 

funções 

B2: Elas deixam muito pra mim [pensativa] no 

começo elas até falaram pra mim que eu era 

muito boa naquilo que eu fazia, então elas 

deixaram muito o registro por minha conta, eu 

até me sinto... Tem horas que eu me sinto até 

sobrecarregada, é registro, é história todo dia! 

Tudo só nas minhas costas, fazer aqueles 

cadernos! Então eu percebi que as duas 

estavam só com o cuidar e eu com a parte 

pedagógica! 

14 PDI  

Faz comentário que 

induz a redução das 

educadoras 

enquanto 

profissionais ao 

papel de 

mães/cuidadoras  

 

B2: Elas são assim, pessoas mais para ser 

mães! Assim pode até ser que elas atuem 

bem, mas como profissional, professora, eu 

acho que falta muito! Não vou atribuir isso a 

elas, coitadas, porque a prefeitura pelo jeito 

sempre pagou muito pouco, algumas eu acho 

que faltou oportunidade, outras eu acho que foi 

acomodação, mas tinha o magistério até pouco 

tempo, e elas alegam muito isso, que faltou 

oportunidade! 
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21 -22 PDI reclama da 

distribuição de 

tarefas na escola – 

demonstra 

sentimento de 

insatisfação com a 

desordem e indica 

que PDI não aceitam 

alguns tipos de 

tarefa. 

B2. 21: Esses dias eu tive que dizer pra elas 

que nós não temos que ficar fazendo o serviço 

das meninas da cozinha, e elas faziam, como 

que eu vou ficar limpando nariz de criança, 

auxiliando comer, como eu vou limpar mesa e 

passar manteiga na bolacha? E elas estavam 

trabalhando assim, muito desorganizadas! Eu 

não quero que elas concordem comigo, mas 

elas têm que mudar!  

22: As PDI não! Já tem outra postura! Não 

aceitam, reclamam mais.  

03 PDI aponta a 

existência de 

conflitos dentro da 

escola após aumento 

salarial 

 

B2: Quando mudou o salário ai sim deu muito 

[pensativa] muita briga! Ai não dava mais pra 

falar tanto. O que a gente ouvia eram coisa do 

tipo: você está aqui, então você é a professora 

e depois saiu outra conversa que PDI 

planejava e educadora executava! Então foi 

outro transtorno, e vinham elas com outra 

conversa: vocês planejam mais a função é a 

mesma! 

07 PDI indica 

insatisfação salarial 

e queixas sobre 

ambiente dificultoso 

B3: Minha opinião (valorização) está no meio-

termo [termo] nem só pelo salário mas também 

pelo ambiente sei lá... 

03 PDI expõe a 

existência de 

dificuldade de 

relacionamento com 

educadoras devido a 

formação 

 

B3: Foi difícil, porque todo mundo sabia que 

agente tinha curso, então era um comentário 

aqui, outro ali, mas ai a gente foi superando. 

16 PDI indica 

informalidade no 

trato das tarefas 

B3: Tem sido melhor hoje dia, o registro, por 

exemplo, cada dia uma faz, fomos aprendendo 

a revezar. 

17 PDI indica postura de 

interiorização de 

exclusão pelas 

educadoras 

B3: As meninas que têm formação têm mais 

liberdade para falar sim, e quando é educadora 

dependendo do assunto fala até mais baixinho, 

sabe? Parece que tem medo ou insegurança, 

não sei, mais é diferente sim, nós temos mais 

segurança, acho que é a teoria, as leituras, 

não sei.  
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03 PDI indica 

indefinições 

funcionais em 

período de 

adaptação no que diz 

respeito a função 

que cada grupo 

deveria 

desempenhar  

B4: A chegada foi um pouco complicada 

porque quando eu cheguei aqui só tinha uma 

PDI! E ela trabalhava lá abaixo, nós fomos da 

primeira turma que entrou, em outubro de 

2008.  

No início foi complicado! Porque o que as 

educadoras e os outros funcionários da escola 

entendiam? Eles entendiam que eles iam ser 

auxiliares nossos! Mas isso não foi colocado 

pra gente, só falaram que eu ia ser professor 

de desenvolvimento Infantil, estão aqui suas 

atribuições, e eu pensei que eu ia trabalhar, 

e... Foi chato! Foi chato! Mas eu deixei bem 

claro dizendo que eu não tinha problema 

nenhum, que se eu tivesse que pegar no 

pesado ou trocar uma criança não ia ter 

problema nenhum, eu estou ganhando pra isso 

está na minha atribuição, independente do 

outro fazer ou não eu estou fazendo a minha 

parte. 

16 PDI diz concordar 

com revezamento 

nas funções para 

evitar conflitos 

B4: No caso das tarefas a gente reveza, em 

reuniões de pais por exemplo cada uma faz 

uma reunião. Nós vamos fazendo as 

anotações nas HAP’s, colocando os 

recadinhos gerais, eu mesmo faço minhas 

anotações e mostro pra elas e é por isso que é 

bom ter mais de uma na sala, porque se você 

não lembra a outra lembra. E reunião de pais 

era uma coisa que elas já estavam 

acostumadas a fazer, então não teve problema 

não. 

As regras são entendidas por Goffman (2008), como produto da 

iniciativa de alguém, que tem como finalidade empreender valores morais. 

Dessa forma ele destaca que para que isso ocorra é necessário duas 

espécies de empreendedores: os criadores de regras e os impositores de 

regras. Como criadores temos e citamos anteriormente as normas e 

atribuições de cada grupo aqui pesquisado.  

Embora constem irregularidades entre o escrito e o executado não são 

as divergências descritas nas atribuições que incomodam os grupos, mas a 

forma com que transcorrem os fatos no dia a dia. Percebemos que a ação dos 

gestores pode influenciar como empreendedores de regras: 

B1: Não! Não são as mesmas (atribuições), apesar de que... Existe um 

documento falando das atribuições e lá relata que tem diferença sim! Só que na 
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escola elas, a própria coordenação e direção da escola, falam que todas são 

iguais! Só que... Existe essa diferença de atribuições sim. 

B1: Nós temos um respeito entre nós, pelo menos na escola onde eu trabalho 

existe uma diferenciação entre PDI e educadoras, e em relação à direção e 

coordenação falta sim um pouco de ética mesmo, a pessoa deve saber 

conversar, te valorizar, porque eu vejo muitas coisas lá que eu não concordo. 

Ainda nos referindo a Becker (2008) um tipo de criador de regras, é o 

reformador cruzado, ou seja, é alguém que se interessa pelo conteúdo das 

regras já existentes, mas não está de total acordo com ela. Por essa razão 

tenta, por vezes, reformar as regras existentes: 

Ele é interessado no conteúdo de regras. As existentes 
não o satisfazem porque há algum mal que o pertuba 
profundamente. Ele julga que nada pode estar certo no 
mundo até que se façam regras para corrigi-lo. Opera 
com ética absoluta; o que vê é verdadeiramente mal 
sem nenhuma qualficação (...) O cruzado não está 
interessado apenas em levar outras pessoas a fazerem 
o que julga certo. Ele acredita que se fizerem o que é 
certo será bom para elas. (BECKER, 2008, p.153) 

B3: Foi difícil, porque todo mundo sabia que a gente tinha curso, então era um 

comentário aqui, outro ali, mas ai a gente foi superando. 

B3: Tem sido melhor hoje em dia, o registro, por exemplo, cada dia uma faz, 

fomos aprendendo a revezar. 

Ações como as citadas acima, via de regra, não poderiam existir, mas 

devido às circunstâncias são ações comuns, entre educadoras e PDI. Um 

reformador cruzado, no contexto que estamos apresentando, pode ser 

representado pela resistência às novas regras. Tais regras representam, 

portanto verdadeiras cruzadas para os grupos com ideias próprias, as 

educadoras com seus ideais estabelecidos e as PDI com suas concepções. 

Nos momentos mais conflituosos, as educadoras apresentaram mais 

resistência em relação às atribuições, mas ficou evidente que as atribuições 
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não foram o pivô da revolta das educadoras, mas, sim, a ascensão salarial 

que a prefeitura atribuiu às PDI: 

B2: Quando mudou o salário ai sim deu muito [pensativa] muita briga! Ai não 

dava mais pra falar tanto. O que a gente ouvia eram coisa do tipo: você está 

aqui, então você é a professora e depois saiu outra conversa que PDI 

planejava e educadora executava! Então foi outro transtorno, e vinham elas 

com outra conversa: vocês planejam mais a função é a mesma! 

Nesse período a resistência das educadoras, frente aos fazeres 

pedagógicos, ficou mais intensa. Presenciamos, então, a decadência de um 

grupo estabelecido pela tradição, dando espaço a um novo grupo 

estabelecido pela titulação. 

As educadoras estavam acuadas, sem perspectivas e sem rumo, pois 

mesmo após a oferta gratuita de cursos de formação superior, muitas 

educadoras encontravam-se impossibilitadas de participar. A justificativa para 

a impossibilidade foi a distância, pois as educadoras moram em Ribeirão 

Pires e o curso oferecido, na modalidade presencial, era na cidade de Santo 

André. Por não haver nenhuma ajuda de custo no transporte, somado ao 

baixo salário que elas recebem algumas educadoras, não se candidataram. 

Surge então a nova figuração de um grupo que um dia foi tradicional, um 

grupo que tentou resistir ao novo, por intermédio de seus saberes e da 

intimidade com o espaço escolar; um grupo que enfrentou uma cruzada e por 

ela foi vencido: 

Apenas alguns cruzados, portanto, alcançam sucesso 
em sua missão e criam, ao gerar uma nova regra, um 
novo grupo de outsiders. Entre os bem-sucedidos, 
alguns descobrem novos problemas para atacar. Outros 
cruzados fracassam em sua tentativa e sustentam a 
organização que criaram, abandonando sua missão 
caracteristica e concentrando-se no problema da própria 
manutenção organizacional, ous e tornam eles mesmos 
outsiders, continuando a esposar e pregar uma doutrina 
que soa cada vez mais esquisita com o passar do 
tempo. (BECKER, 2008, p.160) 
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As hierarquias no trabalho perpassam as regras das atribuições; as 

diferenças na formação vão muito além e dizem respeito às regras entre os 

grupos, ou seja, quem organiza, quem providencia, quem dá a ultima palavra 

frente a uma decisão etc. 

4.4 Vantagens por meio da Tradição – PDI 

Apresentamos aqui apontamentos de comportamentos das educadoras 

quando da chegada das PDI às escolas.  

Quadro 10 - Indicações de Superioridade e Vantagens por meio da Tradição 

QUESTÃO SIGNIFICADO DEPOIMENTOS  

10 PDI indica fala de 

educadora que 

demonstra postura 

autoritária 

B1: As educadoras já estão deixando claro: vocês 

são PDI, vocês vão fazer os pedagógicos, nós 

somos educadoras a gente vai cuidar do 

cuidar... do trocar então assim no momento por 

causa dessa mudança de função e de salário esta 

bem complicada a situação!  

13 PDI faz 

considerações sobre 

a atitude das 

educadoras em 

período inicial de sua 

chegada à escola. 

B1: Então já houve aquele contato de imediato que 

não foi muito bom! Mas com o tempo você vai 

conversando com as educadoras e falei: olha 

gente, eu não estou aqui querendo assumir o 

papel de ninguém, não estou querendo ser mais 

que ninguém, mas assim... Foi difícil! E até no 

pedagógico algumas atividades que eu falava, elas 

achavam legal e respeitavam e tudo, só que tinham 

outras do outro período que já não concordavam, 

então assim, é difícil é uma divergência assim... 

Porque como o nome fala, você é professor, então 

você desenvolve, você aplica, você excuta, você 

faz tudo, elas mesmo ficavam só observando e já 

era claro que a função ali era o cuidar da criança. 
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15 PDI expressa 

sentimento de auto 

valorização seguido 

de comentário 

depreciativo sobre a 

prática  

do grupo A 

 

B1: Você sente a diferença de uma organização de 

uma reunião, um exemplo... Elas já iam direto ao 

assunto dizendo pra mãe que a criança é 

assim...assim. Não chegava de uma forma... 

Porque você tem que preparar os pais, porque 

dependendo das palavras que você utiliza e tal... E 

assim, eu senti uma falta de experiência, um pouco 

de embasamento teórico que às vezes você tem 

nos seus estudos, e eu fiquei na primeira reunião 

pensando que poderia ter sido feito uma dinâmica 

com os pais, ler algum trecho de algum autor que 

fale sobre educação e tal, e na segunda reunião eu 

já coloquei minha opinião e elas falaram que eu 

podia fazer o que eu quisesse, e foi bacana, porque 

elas contribuíram... eu fiz essa reunião e senti mais 

a participação dos pais, eu acho que a formação 

junto com a prática forma alguma coisa assim mais 

interessante. 

20 PDI faz queixa de 

influência de 

profissionais mais 

antigos em tomadas 

de decisões em 

seguida indica 

postura de defesa 

pela afirmando sua 

formação 

B1: É pelo menos na escola em que eu trabalho, o 

que eu tenho visto em reuniões é que prevalece 

opiniões de pessoas mais antigas, com mais tempo 

de casa, a opinião delas prevalece né em certos 

casos, tem aquelas que são antigas que falam do 

seu trabalho: Ah! Essas meninas chegaram ai e 

tão querendo inovar, tão querendo fazer 

atividade sobre isso, sobre aquilo, isso não 

educa ninguém! eu já ouvi educadoras antigas 

falando né, mas a gente tenta fazer nosso trabalho 

pelas bases teóricas que nós temos e pelas 

experiências anteriores profissionais também. 

22 PDI diz ter observado 

que as educadoras 

eram valorizadas 

pela antiguidade isso 

à incomodou pois 

achava que deveria 

ser de outra forma  

B1: Eu vi que as antigas, puderam escolher suas 

salas, as educadoras e na minha vez de escolher a 

diretora me chamou na sala dela, fechou a porta e 

disse: a sua sala é essa! Eu disse tudo bem, eu 

sou uma profissional, trabalho em qualquer nível 

sem problema nenhum, eu fiquei sabendo que 

pessoas antigas tiveram este mérito de escolha, no 

meu ver deveria ser uma coisa aberta e que a 

pessoa se identificasse de alguma forma, e isso foi 

no ano passado e neste também. 

21 PDI considerava 

coordenadora 

defensora das 

educadoras – 

percebe que 

educadoras tiveram 

mudança de postura 

com a saída de quem 

às defendia 

B2: A diretora como eu te disse é neutra, mas a 

coordenadora eu percebia que ela puxava um 

pouquinho pro lado das educadoras, porque me 

disseram que ela foi educadora! (...) E hoje como 

ela saiu eu percebo que as educadoras ficam 

assim... Quietas! Não têm coragem de falar ou 

falam baixo. 
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14 - 15 PDI indica 

resistência das 

educadoras em 

desempenhar função 

– fala dos 

mecanismos que 

gerou conflitos e diz 

serem mais tênues 

atualmente 

 

B3. 14: Tinha umas que ficavam na sala e 

trabalhavam, outras que ficavam e não ajudavam, 

ficavam paradas e criticando, né!  

15: Desentendimento não, mas... Umas caras, uns 

cochichos, umas panelas, e eu ficava sem graça... 

e aqui têm poucas PDI, pelo menos quando eu 

cheguei, agora até que tem mais, mas não existe 

tanto essas coisas mais não, melhorou um pouco, 

né! Mas era assim [pensativa] uma certa 

resistência. 

05 

 

PDI indica que 

educadoras 

ameaçaram não 

cumprir funções, 

mas destaca que 

nem todas as 

educadoras agem 

desta forma, 

algumas tendem a 

não resistir em 

aprender com ela 

B4: Falavam que não iam fazer, mas chegava na 

hora e fazia! Que falou teve sim, mas que tenha 

parado nenhuma. Sempre tem alguma que não tem 

a cabeça tão aberta quanto a outra, isso ocorre 

tanto com educadora quanto com PDI. Mas tem 

aquele que você comenta que aprendeu tal coisa ai 

ela fala: Ah! É mesmo!’ e outras: Ah! Isso é 

porque elas nunca aprenderam na prática! 

Então tem aquelas que resistem e tem aquelas que 

não. 

06 

 

PDI faz queixa sobre 

a divisão de trabalho 

B4: Eu acho que deveria ser uma educadora e uma 

PDI (escolher sala), porque o que acaba 

acontecendo no período é que as educadoras 

pegam todas o período da manha e as PDI, não 

todas, mas a maioria vão ficar a tarde, então não 

fica uma coisa mesclada, assim! 

15 

 

PDI fala sobre a 

necessidade que 

sentiu de adaptar-se 

aos moldes das 

educadoras ao 

chegar à escola, 

B4: A gente ficou assim tentando saber como que 

elas trabalhavam, e fomos adequando o nosso 

trabalho ao delas. Hoje é que nós começamos mais 

a... Nos impor. É lógico que eu não chegar aqui e 

dizendo que é assim e assado! Não é assim! e eu 

não vou mentir pra você, eu vim com essa visão. 

Nos relatos apresentados abaixo, podemos observar nas falas das PDI, 

apontamentos de comportamentos das educadoras durante a chegada das 

PDI nas escolas. São fatos ocorridos logo no início, onde se observava uma 

fragilidade bem maior das PDI do que após alguns meses.  

É interessante observar que, ao mesmo tempo em que educadoras se 

consideravam desvalorizadas por não terem formação, e por vezes não 

dominarem os conhecimentos específicos, percebe-se atitudes como as que 

relatam as PDI: 

B1:As educadoras já estão deixando claro: vocês são PDI vocês vão fazer o 

pedagógicos, nós somos educadoras a gente vai cuidar do cuidar...do trocar 
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então assim no momento por causa dessa mudança de função e de salário 

esta bem complicada a situação! 

B1: Então já houve aquele contato de imediato que não foi muito bom! Mas 

com o tempo você vai conversando com as educadoras e falei: olha gente, eu 

não estou aqui querendo assumir o papel de ninguém, não estou querendo ser 

mais que ninguém, mas assim... Foi difícil! 

B4: Falavam que não iam fazer, mas chegava na hora e fazia! Que falou teve 

sim, mas que tenha parado nenhuma. Sempre tem alguma que não tem a 

cabeça tão aberta quanto a outra, isso ocorre tanto com educadora quanto com 

PDI. Mas tem aquele que você comenta que aprendeu tal coisa ai ela fala: Ah! 

É mesmo!’ e outras: Ah! Isso é porque elas nunca aprenderam na prática! 

Então tem aquelas que resistem e tem aquelas que não. 

B4: A gente ficou assim tentando saber como que elas trabalhavam, e fomos 

adequando o nosso trabalho ao delas. Hoje é que nós começamos mais a... 

Nos impor. É lógico que eu não chegar aqui e dizendo que é assim e assado! 

Não é assim! e eu não vou mentir pra você, eu vim com essa visão. 

A tentativa das PDI em adequar a forma de trabalho das educadoras, 

não nos parece, de fato, algo normal ou bem visto, haja visto que na fala das 

PDI é muito comum a afirmação de que foi um momento difícil ou complicado.  

Acerca desse primeiro momento e do desempenho de papéis 

encontramos um relato de Allport: 

Sabemos assumir uma aparência para ocasião, mas 
sabemos também que está aparencia é como uma 
expressão mascarada de nossa pessoa, e não o centro 
de nossa auto-imagem. Grande parte de nosso assim 
chamado comportamento no desempenho de papel é 
dessa espécie. Todos nós somos forçados a 
desempenhar papéis que encaramos como alheios a 
nós; sabemos que não são próprios, mas simples 
representações. (...) O estilo é o sêlo da individualidade 
impresso em nosso comportamento adaptativo. Em 
nossa cultura e clima todos usam roupa, mas nosso 
estilo de vestir é individual e revelador. O mesmo se dá 
com cada ato adaptativo que realizamos, desde o dar a 
mão até o compor uma sinfonia, desde o caminhar por 
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uma rua até o comandar um regimento. (ALLPORT, 
1966, p.105) 

Com relação ao desempenho de papéis, a contra gosto, devemos 

ressaltar que, tanto educadoras quanto PDI, alegam ter passado ou passam 

por esta experiência, seja para tentar uma adaptação ou provar competência 

no trabalho, seja por meio dos saberes ou pelo dos conhecimentos 

específicos. Fenômenos como este parecem comuns quando dentro de uma 

mesma organização, encontram-se grupos distintos, principalmente no 

exercício de uma mesma função: 

Quando uma organização contém dois grupos que 
competem pelo mesmo poder – como na industria , em 
que administradores e empregados disputam pelo 
controle da situação de trabalho -, o conflito pode ser 
crônico. No entanto precisamente, por ser um traço 
persistente da organização, talvez o conflito nunca se 
torne declarado. Em vez disso, os dois grupos, 
enredados numa situação que aprisiona a ambos, veem 
vantagens em permitir que o outro cometa certas 
infrações e não as denuncie. (BECKER, 2008, p.132) 

O que vimos a todo o momento foram dois grupos debaterem na disputa 

de um espaço. Em nosso estudo reunimos opiniões acentuadas que 

expressavam revoltas e decepções, mas também tivemos opiniões mais 

tênues, ou menos radicais, tanto de educadoras quanto de PDI, a respeito do 

problema de disparidade salarial e profissional. 

Não sabemos até que ponto houve sinceridade da parte das 

entrevistadas, mas podemos afirmar que elas estavam dispostas a falar 

acerca do assunto, principalmente as educadoras que parecem ter 

encontrado na pesquisa um espaço para expor suas revoltas e inquietações. 

As PDI já apresentaram uma postura mais arredia e desconfiada, talvez por 

temerem o período probatório.  

A percepção de que as educadoras tiveram uma tradição de poder 

durante um determinado tempo e que o conhecimento ou a formação foi 

ganhando aos poucos dimensões de poder pelas PDI, apresentou uma 

contraposição de relações no trabalho, num movimento processual observado 

nas relações antagônicas entre educadoras e PDI. 



 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A finalidade desta pesquisa era promover uma discussão em torno das 

questões “estabelecidos-outsiders”, mas, acima de tudo, sobre os 

apontamentos e as considerações que foram surgindo, como respostas, na 

medida em que fomos caminhando esta pesquisa junto às entrevistadas que 

muito contribuíram para os resultados apresentados.  

A primeira questão: Existem conflitos entre os grupos? buscou-se 

evidenciar, não somente a existência de conflitos entre os grupos de 

educadoras e PDI, mas a forma em que os conflitos aconteciam comprovando 

que o estudo de Elias e Scotson (2000) acerca das categorias estabelecidos 

e outsiders, se definem na relação que as nega e que as constitui como 

identidades sociais. Os indivíduos que fazem parte dessas escolas estão ao 

mesmo tempo unidos, mas também separados por uma relação de 

interdependência grupal. 

Comprovada e exemplificada a existência de conflitos, tornou-se 

evidentemente necessário a exposição de dados que expunham tal forma, daí 

surge, de forma mais clara e consistente, respostas para a segunda questão: 

Quais os mecanismos utilizados pelos grupos para concretizar os conflitos? 

Esta questão foi essencialmente a base que estruturou toda a pesquisa, pois 

foi a partir deste questionamento que conseguimos juntar dentro de um 

emaranhado de acontecimentos e de opiniões, algumas categorias, que foram 
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divididas em quadros. Esses quadros geraram uma visão geral, e ao mesmo 

tempo detalhada, sobre algo tão complexo que é a relação de poder entre os 

dois grupos estudados. Pode-se constatar que a superioridade social e moral, 

o pertencimento e a exclusão, são elementos da sociedade que formam e 

exemplificam as relações de poder exercidas entre os estabelecidos e os 

outsiders na esfera social.  

Esse ponto nos levou a compreendermos a terceira e última questão: 

Das irregularidades do sistema de funcionamento, o que gera conflito entre os 

grupos? 

Para responder a essa questão, apresentamos a figuração do sistema 

da Educação Infantil na cidade de Ribeirão Pires, como sendo parte de uma 

nova realidade e, dentro desta realidade, através da observação e das 

entrevistas com as educadoras e PDI foi possível compreender nos 

apontamentos e considerações, o porquê da existência dos conflitos, e como 

os mesmos ocorrem.  

O relacionamento conturbado pode ser considerado o produto final, fruto 

das condições de trabalho e da forma como são encaminhadas as situações 

de desajustes, que surgem na coexistência dos grupos no espaço escolar, ou 

talvez nos expressaríamos melhor, se nos colocarmos da seguinte forma: da 

falta de encaminhamento das situações de conflitos que surgem, no espaço 

escolar, o que apontamos como sendo baixa burocratização. 

De acordo com os dados apresentados, constatou-se, que nos conflitos 

existentes entre educadoras e PDI, a tradição foi uma ferramenta muito útil, 

para as educadoras, que se mantiveram como grupo estabelecido, no 

domínio do espaço, e até mesmo na forma de conduzir os afazeres no dia a 

dia, durante um curto espaço de tempo, durante a coexistência com as PDI. A 

formação das PDI pode ser igualmente, considerada a ferramenta que 

auxiliou a transposição da posição de outsiders para a de estabelecido, pois 

se percebeu que a tradição, expressa pelas educadoras, não pode sustentar 

por muito tempo o peso do sentimento de desvalorização apontado pelas 

educadoras, principalmente quando se refere a desvalorização salarial.  
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A diferença salarial aparece como pivô dos conflitos, e embora não 

recaia sobre as PDI, a responsabilidade por está disparidade de salário entre 

educadoras e PDI, nota-se que, talvez pela falta de oportunidades e até 

mesmo de força organizada para reivindicação direta à prefeitura, por 

melhores condições salariais, o meio encontrado pelas educadoras para 

manifestar suas insatisfações, sejam os meios de resistência e negação de 

algumas atribuições que elas julgam não lhes serem cabíveis, e até mesmo 

porque, alegam em muitas das suas falas, não terem formação, para 

exercerem, as mesmas, este meio de encontrado pelas educadoras, geram 

em parte, os conflitos entre os grupos. 

Verifica-se que tanto educadoras quanto PDI apresentam-se insatisfeitas 

com as condições de trabalho devido a vários fatores aqui apresentados e, 

muito embora fique claro as vantagens das PDI, sobre as educadoras, devido 

a posse do diploma em nível superior, nota-se que não há grandes 

perspectivas de permanência na prefeitura de Ribeirão Pires. Tanto 

educadoras como PDI almejam melhoras e admitem reconhecer a deficiência 

da Prefeitura, no trato com seus estatutários.  

Pareceu-nos, que as relações sociais e de poder no espaço escolar, 

entre educadoras e PDI, são partes da figuração geradas pelas reformas, mas 

também são partes das figurações configuradas, e preenchidas de 

sentimentos e expressões dos próprios sujeitos envolvidos, nos processos de 

construções e descontração dos espaços coletivos; E são nestes espaços 

que os sujeitos se deparam ou estabelecem relações de dependência, e estas 

ligações nem sempre são afetivas, principalmente quando há jogo de 

interesses, em que grupos tendem a disputar espaços ou posições de poder, 

onde possam ditar e criar suas próprias regras, mesmo que não sejam legais, 

mas que façam valer a honra do grupo, já que muitas das vezes o sistema 

não dá conta ou não conseguem respaldar e avaliar o trabalho que está ou 

deveria estar sendo desenvolvido.  

É com esta preocupação, de que o trabalho do agente da educação, 

seja ele qual for, é de muita importância para o desenvolvimento educacional, 

que pausamos esta discussão (que certamente não se encerra), atentando 
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para o fato de que, “se nas relações de poder entre os grupos, os sujeitos 

envolvidos entram em confrontos, gerando mal estar, não estaria a qualidade 

do trabalho também comprometida?”  



 
 

ANEXOS



 
 

ANEXO 1 

ENTREVISTA COM AS EDUCADORAS 
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ENTREVISTA REALIZADA COM EDUCADORA A1  

1. Quando você ingressou como educadora, qual era o ambiente de 

trabalho com os parceiros e nos fazeres do dia-a-dia? (cooperação, 

recíproco...) 

— Eu entrei em 2004, mas não como educadora, como agente escolar. 

2. Como você fez? 

— Eu fiz concurso de novo! 

3. E quando você fez o concurso? 

— Em 2005. Eu não queria ficar só limpando, limpando apesar de ser 

trabalho não é isso que eu quero pra mim! Ai eu queria dar uma subidinha 

NE?! 

4. Qual é a sua formação? 

— Agora eu tenho pedagogia, mas eu só não peguei o certificado porque eu 

não fiz a colação ainda. 

5. Quando você entrou como educadora como que era seu ambiente de 

trabalho? Era mais tranquilo do que é hoje? Com todo mundo 

misturado? 

— Eu sou uma pessoa muito pacata, muito calma. Vejo as coisas finjo que 

não vejo! Desde que não me prejudique! Pra mim tá bom. Quando eu 

entrei... Eu entrei como educadora não tive problema nenhum, trabalhei 

com PDI e também não tive problema nenhum! Pra mim é a mesma coisa, 

às vezes é elas que chegam um pouquinho lá em cima, mas não é maldade 
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delas! É como elas são instruídas lá! Como elas vêem de lá! E elas trazem 

isso aqui a coisa da formação. Lá na prefeitura eles falam que a função 

delas é... Que a gente é quem vai ter que auxiliar elas... Mas na realidade 

não é isso elas vão ter a mesma função que a nossa! Eu achei meio assim, 

mas ficaram na delas! E ficou! 

Mas quando elas entraram aqui... Foi mesmo assim terrível, foi bravo! Ficou 

bravo! Mas assim na sala elas entendiam qual era a função delas, e a Rosi 

também chegou a falar isso numa entrevista8 que teve... Então ela fala PDI 

deve fazer isso... Agora ficou feio né! 

6. Qual foi o período que você mais se sentiu realizada como 

profissional? 

— Como educadora?... É... Que eu me sinto realizada... Eu ainda não estou 

satisfeita. Eu fiz ensino médio! Meu bauzinho ainda está vazio sabe? Eu 

ainda... 

7. Em algum momento você já se sentiu mais importante do que hoje 

como profissional? 

— Não!  

8. Por quê?  

                                                      
1. Matéria da entrevista: Prefeitura diz que PDI atuam como assistentes em creches - Vanessa Fajardo - 

Do Diário do Grande ABC A Prefeitura de Ribeirão Pires esclareceu na sexta-feira que os PDI 
(professores de desenvolvimento infantil) atuam como auxiliares nas creches e não são os docentes 
responsáveis pelos alunos. Por isso, segundo a Prefeitura, o salário base desses profissionais (de R$ 
574) não pode ser considerado o piso dos professores, como publicou ontem o Diário. A secretária de 
Educação e Cultura, Rosi Ribeiro de Marco, informou que as 15 creches de Ribeirão Pires além dos 
PDI, têm professores. Esses ganham o piso de R$ 965,36 para uma jornada de 40h semanais (são 
30h dentro da sala de aula e o restante contabilizado em estudo e preparação de aulas). O valor está 
dentro do piso nacional estipulado pela lei federal 11.378 que prevê R$ 950 mensais para carga 
horária de 40 horas semanais. "Não há nenhuma creche em que o PDI administra salas de aula. Entre 
outras tarefas, ele faz ações lúdicas e troca fraldas das crianças", define Rosi. O fato de o cargo levar 
o título de professor é uma forma de cumprir determinação da LDB (Lei de Diretrizes e Bases 
Orçamentárias) que exige formação específica, segundo a secretária. NOVO PISO - Atualmente a 
Prefeitura possui 155 cargos criados de PDI - a secretária Rosi de Marco não soube dizer se todos 
estão preenchidos. No entanto, ela afirmou que eles também serão beneficiados pelo plano de 
carreira do magistério que atenderá à lei federal do novo piso. Segundo Rosi, a expectativa é de que o 
plano entre em vigor no próximo ano – Disponível em: 
http://www.dgabc.com.br/News/5766187/prefeitura-diz-que-PDI-atuam-como-assistentes-em-
reches.aspx. Acesso em 19 de agosto de 2010. 
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— Eu acho que são as conquistas que a gente tem, né... Tudo... Depois de 

tanto tempo a faculdade, é uma coisa que estava nos meus planos. 

9. Aonde você fez o curso? 

— Na Metodista. 

10. Você fez presencial ou a distancia? 

— À distância. 

11. Você gostou? 

— Sim!  

12. Qual era o seu pólo? 

— Em Mauá, o município onde eu moro, já pensou você ter que ir todo dia! 

Não tem como, eu sou casada tenho filhos, marido casa! Então este curso a 

distância para mim foi ótimo! 

13.  Suas atribuições são as mesmas de quando você ingressou? 

— São! Aumentou assim... Um pouquinho por causa de uma coordenadora 

que veio, né! Ela exigiu, mas não só de mim! Ela exigiu geral. Desde 

quando eu entrei aqui as atribuições são as mesmas. 

14.  Você se sente valorizada pelo trabalho que desempenha atualmente?  

— Não, por que... Se você realiza alguma coisa e uma pessoa chega pra 

você e fala assim... “nossa...”, mas... Nem fala obrigada pelo o que você 

fez? Se chegasse e falasse “nossa que legal”, porque isso é que “enche”, 

mas não deixa lá pra baixo! Mas eu vou te falar... Às vezes nem olha para o 

que você fez. Eu já fiz muita coisa aqui, mas eu parei! Eu não sei se você 

chegou a entrar no berçário? 

— Sim, é bonito! (resposta da entrevistadora) 

— Aquele berçário foi eu quem pintou, e às vezes este tipo de trabalho 

acaba focando só em uma pessoa “vamos focar só ali!”, eu sei que você 
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não sabe tudo, mas você pode aprender, eu não sei de tudo! Sinceramente! 

Mas todo mundo vê que eu tenho boa vontade e eu gosto! Mas eu não sei 

tudo, mas eu gosto! É diferente, né!? Mas é assim, né... Aqui fica um 

pouquinho a desejar mesmo a valorização em relação à gente.  

15.  Você acha que recebe o suficiente para desempenhar seu trabalho? 

— Não, mas não mesmo! Mesmo quando meu salário for igual aos das PDI, 

é porque assim... A responsabilidade com crianças é muito grande né! 

Muito ampla. 

16. Acha que é tratada com respeito por todos dentro da escola? Por quê? 

— É... Se eu tiver que falar uma coisa, eu falo pra você, e isso já é de 

mim... Eu não gosto! E eu não vou citar nomes, vou comentar num geral, e 

isso já é de mim, ta?! O incômodo é a falsidade. 

17. E você acha que este que esse tipo de atitude vem geralmente de PDI 

para educadora? 

— Não, eu acho que não influencia, eu acho que é geral mesmo, e é do ser 

humano! No meu ponto de vista é isto. 

18.  Gostaria que você pensasse neste incômodo em 2008 quando as PDI 

chegaram, essa chegada foi alvo de muitos comentários, como foi? 

— Muito! Muito! Aquela educadora “X” mesmo... Nossa! Nossa! Mas tiveram 

PDI que falaram também... É... “Não estudou, porque não quis!” Chegou 

falar para educadoras. Eu não falei nada porque eu já estava estudando, e 

outra, quando foi pra eu entrar aqui, foi feita uma reunião, e eles falaram 

que só teria PDI e que não iriam mais contratar educadoras, e quem 

quisessem ter salário de PDI teria que fazer faculdade! Isso foi falado e 

deixaram bem claro, se não quiser estudar não precisa, mas vai continuar 

como educadora e seu salário vai ser de educadora, e eles não deixaram 

claro que iam dar faculdade para alguém. E quando eles falaram isso pra 

mim, foi em... 2007, então eu já comecei a correr, eu pensei: “eu não vou 

ficar esperando, porque eu não gosto de nada em cima da hora!” e ai no 
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meio do ano eu já fiz o vestibular da metodista e disse: “eu vou começar 

agora!”. Então eles deixaram bem claro mesmo, que o cargo de educadora 

não ia existir mais, só ia existir para quem estivesse aqui, o nome só! Mas 

não iam ter os benefícios que as PDI teriam. Deixou bem claro pra gente! 

19.  De todas as mudanças que ocorreram na escola, qual foi a que mais 

te decepcionou, e que você gostaria que não houvesse ocorrido ou 

que tivesse sido de outra forma? 

— Ah... Meu Deus! É tão difícil de... 

20.  Essa questão de junção dos grupos te fez sentir substituída, te 

marcou muito? 

— Pra mim não! Nem um pouquinho! Por que... O que elas fazem de 

diferente aqui? Acho que vai da gente analisar isso daí, é tudo igual! Não 

muda nada! Então eu vou me preocupar com o que? Elas podem até 

ganhar mais, o que não é justo porque a gente faz igualzinho! E até mais se 

você quer saber! Porque tem PDI aqui que não tem a experiências que 

muitas educadoras tem! Não entendem bem... Então não me afetou em 

nada não! Não sei se é porque eu já estava estudando... Mas não me 

afetou 

21.  Sabemos que as educadoras dividem espaços com as PDI, em sua 

opinião a mescla dos grupos facilitou ou dificultou o trabalho? 

— Quando elas entraram, eu estava no berçário e eu trabalhava com duas 

PDI a “X” e “Y”, mas... Eu não tive problemas com isso! É que na realidade 

juntando as duas turmas que utilizavam as mesmas coisas, nós tínhamos 

nove educadoras na sala, então querendo ou não nós acabávamos 

dividindo as coisas, mas as coisas minhas pessoais mesmo ficam tudo no 

meu armário, trancado, mas o que é daqui a gente procurava deixar 

arrumadinho mais sempre tinha uma “baguncinha” né?! E eu sou assim, eu 

arrumo uma, eu arruma duas! Na terceira eu já não arrumo mais! Se não 

tem colaboração eu já não arrumo mais, né?! Hoje eu arrumo as 

cadeirinhas, eu não gosto de bagunça em cima da mesa, eu gosto de tudo 



128 
 

organizado, eu não sei o que é! Aí todo mundo fala: “Ah! A Catarina é 

isso...” Ai o que eu posso fazer gente! Eu sou assim, só que os meus 

problemas ficam do portão pra fora!  

Mas eu acho que dificultou um pouquinho justamente por elas terem se 

imposto assim um pouco, mas foi um pouquinho! 

22. Mas demorou esse pouco? 

— Não! Não pelo menos não aqui na sala que eu fiquei né... Porque ou elas 

se adaptavam a gente ou saia fora! Tanto que entrou um rapaz como PDI 

ele, não se adaptou, ele não fazia nada do pedagógico, era difícil. Ele disse 

que dava aula para crianças maiores, ele entrou pra cuidar de uma criança 

especial que tinha na sala, e ele tinha que cuidar dele em especial, mas ele 

tinha que dar uma olhada no geral. Então ele vinha... chegava...faltava! Não 

fazia nada, nem da criança ele cuidava, a gente que acabava ajudando, e 

depois ele não aguentou ficar muito tempo aqui e saiu! Mas as outras 

entraram no nosso ritmo! 

23.  Você teria algum relato de momento de dificuldade em sala de aula ou 

em reunião pedagógica, que tenha te chateado ou feito sentir menos 

importante que as PDI, por não ter formação? (Alguém já lhe disse 

diretamente, indiretamente algo neste aspecto) 

— Então a PDI que mais se exaltou porque ganhava mais na época foi a 

“X”, na época! Hoje até que melhorou um pouquinho! E isso assim era... 

24.  Em algum momento você sentiu a necessidade de agir em defesa de 

seus direitos ou para exigir respeito de alguém que foi autoritário com 

você? 

— Então a PDI “x” como já trabalhou em escolinha particular, ela gosta de 

incrementar... De deixar a coisa mais... Mas só que ela também não 

colocava a Mão na massa! Só colocava as idéias dela e não colocava a 

mão na massa! E eu... Na verdade sou assim... Vou contar a verdade pra 

você, eu... Sou muito tímida, não sou de falar! Sou mesmo assim quietinha, 

e quando tem reunião assim, não me chama pra falar não porque trava 
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tudo! Eu não gosto, eu gosto de ficar quietinha no meu cantinho, só 

olhando, observando e ouvindo! Mas eu ponho a mão na massa, se você 

falar “vamos fazer” eu falo: “vamos!”. Então a gente tinha muito disso tudo 

que a gente ia fazer... Toda idéia que a gente tinha... “Olha, eu tenho essa 

idéia!” “O que vocês acham?” “Querem mudar? Querem tirar alguma 

coisa?” Então elas não vinham e diziam: “Eu vou fazer do meu jeito!" A 

gente não tinha esse problema. Hoje eu trabalho com outras educadoras e 

eu não tenho esse problema, ela trás a ideia dela eu incremento, a outra dá 

outra idéia. Eu não sei fazer decoupage, mas eu aprendo! Mas assim... É 

antes de a gente mexer com o grupo de crianças depois eu não aceito! Eu 

acho assim você já fez... Então se tem que mudar já muda ali, e não lá na 

hora que a gente tá trabalhando com eles. Já aconteceu assim: de todo 

mundo ta ali dando suas ideias e cada uma falar alguma coisa se 

concordasse ou não! Mas na hora de trabalhar e de fazer junto com as 

crianças, isso eu nunca tive problemas não! Elas nunca Falaram... “Não 

Selena vamos fazer assim...” Não, isso não. 

25.  Nas reuniões pedagógicas geralmente são trazidas algumas 

discussões sobre textos, práticas e rotinas, como você se sente neste 

momento? (expõe sua opinião, troca idéias...) 

— É que nem eu falei pra você né... Se precisar falar nem... Nem chama o 

meu nome que eu não falo nada! Mas aqui tem bastante educadora, que... 

A educadora “X” fala até um pouquinho mais, mas... Quem se destaca mais 

geralmente são as PDI. As PDI são quem se destacam mais! A PDI “X” fala 

bastante, a “Y” também... Eu acho que as educadoras ficam mais caladas. 

26.  Qual sua perspectiva de vida? (profissionalmente) 

— Meu sonho... É fazer outra faculdade de artes, e dar aula de educação 

artística, mas meu sonho mesmo é prestar um concurso e dar aula lá em 

Mauá. Eu fiz o ultimo, mas não me preparei porque eu ainda estava 

estudando e eles não aceitam se você não tiver o certificado, e eu não me 

classifiquei porque foi o primeiro concurso que eu prestei.. então tinha que 

acertar vinte e eu acertei dezoito, mas para mim foi ótima a experiência né! 

E eu espero assim... Que saía novamente um concurso porque meu sonho 
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é ir pra lá! Se bem que, pra mim... Aqui é a minha casa, a diretora é uma 

pessoa excelente, me acolhe muito bem, mas meu sonho mesmo é fazer 

outra faculdade e ir para Mauá. 

27.  Você acha possível conquistar o que almeja nas atuais condições 

trabalhistas? 

— A minha vontade é trabalhar lá na frente9, onde está o atendente, eu 

gosto de mexer com isso, eu trabalhei já com a diretora quando não tinha 

ninguém, né! Eu amo isso! Mas eu acho possível sim, eu vou ter que fazer 

uns cortes aqui outros ali... Meu marido trabalha então nós dois... Mas no 

caso de quem... Na minha, na minha situação hoje eu acho que sim. 

28.  Quais as modificações que você considera necessária para melhorar 

as condições de trabalho das educadoras?  

— Vem de lá10 do povo mesmo, de saber falar, porque se estava escrito no 

edital porque que eles vêm falar de forma diferente! Elas11 lá, falam coisas 

diferentes, então assim... Elas chegam com essas idéias aqui, é lá que tem 

que mudar! O edital foi bem... Claro. Tinha que ter um estímulo, mas se as 

meninas se empenhassem também já ajudaria, eu acho... Se bem que o 

salário já aumentou um pouquinho... Mas o que mais dói sabe o que é? É 

que aquelas educadoras que já tinham o magistério e o salário ficou igual 

de PDI e por isso elas também ficaram se achando! Em sala de aula 

mesmo... Aquelas coisas! E nós continuamos lá em baixo, aqueles que 

ralam mesmo... 

29.  Você teria um exemplo de pessoa que teve ascensão de cargo ou 

salário e teve uma postura assim? 

— Ah! Então... Tem um caso assim de uma educadora que virou PDI e 

como era muito amiga da diretora, ela passou para coordenação logo, e 

como elas ficaram assim... Com um “grude” “grude” o povo sentiu ciúme... 

                                                      
9
  Referiu-se a secretária da escola. 

10
  Referindo-se a prefeitura/governo. 

11
  Referindo-se a secretária de educação e outras responsáveis por passar informações da 

secretaria de Educação. 
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Entendeu? E depois também ela começou a cobrar demais da gente, ela 

estava se achando demais também, ela veio cobrando e cobrando muito da 

gente, ela tinha que ter vindo devagar... É como eu te falei, eu sou calada, 

não saiu falando, mas se alguém me falar: “olha Catarina, estamos 

precisando de alguém para defender a gente...” Mas depois do que 

aconteceu, eu digo “não conte comigo para mais nada!”. Porque nesta 

época foi feita uma reunião... E até então todos concordavam que a atitude 

dela não estava sendo legal, mas ai... A corda arrebentou só pro meu lado... 

(mas só pra você ter uma idéia a minha reunião de pais junto com uma 

menina que não aguentou e saiu daqui, os pais vinham em peso, mas era o 

carisma que agente tinha com os pais), ai ela começou a fazer as reuniões 

e os pais sumiram, agora estamos próximo de uma reunião de pais, ela fala 

demais, porque isso já é dela mesmo! Eu já avisei minha companheira de 

sala... Isso foi uma coisa que eu não gostei dela, porque ela falava muito na 

minha reunião! E mesmo depois de toda a discussão não ficou esclarecido 

como ficaria a questão da minha reunião, mas de dificuldade foi só isso 

mesmo. 

_____________________________________________________________

Modificação no roteiro desta educadora 

 Questões inseridas: 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 20, 22 e 29 

(questões não contempladas com o roteiro inicial). 

 Questões não realizadas: 8, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24 e 25 

(respostas contempladas através de outras já feitas). 
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ENTREVISTA REALIZADA COM EDUCADORA A2  

1. Quando você ingressou como educadora, qual era o ambiente de 

trabalho com os parceiros e nos fazeres do dia-a-dia? (cooperação, 

recíproco...) 

— Bom, quando eu ingressei, eu não era educadora, eu era pajem. Aí 

quando eu li lá12 pajem é pra cuidar de criança, então a gente não tinha 

isto... Esta obrigação de fazer essa parte da... Pedagógico da criança. 

Ensina! E sim o cuidar! Aí quando mudaram pra educadora... aí foram 

exigindo da gente. Aí quando... foi passando de um mandato pro outro... 

hum. Como que eu posso explicar? Foi através dos cursos que foram dados 

para gente, que agente tinha que começar a... Alfabetizar a criança... Tinha 

três quatro vezes no ano, aí começaram a falar que a gente não era mais 

pajem, que a gente era educadora e que a gente ia fazer o papel de 

professora, que aqui não era mais um depósito de criança, que a gente não 

tinha que tratar a criança como num depósito, e a gente tinha que passar 

isso para os pais também... Então era a parte pedagógica mesmo e a gente 

ia ajudar o professor a fazer... Essas coisas! Então pra mim foi difícil isso, 

porque eu não tinha estrutura pra isso! Entendeu?  

— Sim! (resposta da entrevistadora) 

2. Mas como era o seu ambiente com as pessoas? 

— Olha, Cláudia eu não tenho que reclamar assim... De nada! Porque a 

minha primeira diretora foi a Dona. “X” era a “Y” a assistente dela e eu 

aprendi muito com ela! E elas tratavam a gente... Igualmente. Era uma 

pessoa muito boa! E foi numa época que derrubaram a escola que era dia e 
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  Referindo-se ao edital. 
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noite... mas foi desmanchada porque não tinha estrutura e era toda de 

madeira, um barracão né! Aí... foi demolido e então nós juntamos com outra 

escola, e nessa escola eu peguei outra diretora, que também era muito boa, 

e assim... Eu não tenho que reclamar de direção nenhuma! 

3. Vamos fazer diferente, não pensa em reclamação, pensa em como 

você se sentia como um todo, como pessoa! 

— Então... É o que eu falei com você, eu me sentia muito bem! A única 

coisa foi nesse... Foi nesse processo de mudança... Porque eu tinha como 

ensinar a criança, eu acho que eles tinham que ensinar mais a gente, você 

vai pra escola faz o ensino médio, mas... Eu parei de estudar porque eu 

casei muito nova e depois que eu comecei a trabalhar eu voltei pra fazer o 

colegial, aí quando eu terminei o colegial eu fui atrás do magistério, mas 

não tinha mais, aí não teve... Aí não teve como me formar né! Então pra 

mim foi difícil porque eu não sabia como fazer o... Como lidar com a 

criança, como aplicar... Como fazer aquilo ali... Eu sabia eu fazer! Mas não 

sabia aplicar! 

4. E quando começaram esses cursos, essas cobranças? 

— Aí Cláudia eu acho que foi em... 2000 que já começou isso daí, em 2000, 

não só o cuidar e mais essa parte pedagógica que pegou muita gente sem 

saber, então a gente pegava muito do professor, como fazer isso, como 

fazer aquilo entendeu? Até hoje mesmo eu estou aprendendo, eu não vou 

dizer pra você que eu vou pegar uma sala e... Cada dia que passa é um dia 

que a gente aprende! Antes eu tinha um olhar assim... Ah! Aquela ali é 

professora e aí eu não queria aprender, agora não, agora eu estou aberta 

para aprender para depois passar para minha criança entendeu? 

5.  Qual foi o período que você mais se sentiu realizada como 

profissional? 

— Não, nenhuma vez, o salário hoje esta muito pouco... Quando eu entrei o 

salário era de três salários mínimos, e ai quando o PT entrou, ele não deu 

aumento mais! Ele tirou! Foi tirando todos os benefícios que a gente tinha, 
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tinha insalubridade, o vale transporte que eu fico revoltada porque tem 

pessoas que moram em Mauá, e a gente que mora aqui no município, a 

gente que vota aqui... A gente ganha seis reais! O que é seis reais?! 

Entendeu?... E tem pessoas assim... Pega três conduções e pega o valor 

de três conduções integrais, eu acho que isso ai eles tinham que rever e... 

Sei lá né! Para poder ajudar a gente né! Mas o salário que deu uma 

aumentada melhor foi esse ultimo que deu uma aumentada legal agora, que 

deu uma aumentada de cento e poucos reais agora, porque eles nunca 

tinham dado está aumentada pra gente, foi só agora mesmos, mas falar pra 

você feliz! Feliz mesmo, não teve não. Agora com a criança, com a minha 

criança! Muito bom é quando você sai na rua e você vê aquelas crianças 

que você ensinou no berçário, ensinou a falar... O primeiro dentinho e ele 

grande, e tudo, você vê ele na rua, e ele falar: “aquela ali foi minha tia” ali 

ele vem me abraça entendeu? Isso daí pra mim é uma coisa que... Não tem 

valor13 eu vejo muitas crianças que ficaram comigo no berçário e hoje são 

pai e mãe. 

6. Suas atribuições são as mesmas de quando você ingressou? 

— Não, agora é bem mais, a parte pedagógica agora você tem que fazer 

bem mais, você tem que fazer planejamento semanal, tem que fazer 

planejamento... Semestral, que falam. Muito mais coisa, muito mais 

exigência da gente. 

7.  Qual o auxílio que você recebe para fazer tudo isso? 

— Então... Eu tenho minha companheira de sala14 e também a professora 

que a gente senta e a gente faz... o planejamento sou eu e ela que fazemos 

ligado com a professora da manhã, mas quando a gente não sabe tem a 

coordenadora que ajuda a gente a fazer então a gente neste ponto a gente 

é bem ajudada. 

8. Acha que é tratada com respeito por todos dentro da escola? Por quê? 

                                                      
13

  No sentido de não ter preço. 
14

  Referindo-se a outra educadora  
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— Eu sinto, oh... Cláudia, eu não tenho nada não... Nada do que reclamar 

não. Me sinto respeitada sim! Até mesmo quando foi mudado esse... PDI e 

educadora a diretora deixou bem claro pra gente que a gente é tão 

importante quanto a PDI, porque ela acha que o educador... Que a palavra 

educador é bem mais forte que PDI, porque tá ali... É.... Educador, você 

está educando! Você está fazendo a parte pedagógica, mas esta educando, 

então... nisso daí ela apoiou muito a gente, embora a gente como educador 

ficamos muito chateados! Entendeu? Por esta diferença de salário sendo 

que a gente faz as mesmas coisas que elas! Porque a gente não teve como 

estudar, e, é como eu te falei, eu não tive... Eu não estou te falando eu não 

quero estudar! Mas eu queria que eles ajudassem a gente... Mais 

entendeu? E não tô... As meninas tudo bem, estudaram, fizeram a 

faculdade... O estudo delas tudo, legal! Mas a gente não teve como, não 

teve como! Você esta entendendo o que eu quero dizer? Não teve como 

chegar... e eu queria muito, sinceramente.  

9.  Existe cobrança que antes não existia e que faz você se sentir 

insegura ou com muita dificuldade no trabalho? (por exemplo: redigir 

relatórios, preencher diários, avaliações, atividades, planejamento) 

— O que me fez pensar assim... O que foi difícil pra mim foi o planejamento 

semanal, porque ali oh... Você pode até ver15 o nosso planejamento, porque 

eu não tinha noção, pra saber o que é este, habilidade, noção, local, isso 

pra mim foi difícil! Porque você fazia atividade, ah... Vamos fazer atividade e 

tal, mas ai cadê a habilidade? Cadê a noção? Então isso pra mim foi... Ai a 

coordenadora fez um HAPS16 pra gente, ai a gente se dividia em grupo e 

ela foi falando, foi dado uma folha com tudo que tinha de habilidade, outra 

com tudo de noção e ela falou: “coisa” uma brincadeira e vê onde que entra 

cada um desses e vão preenchendo... 

10.  Sabemos que as educadoras dividem espaços com as PDI, em sua 

opinião a mescla dos grupos facilitou ou dificultou o trabalho? 

                                                      
15

  Neste momento ela mostrou o planejamento. 
16

  Hora de Apoio Pedagógico Supervisionado.  
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— Foram úteis, foram... Em nenhum momento elas... “coisaram” não, elas 

vieram e disseram aonde entrar isso, noção, habilidades, foi bem sim. E a 

coordenadora também, ela dizia: “não é assim, vamos tentar fazer 

novamente”, então ajudou a gente bastante. Mas hoje eu ainda tenho que 

olhar naquela tabelinha, o que é habilidade, o que é noção porque ainda 

num... tenho ainda tudo aquilo lá na minha cabeça! Eu tenho que olhar pra 

ver aonde que ele se encaixa. Então eu acho que facilitou porque elas não 

tiveram aquele preconceito, ah... Você é educadora e eu sou PDI, eu vou 

fazer e você vai ser minha assistente, isso aqui não teve! Na sala teve! Mas 

muito foi da gente para com elas, e não delas com a gente, a gente teve 

aquilo é... Ai a gente é educadora, e... Eu não vou fazer! Ai... Eu mesmo, eu 

falava que eu ia... Eu era pajem, eu era pajem! E eu não ia fazer mais nada, 

eu ia só olhar! Já que não me deram aquele aumento, eu vou só olhar! Ai a 

diretora chegou e explicou: “olha, não é bem assim!” E ai eu comecei ver as 

meninas totalmente diferente. Entendeu? Mas, elas perguntam: “vocês não 

sabem isso? Então vamos aprender, vamos ler...” Isso a gente não pode 

falar delas não! Até elas tiveram um... Teve até uma assembléia, que 

disseram pra gente que iam dar uns cursos pra gente, que iam abrir outras 

escolas, nossa! Sai de lá super contenta, gente nós vamos estudar! Nós 

vamos ganhar todo mundo igual, a gente vai ganhar como todo mundo... 

Igual entendeu? A gente ficou super contente, mas foi assim... Falou e 

acabou. Eu saí de lá, nossa! Vou fazer faculdade! Vou fazer faculdade! Foi 

demais, agora eu estou desanimada sinceramente, eu queria muito, muito, 

muito estudar, mas... Essa... Paulo Freire17 que colocaram ai, eu até me 

inscrevi, eu queria muito, mas é uma escola presencial, você tem que ir lá 

todo dia, aonde que eu vou deixar minha bebezinha de dois anos? 

Entendeu? E mesmo que eu vá pra lá eu tenho que pagar três conduções! 

Porque eu não moro aqui, eu moro lá no bairro “X”18 como que eu vou ter 

condições de pagar isso daí? Fora os materiais, fora a alimentação, eu não 

tenho condições! Não tenho, não tenho. Saiu uma faculdade de cento e 

poucos reais por mês, e o sindicato está atrás disso daí, mas só que as 

meninas olharam e não está reconhecida pelo MEC, então elas falaram: 

                                                      
17

  Plataforma de ensino Paulo Freire em parceria com a Fundação Santo André. 
18

  Bairro afastado do centro de Ribeirão. 
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“Não vai, porque é dinheiro jogado fora!” Entendeu? E até pra mim, cento e 

cinqüenta reais é... Também ia ser difícil, ia ser difícil! Porque o dinheiro que 

a gente ganha... Você pega seu salário, R$ 130,00, ai desconta, é... 

Convênio médico! Desconta empréstimo! Porque não tem um funcionário da 

prefeitura que não tem empréstimo! Você pega cento e pouco por mês, o 

que você faz com cento e pouco por mês? A minha menininha ela tem uma 

sorte muito grande Cláudia, porque ela ganha muita roupa dos outros 

entendeu? Porque se fosse pra mim comprar uma causado pra ela, uma 

roupa, eu não teria condições de comprar! Até mesmo pra mim! Eu vejo... 

Eu vou te falar... Essa parte que você ta falando das PDI, eu fico meio 

assim... Eu vou falar a verdade! Com dor de cotovelo! Porque quando 

chega alguém pra vender alguma coisa, uma bota, um uniforme, eu não 

tenho condições! Eu não posso Cláudia! Eu não posso! Eu fico tão 

chateada, elas estão todas de uniforme, todas bonitinhas, eu queria uma 

camisetinha escrita educador, tal e tudo, isso... Eu não tenho condições de 

comprar o que elas têm entendeu? Eu não tenho condições, eu queria 

muito andar bem arrumada, andar com um agasalho, andar com uma bota, 

mas eu não tenho... Se eu fizer isso, eu vou deixar minha família, então isso 

ai cria... Elas podem, elas ganham mais, me desculpa (choro).  

Chego nos mesmos horários que elas, trabalho igual elas, faço as mesmas 

coisas, tudo igual! Até chego a fazer melhor, porque eu tenho mais de 

dezesseis anos de prefeitura, tenho uma experiência muito grande, muito 

grande entendeu? Eu olho para uma criança e sei quando ela está com 

febre e quando ela não está só no olhar sabe? Quanta criança eu já não 

peguei com convulsões e eu ia lá... Sabe? Fazia os primeiros socorros, eu 

tenho uma bagagem muito grande! Mas isso ai não é valorizado, eu chego 

eu casa minha filha fala: “mãe, fala baixo! Você está falando muito alto!” 

Tem dia que eu não tenho paciência com ela! Entendeu? Porque você 

acaba levando isso pra casa! E aqui você não pode descontar porque você 

tem que ser aquela ali! Entendeu? Não pode descontar em nada, e de 

maneira alguma que eu vou descontar numa criança, e como é que eu vou 

descontar na minha amiga, então você fica ali... Então na hora em que eu 

chego em casa é que eu vou descarregar tudo, sabe? E eu descarrego em 
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quem? Em que não tem culpa com nada! Ai a gente acaba brigando, acaba 

ficando de cara feia uma com a outra, porque eu trabalho, mas minha filha 

também trabalha, a gente acaba uma não entendendo a outra, entendeu?  

11.  Você teria algum relato de momento de dificuldade em sala de aula ou 

em reunião pedagógica, que tenha te chateado ou feito sentir menos 

importante que as PDI, por não ter formação? (Alguém já lhe disse 

diretamente, indiretamente algo neste aspecto) 

— Não, acho que só a questão do salário mesmo não tem nenhum...  

12. Em algum momento você sentiu a necessidade de agir em defesa de 

seus direitos ou para exigir respeito de alguém que foi autoritário com 

você? 

— Já fizemos isso, mas num adianta! Já fizemos uma assembléia, fomos lá 

conversamos e tal, ai... Ainda estava naquela fase de... Que o sindicato ia 

lutar primeiro para PDI para o piso, porque elas tinham o estudo, e depois 

pra gente educadora, ai, falaram que iam lutar primeiro por elas tal... Ai, 

falaram que a gente tinha que pegar material, pegar isso aqui19 pra entrar 

com processo, com o juiz lá... Pra provar que a gente tem a mesma função 

que elas, que é desvio de cargo, pra gente poder igualar o salário, mas... 

Não deu em nada. Mas nos reunimos sim. E depois foram atrás desta 

faculdade ai que a gente não vai fazer porque não é reconhecida! Teve até 

uma educadora que foi no sindicato conversar, dizer que não era 

reconhecida e fora grosseiros com ela e disseram: “quer fazer, você fazem, 

não vamos ficar andando atrás de vocês mais não!” Ela só queria 

esclarecer, porque se o sindicato está atrás da faculdade, ele tem que dar 

estas informações! Ai foram grosseiros. 

13.  Quando as PDI chegaram vocês ainda estavam à frente do trabalho 

em sala de aula, como foi pra você dividir este espaço? 

— Eu vou falar pra você... A gente aguentava elas, porque tinha que fazer! 

Mas não por gosto, quando foi esta fase... Aí! Eu to aqui porque tinha que 

estar aqui, mas não por que me dava prazer! Eu vinha trabalhar porque eu 
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  Apontando planejamentos. 
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tinha que estar aqui e tinha que assinar meu ponto! Não por que... Nossa 

hoje eu vou pra escola, com aquela vontade de ir! Muitas vezes eu agi 

assim sim! Entendeu... Ah... vinham perguntar oh! Me deixa quieta! Não 

quero conversa! Eu passei por essa fase sim! Agora não! Agora eu já 

superei, agora eu acho que elas não têm nada a ver com isso. Eles20 não 

querem saber se a gente ganha mais ou menos, elas vêm aqui pra poder 

ganhar carinho e a parte pedagógica que a gente ensina eles né ! 

14.  Houve em algum momento desentendimento com PDI por não 

concordarem em fazer algo que você considere adequado? (Qual foi 

sua reação?) 

— Aborrecimento também né Cláudia, porque a gente não tinha paciência, 

não queria papo! Não queria... Até mesmo com as meninas a gente ficava 

de “rabo de olho” foi difícil! Eu queria sabe... Estudar, aprender mais, 

porque eu ainda sou “analfabeta”, eu quero caminhar, eu quero ser alguém, 

eu quero aprender, eu quero ser alguém na vida, porque eu acho que nunca 

é tarde! Poder dizer: “nossa, eu fiz uma faculdade, eu sou professora!” 

Sabe, eu quero ainda chegar a falar isso, mas eu não sei se eu vou 

conseguir não, porque... Tá difícil entendeu? Eu tenho muito orgulho de 

meus filhos, porque meu filho está fazendo administração de empresas, 

conseguiu bolsa, ele vai todo final de semana pra escola da família, é um 

lutador, ele sai todo dia, faz estagio. Esses dias ele foi pra escola da família 

de chinelo, e acharam ruim com ele, ai ele ficou bravo porque a gente luta 

tanto e não consegue comprar um tênis, ai eu dei um jeito de poder comprar 

um tênis pra ele, eu queria estudar e poder dar esse amparo, de poder 

comprar isso, poder comprar aquilo, é isso que eu queria! Eu não queria 

muito pra mim! Eu não quero luxo! Eu quero é poder comprar poder viver, 

poder pagar uma natação pra minha bebê, poder pagar um balé, poder 

pagar alguma coisa que eu não tive, entendeu? Só que do jeito que estão 

as coisas! Poder chegar na loja e comprar aquela roupa da Lilica Ripilica, 

eu nunca tive esse prazer de fazer isso... o enxoval da minha filha foi todo 
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  Referindo-se aos alunos. 
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doado, até hoje é tudo doado porque não tem condições de eu fazer isso, 

eu sou muito sentimental, né Cláudia?  

15.  Quais as modificações que você considera necessária para melhorar 

as condições de trabalho das educadoras?  

— Primeiramente o estudo, porque sem estudo a pessoa não consegue 

nada, porque se eu conseguisse estudar, me formar, ai eu ia ter um salário 

mais digno, eu ia poder... Comprar (risos) eu ia poder fazer muitas coisas 

que eu queria, mas com aquilo que... Eu estudei pra ter aquilo, não quero 

nada de Mao beijada, eu quero a luta! Quero continuar... Até hoje eu 

sustento meus filhos sozinha, na tenho companheiro sou o pai e ame de 

casa, só queria isso ai mesmo, poder estudar pra poder me igualar e ter um 

salário digno, pra poder viver dignamente, é isso que eu queria. Quem tem 

estudo tem, quem não tem vamos ver o que vão resolver.  

16.  Como é a sua relação com os gestores da escola? (coordenador e 

diretor) 

— A diretora é muito boa, muito humana, muito amiga, a gente teve um 

pouco de atrito com ela porque não tinha a coordenadora e agora tem.... E 

essa coordenadora ficou muito ligada com ela, porque ela deu aula pra esta 

menina e tudo, então o povo ficou assim muito enciumado com ela, muito 

ciúme dela! Ela ficava o tempo todo de porta fechada com a menina e tal, 

então todo mundo começou sabe... Não aceitar e ela era educadora igual a 

gente estava na sala de aula e de uma hora para outra, ela não foi nem pra 

PDI já foi logo pra coordenação! Ela tem estudo, eu não sei se é faculdade, 

se inscreveu pra ser coordenadora e conseguiu, e ela tá lá, só que... Ela 

veio assim... Com muita sede ao pote, e falava para as meninas: “eu quero, 

eu quero, eu quero!” então a gente falava assim, antes era igual a gente, e 

agora esta mandando! Então teve uma barreira entre a gente, agora já não, 

agora ela já deu uma diminuída, agora tá... Normal, mas a diretora é uma 

grande pessoa.  
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ENTREVISTA REALIZADA COM EDUCADORA A3 

1. Quando você ingressou como educadora, qual era o ambiente de 

trabalho com os parceiros e nos fazeres do dia-a-dia? (cooperação, 

recíproco...) 

— Foi um susto por eu nunca ter trabalhado assim... (risos) eu chorei muito 

porque eu fui trabalhar num bairro “X” e eles me deixavam em duas salas! 

Você imagina, eu não tinha uma semana de trabalho, eu entrei em pânico, 

eu falava: “meu Deus!” eu lembro que tinha que fazer hora de almoço ai 

juntava todo mundo, os grandes e os pequenos, ai eu chegava em casa eu 

falava pro meu marido: “eu não vou mais para aquele lugar!”, mas foram só 

os primeiros dias, depois eu fui pegando o ritmo, e logo peguei a sala de 

dois anos, e fiquei nesta escola acho que quatro anos e depois eu foi para 

uma escola lá no centro, então eu fiquei mais quatro anos lá, ai ficou ruim 

de trabalhar como se fosse hoje! Mas era bom, era assim mais igual, não 

tinha essa briga! Mas teve um tempo que agente teve que a gente se juntou 

e fomos lá na prefeitura reclamar da diretora! Eu lembro que teve uma vez 

que eu precisava deixar meu filho na escola, e ele ficava lá o dia todo! E ela 

não deixou, eu tinha médico era lá em Santo André e onde eu tomava 

ônibus era longe e eu peguei ele no colo e fui, mas fui daqui até lá 

chorando, aquilo eu fiquei assim pensando, um monte de mãe não trabalha 

a semana inteira e deixa o filho aqui e eu que sou funcionária não posso 

deixar meu filho aqui? Eu disse pra ela: “eu vou deixar ele aqui e volto é 

questão de umas duas horas”, mas não, ela não deixou de jeito nenhum! 

Mas não era sempre que eu fazia isso, mas nesse dia estava chovendo, 

estava frio, como que pode uma coisa dessa? Ela era uma diretora assim... 

uma profissional séria, tipo como a educadora “X” com muita coisa boa para 

passar entendeu? 

2. Qual foi o período que você mais se sentiu realizada como 

profissional? 
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— Antes dessa revolução, não estava com essa briga, quando precisava 

estudar... Por exemplo, a educadora “x” eu tenho ela como amiga, então ela 

falava: “Fátima vamos fazer assim, a Mônica ou o menininho ou a 

menininha?” e era assim a com ela continua sendo tanto que lá em cima no 

berçário nos colocamos os desenhos na parede, goste quem gostar está lá. 

A educadora “x” manda em quem ela se depara porque eu falei pra ela: “Pra 

que isso?” ai eu falei: "eu vou apanhar". Hoje ela esta em outra sala, veio 

uma eventual pra nossa, só que tem uma educadora que voltou, ai esta 

eventual teve que sair para trabalhar numa outra escola em outro bairro, ela 

estava até triste porque ela dizia que ia ter que pagar para trabalhar porque 

ela mora no bairro!  

3. Em algum momento você já se sentiu mais “importante” do que hoje 

como profissional?  

4. Suas atribuições são as mesmas de quando você ingressou? 

— Teve mudanças, teve mudanças sim, e as mudanças só têm vindo a 

mais, a mais e a mais. Por exemplo, eu queria colocar carinhas na sala e a 

coordenadora não deixou! Eu disse: "Poxa, é só pra alegrar a sala!" Não é a 

alfabetização! Porque pra isso a gente oferece livrinhos pra eles...Revistas 

pra eles folharem Então eu já fui barrada por isso, ela falou: - "de jeito 

nenhum, você não vai colocar isso, porque a supervisora "x" não quer!" e ai 

eu perguntei: - "e na porta pode colocar?" Ai ela falou: "Ah! Fátima, você me 

convenceu, coloca o que você quiser, alegra seu berçário porque está muito 

apagado, pode colocar! Fica a vontade". Eu pensei poxa o que aconteceu? 

Então eu acho que mudanças tiveram mais para o lado pedagógico mesmo. 

— Tem umas meninas que falam assim: "Porque ficam cobrando isso da 

gente se nós somos educadoras?" Eu vejo assim, se eu posso fazer porque 

é que eu não faço, e mais um benefício pra criança, agora você acha que 

tem que barrar o pedagógico, eu sou educadora, eu sou educadora e ponto 

final!  

5. Você se sente valorizada pelo trabalho que desempenha atualmente?  
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— Eu acho que não! (risos) eu acho que não... eu acho que não! Eu tenho 

uma quentíssima! Teve uma excursão para o corpo de bombeiros, eu acho 

que eles foram conhecer primeiro socorros ou coisa assim, só que só foi a 

turma que estava em HAP’s a tarde, só que antes eles (os bombeiros que 

vieram no dia) deram uma volta pela escola, passaram na sala, falaram oi 

para as crianças, os bebês é claro não falaram nada, mas estranham e tudo 

né! Mas aí... Debruçou um deles (bombeiros) na janela, olhou e perguntou: - 

"Você ganha pra isso?" e eu olhei pra ele e falei assim: - "Como assim? a 

gente recebe, você acha que a gente fica aqui brincando? E você? Ganha 

pra ficar aí na janela olhando pra gente?" Mas ele ainda deu sorte que não 

me pegou de pavio curto, ai eu ainda falei: "E nós somos funcionárias da 

prefeitura, e vocês são de onde?" Aí ele falou: -"sou do estado!" Então eu 

pensei é por isso que estão "soltos", eu fiquei assim sabe? O cara vem aqui 

não faz nada e acha que pode... Ah! Vem com gracinha perguntando se a 

gente recebe pra isso! Ele achava o que? que agente prestava serviço 

voluntário?! (risos) Mas, as vezes tem um... Assim, por exemplo, às vezes 

eu quero dependurar algumas coisas na parede, mas não tem fita, não tem 

cola quente, geralmente a gente tira do nosso, e a gente mal ganha pra 

gente! De vez em quando a gente faz isso, às vezes eu pego minha 

moedas vou lá e compro, eles não valorizam, tudo na minha sala era de 

reciclagem pra evitar de pedir. Eu não estou falando que queria ganhar 

mais de dois mil reais, mas eu acho que um pouco mais de setecentos reais 

a gente tinha que ganhar! A gente está acostumada com este pingo aqui, e 

eu acho uma falta de respeito quando, por exemplo... A PDI "X" ficou meio 

cismada com uma pessoa na sala da diretora, porque ela foi para pedir uma 

tesoura, então respondeu para ela: -"você devolveu ontem por acaso?" A 

pessoa falar assim com você... Eu pensei "caramba" a pessoa falar assim 

com você? Custava perguntar se ficou na sala ou coisa assim? Pergunta a 

mesma coisa de outra forma né?! Ai, ela ainda falou assim: -"não tem 

nenhuma tesoura mais na minha mesa!" Então eu falei: -"olha, tem a minha 

aqui se você precisar!" Toda educada... Mas vê bem ela ainda falou: -"Mas 

não esta cega não né! Porque a dos outros é tudo uma porcaria!" Então eu 

falei: "Não, está é minha, eu trouxe da minha casa! Experimenta se você 
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não gostar devolve!" Porque eu estou assim ultimamente (risos) respondo 

na mesma altura, além de ser minha e eu estar oferecendo!...  

6. Existe cobrança que antes não existia e que faz você sentir insegura 

ou com muita dificuldade no trabalho? (por exemplo: redigir relatórios, 

preencher diários, avaliações, atividades, planejar)  

— Me senti confusa! Acho que a palavra certa é confusa! Porque no geral 

eu acho que o que eles querem é uma coisa só, mas o que me atrapalha e 

me confunde é essa coisa de objetivo disso, objetivo daquilo... Passa um 

ano ai vêm dizer que o objetivo vem pra cá, e isso vai pra lá porque isso 

quer dizer isso e uns tópicos sabe? E isso me confunde muito, mas eu sei 

que no final vai dar na mesma coisa sabe? E quando eu vi essa revolução 

toda acontecer, eu pensei: "Meu Deus pra que tanta briga? Se a finalidade é 

um só!" Porque lidar com criança, você vai formar o cidadão, mas eu sou 

muito, muito lenta nesta parte, eu me confundo toda, minha intenção lá 

dentro é formar a criança, formar o cidadão, eu sou daquelas que acredita 

em regras, acredito que a criança tem que ter limites, eu sempre falo que 

em qualquer lugar que nos formos nós vamos ter as dificuldades, então eu 

falando e ela (PDI) vai escrevendo porque ela é boa pra isso, eu sou mais 

de falar, ela sabe os tópicos! Ela sabe! Mas essa educadora que voltou nos 

temos que tomar cuidado porque ela é muito língua solta, então eu avisei 

pra PDI pra tomar cuidado.  

7. De todas as mudanças que ocorreram na escola, qual foi a que mais te 

decepcionou, e que você gostaria que não houvesse ocorrido ou que 

tivesse sido de outra forma? 

— Então eu cheguei e elas (as gestoras) chegaram pra mim dizendo que 

iam fazer umas mudanças e ai elas falaram: “você aceita?” eu falei: “meu 

Deus! Que mudança será hoje?” e eu acho isso ridículo porque adianta eu 

aceitar ou não? Ai eu falava assim fala! Eu acho que eu tenho que saber 

antes de responder! Ai ela (diretora) falou assim: “eu acho que você tem 

muito perfil de berçário! Você é preocupada, você brinca com as crianças!” 

e eu perguntei: “como é que vai ficar lá embaixo como é que vai ficar?” (a 
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sala atual da educadora)... “ah! Lá embaixo a gente da um jeito, põe outra 

pessoa” ai eu pensei e falei assim: “quer saber, eu vou, to estou indo!” Mas 

eu vou ser sincera, quando eu cheguei lá embaixo o negócio estava 

pegando fogo! As duas estavam se “pegando”.  

8.  Mas as duas são PDI? 

— Não... não sei! Uma, eu tenho certeza que é, a outra não! Só sei que 

todo dia eu chegava em casa, eu ficava “pega” com aquelas duas! Eu não 

sabia mais o que fazer, tudo era eu! Tudo era eu! Quando não era uma 

coisa era outra! 

— Ai chegou lá em cima (berçário) tínhamos que fazer os registros porque 

eu acho importante registrar, acho que é uma coisa natural da gente 

escrever sobre o que aconteceu no dia não importa se eu sou PDI ou não 

sou! Então a educadora “X” me falou: “olha você não vai fazer registro”. –

“então ta, então você vai me falar de quem vem a ordem!” ai eu pensei: -

“vou apanhar aqui dentro desse berçário” (risos), mas eu nunca discuti com 

ela, tudo bem passou! Ai quando foi a tarde que eu fiz o registro a ela falou: 

-“já não gostei” e a diretora apareceu na sala, ai eu lembrei que uma vez eu 

falei para a diretora: -“Você sabe! Você sempre sabe o que está 

acontecendo!” eu pensei - “caramba” agora é a educadora “X” que paga 

meu salário?!” eu falei que não ia falar nada, mas achei melhor falar porque 

isso só vai aumentando, então achei melhor falar que um dia eu, um dia as 

outras duas fazem o registro, se no meu primeiro dia na sala já está assim, 

eu só quero que vocês achem logo uma solução, eu só estou aqui sendo 

mandada? Eu achei um absurdo! Como é difícil trabalhar com ela! Porque 

ela acha... Ela vê muito a questão do dinheiro, porque a outra ganha mil 

ponto alguma coisa, e ela quinhentos virgula alguma coisa, ela não quer 

nem saber de fazer alguma coisa diferente com as crianças! Acho que ela 

entende alguma coisa de lei, não sei, ela fala que não vai nem pensar em 

registrar nada, eu posso não entender do pedagógico, mas alguma coisa é 

por uma questão de segurança minha! Eu acho que o registro é um 

documento!  
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A questão da abonada, tiraram o direito da abonada... teve até um dia 

desses que eu faltei de propósito, eu pensei e falei: "Vou faltar!" Pra ver o 

que acontece, porque a abonada pelo que me explicaram, nós temos direito 

a seis por ano, então é um direito meu! Certo? Ai veio um papel com um 

documento de negócios lá na ata sobre abonada, lá da secretaria e isso é 

uma coisa que ainda esta me “encucando”, porque se não é direito o que é 

então? Então eu peguei uma abonada e fui passear com meus filhos, 

porque eu estava assim, queria pegar transferência, porque está pesado o 

negócio, ai as meninas falam assim: -"calma Fátima! Calma!" Mas eu 

cheguei a comentar pra diretora porque tá demais aquele lugar, e varia de 

pessoa para pessoa, tem PDI que falta, mas também te educadora que 

falta, tem uma educadora que aparece na escola quando quer porque faz 

trabalho não sei aonde, a gente quase nem vê a cara dela e quando chega 

no final do ano ainda tem dias para tirar! eu acho isso estranho sabe? 

Pessoa velha de casa e quem trabalhou com ela já me comentou que ela 

não pessoa de fazer as coisas, então ela nem ajuda, nem faz nada e fica 

atrapalhando a vida dos outros!  

5. Você teria algum relato de momento de dificuldade em sala de aula ou 

em reunião pedagógica, que tenha te chateado ou feito sentir menos 

importante que as PDI, por não ter formação? (Alguém já lhe disse 

diretamente, indiretamente algo neste aspecto) 

6. Em algum momento você sentiu a necessidade de agir em defesa de 

seus direitos ou para exigir respeito de alguém que foi autoritário com 

você? 

— Foi um dia em que eu fiquei muito chocada, eu fiquei calda o dia inteiro 

porque eu pensava o seguinte: "se eu abrir minha boca, eu vou chorar". 

Porque minha filha estudava na mesma escola que eu trabalhava e neste 

dia eu cheguei em cima da hora, porque neste dia o carro quebrou, e 

quebrou num lugar que ficava nem lá nem cá, longo de ponto de ônibus, e 

quando eu cheguei na secretaria não tinha nem a assistente nem a 

coordenadora, então eu deixei pra falar num momento mais calmo, então 

depois a gente subiu, e eu fui na secretaria mas não achei que ela fosse 
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falar do horário, porque a gente estava começando a dar almoço, e ia servir 

os pratos ainda, eu estava muito preocupada porque não dá... Aí ela entrou 

dentro da sala e ficaram as três, a diretora, a vice e a coordenadora, sabe? 

Bem posta mesmo, e eu fiquei assim acuada, então a diretora falou assim: 

"Fátima..." Foi aí que eu comecei: "Olha diretora, eu cheguei a 

coordenadora estava na sala da minha filha, eu não falei com ela porque a 

sala estava em silêncio e eu chegar pra ela e dizer vem cá que eu vou te 

explicar minha situação?" Eu esperei o momento exato, então ela me falou: 

"mas o momento exato é agora!" Mas isso foi sabe? Eu não tinha explodido 

ainda! Eu não tinha explodido ainda! eu fui explodir em casa, mas eu ainda 

respondi que quando eu tivesse que chegar atrasada eu nem viria mais no 

dia, eu sei que desse dia pra cá as coisas têm melhorado pro meu lado, 

porque eu comecei a responder a altura, ela tem assim é... Dado um tempo, 

pra ver que eu não sou um "Zé ninguém" caramba eu tenho os meus 

problemas, - "é mesmo eu na hora que eu passei eu vi seu carro lá embaixo 

da ponte!" eu nem tinha visto ela, ela é quem comentou, mas... Senhor da 

glória! Mas... Eu não queria a ajuda dela! Eu não queria que ela falasse 

nada! Mas ela chegou a comentar isso depois, mas é pra ver que eu não 

estava mentindo, eu não preciso. Depois de um tempo eu fui pro sindicato 

por causa disso! E voltando a fita um pouquinho tem também uma vez que 

ela me pediu para participar da APM e eu não queria, eu nunca fui boa pra 

debater com nada disso, mas ela pôs o meu nome e foi pura pressão, não 

dá! só sei que eu pedi pra sair, só sei que a diretora chegou na sala, abriu a 

porta com aquele jeito dela educado, e disse: "olha eu estou precisando de 

alguém para fazer parte da APM" só dei que depois que ela saiu umas três 

educadoras se elegeram dizendo: "até que pelo horário das reuniões até 

que dá pra eu ficar" ai eu não aguentei e um dia depois eu pensei: - "eu 

quero ir calma par o sindicato, porque eu não quero chegar lá e chorar". Eu 

lembro que cheguei lá, sentei e falei: "Olha, eu acho que está acontecendo 

assédio moral lá na minha escola comigo! Porque aconteceu assim, assim e 

assado" Eu não quero confusão com ninguém, porém eu não quero que ela 

haja nem comigo assim dessa maneira nem comigo nem com ninguém, 

alguma medida tem que acontecer, uma reunião só com diretores! Sei lá, 

alguma coisa tem que acontecer pra mudar as atitudes! Eu achei que fosse 
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ter algum resultado! Aí, lá no sindicato olharam pra mim e disseram assim: 

"você tem testemunha?" eu falei: "então não adiante falar com vocês, nunca 

mais eu venho aqui! Perdi meu tempo! Vocês acham que eu vim aqui mentir 

pra vocês?" Eu cheguei na sala comentei com as meninas, mas fora esse 

trio gestor, eu não tive problemas nenhum com as PDI. 

— Eu acho o seguinte, que o trabalho vai pra frente quando pelo menos 

dois professores pegam uma sala no inicio do ano e vai até o final com as 

mesmas ideias as coisas vão pra frente, porque com tantas mudanças a 

sala fica muito agitada.  

7. Tem sido difícil para você chegar ao consenso com PDI para 

realização de alguma tarefa, seja ela em sala com as crianças ou em 

momentos de planejamento? (se sim, poderia contar alguma 

experiência) 

— Não, porque eu acho que quem reclama mais é educadora, tem certas 

pessoas que reclama, ai a gente fala: "sua mãe falou pra você estudar, seu 

pai falou pra você estudar" brincando porque... Pra ver se quebra um pouco 

disso, eu não vejo mesmo professor falar. 

8. Qual sua perspectiva de vida? (profissionalmente) 

— Talvez se eu fosse mais nova, eu pesasse: "Ah! eu queria ser isto", mas 

acho que eu não me vejo mais assim em canto nenhum, eu acho que essa 

área mesmo, porque eu acho que eu não saberia lidar com isso, eu acho 

que é com criança mesmo. 

9. Você acha possível conquistar o que almeja nas atuais condições 

trabalhistas? 

— Mesmo com os poucos recursos que a gente tem, eu quero sim fazer um 

curso um distância. 

10. Quais as modificações que você considera necessária para melhorar 

as condições de trabalho das educadoras?  
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Eu acredito assim... Mas eu vejo isso dentro de mim, mas acho que muitas 

pessoas pensam assim, mas não é exposto por causa dessas barreiras 

entendeu? Porque fui eu quem ordenou! Não pode isso! Não pode essa 

letra! De repente através daquela letra com a carinha vem muito mais 

outras coisa às vezes o foco nem é a letrinha com a carinha, é outra coisa! 

Entendeu? Acho que agente é muito barrada e acaba não florescendo o 

que tem pra mostrar, entendeu? E o salário! O salário também! Porque a 

gente vai lá todo mês, pega hoje e amanhã não tem mais nada né! (risos) 

11. Você se sentiu substituída pelas PDI? 

— Não! Com certeza não! Sinceramente! 

12. Você já vivenciou algum desentendimento no grupo que tenha sido 

levado ao conhecimento da gestão? Relate. 

— Tem, tem sim, uma vez a coordenadora falou com duas PDI elas 

entraram atrasadas na HAP’S, apesar que quase todo mundo deu uma 

atrasadinha, só que alguém tinha ligado pra falando que ia se atrasar, tanto 

que quando eu cheguei ela não falou nada, eu entrei sentei, falei: -

"desculpa gente, mas eu cheguei, houve um imprevisto, mas eu cheguei" aí 

não sei mais quem chegou depois falou a mesma coisa e então ela falou: 

"eu não lembrava quem tinha me ligado então desculpe pra vocês duas!" 

Ela tem essas jogadinhas! dava um jeito A coordenadora de antes era muito 

mais maleável, ela pra tudo, e eu acho que vive é muito certinha, ela quer 

tudo muito certinho 
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ENTREVISTA REALIZADA COM EDUCADORA A 4 

1. Quais eram suas atribuições antes da readaptação? 

— Não, quando eu era pajem a gente só cuidava. Quando entrou o governo 

do PT as coisas foram mudando, primeiro foi a nomenclatura, de pajem 

para educador, então houve esta mudança. Quando era só pajem, era até 

chato né! As pessoas falavam assim: "nossa, você é pajem?" Eu pensava: 

"Poxa vida, o que é ser pajem? Porque as pessoas se admiram?" Eu fui 

pesquisar no dicionário uma época, ai vi que pajem, era quem apenas 

cuidava de uma criança, sem dar a ela algo pedagógico, não tinha um 

alicerce. Ai quando foi esta época que teve esta mudança, foi bom, e 

também quando mudou essa coisa de creche para escola.  

2. Quais são hoje? 

— Hoje eu trabalho aqui no administrativo, atendo ao publico, e quando as 

meninas precisam de um auxilio e dou. Às vezes pedem para dar uma 

olhadinha, eu dou uma olhadinha! Pede pra fazer alguma coisa, então eu 

faço! Eu não ligo.  

3. Como era o ambiente de trabalho quando você entrou como 

educadora? 

— Antes era mais tranquilo, não tinha que se preocupar com tanta coisa, 

embora nós trabalhássemos oito horas, era mais tranquilo, não em termos 

de cobrança, mas em termos de trabalho mesmo! A gente dava muito mais 

pinturas, tínhamos muito menos crianças por sala, tínhamos quinze hoje 

temos vinte e cinco ou mais! Porque antes era uma casinha! e tinha umas 

divisórias, e nós trabalhávamos todas juntas o dia inteiro! E tinha também 

uma professora, que era quem pegava a turminha que ia para o jardim I que 

era para o preparo pro primeiro ano, e foi com esta professora, que eu 

aprendi muito também. E teve época que não teve esta professora e eu 

alfabetizei também! Então eu tive este gostinho de alfabetizar. 



151 
 

4. Você já pensou em fazer um curso de formação? 

— Na época que eu entrei, em mil novecentos e bolinha, eu pensei até em 

fazer o magistério, mas a gente trabalhava oito horas por dia, tinha que 

chegar em casa e fazer tudo! Era muito cansativo, não dava! e outra coisa 

também, na época teve três educadoras que fizeram e eu vi como era 

puxado!  

5. Você se sentia valorizada? 

— Sim, eu nunca me senti desvalorizada! Porque eu não trabalhava pelo 

salário! Porque até hoje se a gente for trabalhar aqui pelo salário, a gente 

não trabalha. As dirigentes que entraram aqui, valorizavam muito a gente, e 

isso deu muito incentivo. Então vários dos nossos trabalhos foram expostos 

aqui e na secretaria [pensativa] então eu nunca me senti desvalorizada.  

6. Mas você tinha dois filhos, e você precisava do salário?  

— Mas eu ganhava bem [risos] na época eram dois salários mínimos, foi 

quando entrou o PT que ficou ruim, pra falar a verdade no último ano do 

mandato do prefeito Prisco nós já não tivemos aumento, e ficamos mais 

quatro anos sem aumento! Se contarmos todos os anos sem aumento, vai 

dar [pensativa] dezesseis anos sem aumento. É por isso que eu falo que 

Jeová sabe o que faz, porque na época que começou a ficar ruim o salário, 

foi a época em que minhas filhas já começaram a trabalhar, e ajudar do jeito 

que podia em casa.  

7. Pra você era mais fácil trabalhar com professor ou com educadoras? 

— Com educador, porque pra mim o educador tem que ser mais criativo! E 

ser criativo não envolve estudo! Então as vezes têm aqueles que tem um 

monte de estudos, mas não a criatividade, a gente sempre trabalhou com 

pouco recursos de materiais, a gente trabalhava muito com sucata, a gente 

inventava as nossas brincadeiras. E teve até um tempo que nos cursos de 

formação eles resgatavam isso, e hoje não tem. A gente era muito unida, 

ajudava um ao outro. Ai quando veio essas mudanças, vieram da secretaria 

dizer pra gente se a gente respondesse duas questões: pra quem? e pra 
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que? A gente daria conta, mais nós não fazíamos isso! Quem fazia isso era 

professora "A" era só uma! Mas mesmo sendo só uma ela englobava todo 

mundo! Eu aprendi muito com ela. e eu tenho muita saudade, não vou falar 

pra você que eu não tenho saudade, porque tenho!  

8. Como você se sentiu com a chegada das PDI na escola? 

— Eu não vou dizer pra você que foi bom, não foi, porque eles não 

permitiram que a gente fizesse parte do magistério, é como se eles 

tivessem jogado a gente no lixo, por isso que ta esta briga, e se for 

realmente trabalhar pensando nessas coisas, você não consegue trabalhar! 

Quando elas chegaram, todo mundo ganhava a mesma coisa, então até 

ficaram numa boa, porque as meninas aqui são fáceis de trabalhar, mas 

tinha alguns pontos! Mas quando veio a noticia deque ia subir o salario das 

PDI, aí se revoltaram sim, porque, como que ela que faz a mesma coisa 

que eu, vai ganhar mais? Só porque tem um diploma?  

9. Você percebeu alguma atitude das educadoras frente à situação ter 

que fazer o pedagógico mesmo ganhando menos? 

— Sim em alguma HAP’S eu percebi que as meninas não queriam planejar, 

elaborar, elas falavam assim: "de hoje em diante, você vai fazer o trabalho 

pedagógico! Você vai fazer o planejamento! Você vai fazer e eu não! Eu 

não sou mais nada!" E eu achei assim que foi, da parte do município que 

desvalorizou, e faz muito tempo isso! Não é a lei da LDB, ou sei lá. Essas 

meninas vieram, tudo bem! PDI vai ganhar um ponto porque têm 

magistério? Justo! Estudaram pra isso! Só que, a partir do momento que eu 

faço a mesma coisa, eu tenho que ganhar ou igual, ou quase igualar! Elas 

ganham o dobro, e agora eles vieram e deram um "aumentinho" é tipo um 

"cala a boca"! Mas nós todos merecemos, porque todos trabalhamos em 

conjunto! PDI não trabalha sozinha! Eu fico contente porque tem algumas 

educadoras que correram atrás e conseguiram, estão se formando, eu não 

posso reclamar do meu salário, eu não estudei porque eu não quis! Mas 

quando foi alado numa reunião que só PDI teriam aumento, as meninas 

chegaram aqui chorando, as PDI foram as únicas citadas na reunião com o 
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sindicato, e as meninas educadoras falaram mesmo que não iam fazer mais 

nada! Foi a diretora que teve um jeitinho todo de conversar para contornar a 

situação, mas as meninas falam que não estudavam porque não exigiam, e 

não deram oportunidade! Conhecimento as educadoras têm bastante, e 

temos que valorizar o que nós sabemos, e às vezes elas nem tem todo este 

conhecimento.  

10.  Olhando os dois grupos, PDI e educadoras, como você avaliaria o 

trabalho de cada um? 

— Às vezes eu vejo coisa de PDI ai, que eu como educadora jamais faria! 

Mas os dois grupos estão tão em harmonia que nem dá pra parar e dizer 

quem é quem. Não vejo diferença! Porque quando as PDI chegaram a 

gente já tinha [pensativa] salas formadas! Então elas se adaptaram a gente! 

E tiveram que trabalhar junto!  

11.  Como membro da gestão, como você vê a convivência entre os 

grupos na escola (PDI e educadoras)  

— Quando acontece alguma coisa, a diretora nas HAP’S conversa e às 

vezes em particular, e as vezes nas salas também, ai envolve a 

coordenação e é assim pra todo mundo e não tem diferença não! E então a 

diretora esta sempre procurando trazer pessoas pra fazer palestras sobre 

auto estima, eu penso que muita coisa que tem nas outras escolas não tem 

aqui! Não tem!  

12.  Quais são as suas perspectivas de vida? 

— Eu vou aposentar, e como sou testemunha de Jeová eu vou trabalhar 

mais para o reino, e a outra coisa é trabalhar como autônoma, montar uma 

empresa e trabalhar por conta. 
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ENTREVISTA REALIZADA COM EDUCADORA A5 

1. Quando você ingressou como educadora, qual era o ambiente de 

trabalho com os parceiros e nos fazeres do dia-a-dia? (cooperação, 

recíproco...) 

— Era bem mais amigável, apesar de começo eu ter me desentendido com 

uma pessoa, mas com a maioria foi amigável. 

2. Qual foi o período que você mais se sentiu realizada como 

profissional? 

— Com uns dois anos que estava na rede devido às pessoas com quem eu 

trabalhei, a partir dai veio mais abertura para eu trabalhar. E hoje eu não 

sinto. Gosto muito! Mas eu não sinto, mas nem sei se eu posso te 

responder, mas eu acho que naquela época o que eles acreditavam que 

devia ter nas escolas tinha uma coordenadora que passava para nós o que 

ela achava interessante de ser trabalhado. Ela passava e depois 

perguntava pra cada grupo o que achavam de interessante para o aluno 

dentro da sala. E se necessário ela completava. Agora você tem assim, eu 

vou atrás, eu pesquiso as atividades as brincadeiras que eu tiver que 

trabalhar com as crianças. Então você não tem o apoio, você tem a 

cobrança. Hoje é cobrança! Pesquisa, se vira! E naquela época você tinha 

mais apoio. Nos não temos um reconhecimento, um apoio. Eu já tive 

elogios de pessoas que... Poxa até a coordenadora que era mais 

conservadora chegou a me elogiar, tantas pessoas que têm formação já 

vieram falar pra mim que queriam trabalhar comigo que acham bacana meu 

trabalho que gostariam de trabalhar comigo, isso é o reconhecimento de 

seu trabalho, de que você está fazendo um trabalho legal, entendeu? 

Porque das pessoas que eu recebi elogios, são pessoas que estudam e 

procuram caminhos para melhorar, não foi de pessoas que... A maioria é de 

pessoas que têm já um estudo, então é legal, você ouvir de pessoa que tem 

formação de que acha meu trabalho legal que confia no meu trabalho. Mas 
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é aquela coisa, devido a ribeirão está tão com o salário defasado e com 

aquela cobrança! Cobrança! Está todo mundo procurando outros caminhos 

não é?  

3. Suas atribuições são as mesmas de quando você ingressou? 

— Não, de quando nós começamos não! Porque pelo menos na época que 

eu entrei, berçário, jardim e mini grupo não existia professores, eram só 

educadoras, professores só eram nas escolinhas que tinham meio período 

fora isto eram todas educadoras, que na época eram pajens. Com o tempo 

foi começaram a exigir do pessoal, a diretora é... Bem dizer não teve 

nenhuma diretora que chegou a dizer que havia pesquisado alguma coisa 

pra ser trabalhado com as crianças. Mas acho que a gente era muito mais 

assistida do que atualmente.  

4. Você se sente valorizada pelo trabalho que desempenha atualmente?  

— Em termos salariais não, me sinto por colegas! Agora a equipe em si 

não, eu acho que por mais você se esforce as pessoas da equipe 

pedagógica não valorizam. Para eles só interessam se você está 

produzindo, se as crenças estão aprendendo e sai até em jornal! É uma 

preocupação política a gente tem que mostrar uma aparência, porque a 

gente ouve muito falar: “Ah porque o professor não interessa” o que 

interessa é se a criança aprende, mas a gente vê muito que tem criança 

que não aprende porque existe professores e professores, então quando a 

criança aprende, eles não querem saber se o professor se matou de 

trabalhar ou deixou de dormir. Então assim, também quando eu entrei era 

satisfatório, eu vim porque eu ia ganhar mais do que na empresa onde eu 

trabalhava, era uma felicidade só, a faixa salarial era de dois salários 

mínimos, eu considero que ganhávamos bem. Mas no decorrer nós tivemos 

o Prisco (prefeito) então a cada ano ela dava um aumento, então não 

estacionou, mas quando entrou a Maria Inês foram oito anos sem nada! 

Nem um centavo de aumento!  

5. Acha que é tratada com respeito por todos dentro da escola? Por quê? 
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— Eu acho que as pessoas me tacham e me vêm como... Algumas veem 

com respeito sim, mas em alguns momentos você coloca: “vamos trabalhar 

isso?” Então falam: “Ah, é legal, mas vamos fazer de outro jeito!” Entendeu? 

Então teve um ano na sala de dois anos que eu fiquei muito frustrada.  

6. Mas neste ano você trabalha com quem? 

— Quatro educadoras. Até tinha uma educadora “X” que hoje é PDI porque 

fez formação. Até neste ano teve uma apresentação e mandaram chamar 

na sala pra fazer algo antes, e então eu falei: “não, agora você fala que nós 

não vamos mandar ninguém porque estamos trocando as crianças”. Porque 

enquanto duas estavam se “matando” de trabalhar, as outras duas dentro 

do banheiro conversando! Então você imagina, estava uma correria, e o 

tempo não dava pra mandar uma criança pra coordenadora, então pedi pra 

avisar que não ia dar e que depois uma de nós levaria, então a educadora 

“X” queria levar, então eu falei:  

“Olha, entende uma coisa, quem esta dentro da sala é eu, 

você e mais duas, não são elas lá em cima! Portanto 

somos nós que sabemos a hora que podemos mandar 

uma criança, porque se você pensa que eles veem tudo 

que acontece em sal de aula, você está muito enganada, 

porque nem tudo eles veem, e se eu não for lá falar ou 

vocês, eles não vão saber, e é por isso que eu estou 

dizendo que agora não! Depois quando puder alguém vai, 

eu não quero ir, você pode ir se você quiser, porque se 

você pensa que eu estou fazendo isso porque eu quero 

levar a menina, não! Você pode levar se você quiser, 

porque o que a professora lá em cima quer fazer é uma 

“faixinha” pra por nela, e isso todo mundo aqui tem 

capacidade pra fazer! Não precisa ser exatamente aquela 

pessoa! O nosso objetivo é qual? É vestir as crianças, 

então primeiro o nosso depois o da escola!” 
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Mas falei assim porque eu estava bronqueada porque nós duas estávamos 

se matando e as outras duas lá dentro do banheiro, falei com um tom mais 

né! Ai o que aconteceu? Eu fiquei sabendo depois de um tempo porque 

vieram falar que ela (a professora que queria levar a criança) tinha ido à 

sala, e um dia eu comentei que ela era brega, porque ela estava vestida 

brega! Porque ela colocou uma calça pescador e um, sobretudo, e as 

meninas acharam lindo, e me perguntaram e eu falei que não! Porque ela 

estava brega e porque sobre tudo é para o inverno e não para usar com 

calça pescador, que é meia estação! Não fica bonito! Eu achei brega! 

Pediram a minha opinião, eu dei! Então ela foi justo no momento em que eu 

não deixei levar a criança para ela fazer a faixa, dizer para coordenadora 

que eu havia chamado ela de brega, e se ela vier perguntar pra mim se eu 

acho ela uma brega eu vou falar que acho! Ela usou o momento para 

reclamar de mim e dizer que eu ficava falando mal dela por trás e que eu 

queria mandar na escola e que era muito mandona! Ai me chamaram (a 

diretora), no mesmo dia e me perguntaram se estava acontecendo alguma 

coisa e eu falei que eu estava trocando as crianças e estava nervosa e não 

estava assim... Conversando entendeu? Porque queriam levar uma criança 

e eu falei que não! E ai a colega queria porque queria porque vocês haviam 

mandado e eu falei que, não é porque vocês querem que nós temos que 

fazer as coisas e que primeiro vocês têm que ver a disponibilidade da 

educadora na sala de aula, porque se eu saísse eu ia prejudicar minhas 

colegas, então me disseram que tinham ido falar que eu era mandona, e eu 

perguntei para assistente (de direção): “É assim que você me enxerga?”Ela 

disse: “Não!”Eu falei: “eu estou te perguntando, você acha que eu sou 

desse jeito, porque se você acha que eu sou desse jeito você vem e fala pra 

mim?” 

Quando eu entrei, eu queria mudar! Porque eu achava que, quem estava, 

estava acomodado! Com o tempo eu vi que não era assim e eu estava 

errada, mas eu pensava que era assim! Neste dia eu falei então vamos 

parar por aqui. Mas eu queria mostrar pra ela (professora) que agente não 

tem que lamber o chão que vocês (gestores) pisam porque nem sempre a 

gente vai ter valor! Eu quis mostrar pra ela! Mas agora eu vou deixar ela 
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quebrar a cara. Mas na hora que você (assistente) apontar o dedo pra ela 

pro primeiro defeito, pro primeiro erro! Ela vai enxergar, porque foi assim 

que eu enxerguei! E é isso que eu tenho para passar pra elas hoje. É isso 

eu aprendi, a não se doar tanto! Não se acabar para agradar quem está lá 

na frente porque muitas vezes aquela pessoa vai ser a primeira que vai te 

botar na fogueira. Mas eu só fiquei sabendo depois, e ninguém me avisou 

que tinham ido falar de mim! Depois vieram me falar: “Ah, Maria não 

falamos pra você porque ficamos com medo de ter mais complicação, 

porque você estava nervosa e você iria tirar satisfação e o negocio vai feder 

né! Então achamos melhor deixar quieto né!”. Mas eu falei pra elas que eu 

me senti muito mal, ainda me disseram que aconselharam ela a não fazer. 

Mas só depois quando eu estava indo embora com uma das educadoras 

que pensou em me falar, então eu falei com ela que eu estava muito 

chateada porque ou todo mundo está envolvido, ou não está! Porque é 

muito difícil a gente trabalhar em grupo! É muito difícil!  

7. Existe cobrança que antes não existia e que faz você sentir insegura 

ou com muita dificuldade no trabalho? (por exemplo: redigir relatórios, 

preencher diários, avaliações, atividades, planejar)  

— Na época em que eu trabalhava em outra escola, quando começaram as 

cobranças, era um lugar bem gostoso de trabalhar, a diretora não ia com a 

minha cara, mas eu também não ia com a cara dela, mas a minha sorte é 

que tinha começado aquelas mudanças sabe? E as professoras 

começaram a entrar para trabalhar com as crianças do Jardim I e do Jardim 

II, não lembro o ano, mas elas começaram a chegar, acho que foi por volta 

de 1990 ou 2000 então antes eram só educadoras. É como é atualmente, 

as professoras (as professoras aqui referidas não são as PDI e sim 

professoras) em um período e nos em outro, só que era assim: as 

professoras com o pedagógico e eu com o lúdico que é o que eu gosto, 

porque como a educadora não tinha o magistério ou a pedagogia não 

tínhamos a teoria de como trabalhar. Mas foi com elas que nós começamos 

a registrar e a planejar.  
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Planejar não era habito, porque este negócio de planejar semanalmente, eu 

sou contra, porque como que você vai saber como que a criança vai estar? 

Não é mais fácil eu chegar e ver como as crianças estão para saber o que 

eu vou fazer? Eu não concordo, mas enfim, eu também não tinha hábito de 

fazer diário, de saber o objetivo disso e daquilo, e isso educadora não sabia 

o que era! Então pra mim foi super difícil avaliar!  

8. Sabemos que as educadoras dividem espaços com as PDI, em sua 

opinião a mescla dos grupos facilitou ou dificultou o trabalho? 

— Olha Cláudia, depende da pessoa tem pessoas que atrapalham e 

pessoas que ajudam, tivemos pessoas que eram educadoras que passaram 

para PDI e ficaram se sentindo dentro da sala de aula, eu não estou 

sentindo porque eu estou trabalhando sozinha! Eu cheguei a ir para o 

berçário porque a secretária da educação disse que a partir do momento 

que nós tivéssemos formação e fossemos PDI é que eles iriam contratar e 

abrir concurso para PDI só que não aconteceu, e ai nós vimos o que? 

Algumas que tinham o magistério e até aquelas que estavam cursando 

diziam que quando fossem PDI’ s não iam mais fazer “aquilo”vai ficar pra 

“fulana”! 

Mas quando foi realmente passado houve uma fala maior mais por parte 

das educadoras do que das PDI, pois eu não sou uma PDI, então eu não 

tenho uma obrigação! Porque quando a secretária deu aquela entrevista 

dizendo que a função das PDI era só trocar e fazer atividades lúdicas, nós 

entendemos que era com a gente, mas devido algumas histórias que a 

gente ouviu de PDI as educadoras já começaram de murmurinhos, então eu 

pensei: que “sacanagem” achar que eu sou auxiliar, se você brincar sou eu 

quem vou ter que ensinar o que você tem que fazer aqui dentro! E como 

que eu sou sua auxiliar!  

Hoje... Como que eu posso te dizer? Elas não falam declaradamente, por 

exemplo, sobre férias para quinze dias anuais, a PDI “X” fez um documento, 

mas só que ela fez e passou só para PDI assinar! E encaminharam para o 

sindicato! Então quer dizer, ela foi educadora! Ela sabe que a gente 
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trabalha a mesma quantidade de horas, no ponto de vista dela nós não 

temos direito! Só ela? Então quer dizer... aí eu pensei: Ah é! Então 

começou... E nenhuma outra PDI foi dizer pra ela que não era certo e se é 

pra brigar é para brigar por todas, porque queira ou não queira nós já 

estamos ganhando menos! E ainda vão entrar com um pedido desses 

excluindo a gente? Não é justo! Não é justo! Foi também a partir daí que 

nos reunimos para desfiliar porque o sindicato não luta pra gente, só lutam 

para as PDI? E as educadoras?  

9. Em algum momento você sentiu a necessidade de agir em defesa de 

seus direitos ou para exigir respeito de alguém que foi autoritário com 

você? 

— Teve uma vez que uma PDI que hoje é nossa assistente de direção, uma 

pessoa muito legal, me viu meio de cara brava por umas coisas erradas que 

eu vi na escola, que eu não concordava, então eu disse pra ela: “ou vocês 

botam ordem na casa e faz o negócio funcionar, ou eu também vou entrar 

na bagunça! Só que, se eu entro as outras vão ver e vai começar todo 

mundo fazer e você não vai mais conseguir arrumar a casa!”. Ai está 

semana ela veio falar de uma funcionária e eu falei: “Espera ai, você 

também vai ter que olhar aquela lá que também faz acordo e não cumpre, 

então você não tem que falar dessa que não está cumprindo! Se é para 

cumprir, é par cumprir todo mundo, não tem que ser uma sim e a outra não! 

Porque ai, você complica a vida, ou você cobra de todo mundo ou cobra de 

todo mundo!” 

10.  Essa discussão era relacionada ao pedagógico?  

— Não era relacionada ao horário. Ela estava cobrando de uns e ouros 

fazendo o horário que queria e na folha de ponto marcava que fez o horário 

certo! Então eu não achei justo né!?  

11.  Estes atrasos acontecem com PDI e com educadoras? 

— As PDI atrasam muito mais! É por isso que eu falo, não tem 

envolvimento nem com a escola! Não tem! Eu sou daquele tipo e ainda bem 
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que eu não sou diretora! Porque eu iria ser uma cobrança cerrada! Porque 

eu falo pra ela (diretora): “eu não cheguei em você pra falar desta pessoa 

porque eu quero prejudicar ela não! É que ela está fazendo algo, que está 

prejudicando a outra, ela está se beneficiando enquanto outro está se 

prejudicando!”Então é isso que eu não acho certo, porque se ela pode se 

beneficiar, porque cansado todos estão! Problemas todos têm! Só que 

aquela coisa, seus problemas têm que ficar lá para fora! Agora se ela pode 

resolver os problemas dela dentro da escola, então todo mundo vai querer e 

então? Eu falo: “Você (diretora) vai poder com sessenta funcionários, como 

você alega que você tem? Se todo mundo começa a se rebelar você não 

vai dar conta. Então é melhor você conversar com essa para ela entrar no 

eixo ou você não vai dar conta!”.  

Você pode até pensar que eu posso, mas não é isso é que a diretora vê que 

eu não chego atrasada! Eu não falto e se falto eu ligo avisando com 

antecedência! Só que outras pessoas não têm isso, faltam e não 

comunicam! Então quer dizer, você está ali dentro, já não está satisfeita 

com seu salário! Está dividindo uma sala que não se envolve com serviço, 

sobra tudo pra você e ainda a pessoa falta, você se sobrecarrega. Eu tenho 

até uma auxiliar por causa de um caso de inclusão, mas é a mesma coisa 

que nada!  

12. Quando as PDI chegaram vocês ainda estavam à frente do trabalho em 

sala de aula, como foi para você dividir o espaço?  

— Não só assim, ultimamente entrou uma senhora, mas não é que ela 

quer¹ quer dizer, ela quer! Mas não é aquela coisa assim... É que quando 

colocamos um tema ela quer saber mais, ela quer dizer como é. Então ela 

acaba falando, falando e acaba irritando as pessoas, então eu vou te dar 

um exemplo: uma vez a diretora que é formada em letras quis dar uma aula 

de língua portuguesa, então ela fez um texto com umas frases e a gente 

tinha que completar e ela ficava falando aonde que iam as palavras! Ai eu 

virei pra ela e falei: dá pra você parar de falar? Porque eu quero saber se eu 

estou fazendo certo ou errado, e se você ficar falando eu não vou conseguir 



162 
 

né!” Mas ela não parava! É um tipo de pessoas que... não dá! Quer mostrar 

que sabe mais do que os outros. 

13. Houve em algum momento desentendimento com PDI por não 

concordarem em fazer algo que você considerasse adequado? (Se, 

sim) Qual foi a sua reação?  

14. Tem sido difícil para você chegar ao consenso com PDI para 

realização de alguma tarefa, seja ela em sala com as crianças ou em 

momentos de planejamento? (se sim, poderia contar alguma 

experiência) 

— Teve aquela época em que eu já te falei das educadoras que ficavam 

conversando e não trabalhavam, mas com PDI não, porque eu nunca 

trabalhei assim por muito tempo, porque no berçário a PDI que estava 

trabalhando comigo. Ela não tinha muita atitude pra fazer o pedagógico, 

mas não que eu me negue a fazer o pedagógico, eu não me nego! Mas ela 

não se sentava junto comigo na HAP’S para elaborar o que íamos trabalhar 

com as crianças, não sei se pelo fato de que ela se achava porque era PDI 

e eu educadora, não sei... Não tinha o essencial, mas assim não é porque 

ela é PDI é porque é pessoal mesmo, eu não “bater” com ela e eu já ter dito 

pra ela que não gosto de trabalhar com ela, mas é isso, não dava certo 

porque ela não tem atitude, eu quem fazia!  

Vamos trabalhar bola, vamos trabalhar com datas comemorativas e ai quem 

tomava a frente era eu, foi por isso que eu não aguentei e pedi pra sair, 

porque nós íamos nos pegar, nunca ouvi falar que PDI não tinha que trocar 

fralda, porque quando ela assinou estava escrito lé que ela tinha que trocar, 

cuidar e fazer o pedagógico, e quando eu assinei estava escrito que eu 

tinha que trocar, cuidar e não tinha que fazer semanário, planejamento 

escolar, planejar atividade, eu não assinei! Eu falei isso pra ela! Se me 

pedirem pra colocar meu contrato junto ao dela vão ver que eu estou em 

desvio de função e não ela!  

15.  Ela não queria nem fazer o pedagógico e nem cuidado? 
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— Ela limpava, mas que ela achava ruim ela achava! Ela não gostava até 

hoje ela vai limpar a criança ela tapava o nariz, e eu não concordo com isso, 

se ela vai trabalhar com criança ela vai ter que limpar, então eu falei pra ela: 

“se eu continuar trabalhando com você a gente vai brigar” Nas reuniões 

pedagógicas geralmente são trazidas algumas discussões sobre textos, 

práticas e rotinas, como você se sente neste momento? (expõe sua opinião, 

troca idéias...) 

16. Você já vivenciou algum desentendimento no grupo que tenha sido 

levado ao conhecimento da gestão? Relate. 

— Sempre também era o educador que se prontificava para ficar um pouco 

a mais de seu horário para passar o registro para o professor, o professor 

nunca podia! A gente sempre colocou que, educador sempre foi 

discriminado muitas vezes pelo próprio professor! Entendeu? Ah, você é 

educador você tem que fazer. Sabe? Teve muita gente que... Eu nunca tive 

este problema justamente por causa deste meu jeito, por causa desta minha 

personalidade elas já viam que eu não ia ser fácil pra elas ficarem pisando 

não. Mas tinham professoras que a gente via que ela não tinha paciência! 

Porque exemplo: tem uma criança de seis anos que ainda não sabe usar o 

banheiro, que ainda é dependente do aluno, porque muitas vezes ela 

precisa que o adulto encaminhe ela para o banheiro? E as experiências que 

eu tive trabalhando com professor de ruim só a educadora “X” foi mais difícil 

de trabalhar, é porque eu conhecia o trabalho dela desde quando ela era 

educadora, e eu não gostava do trabalho dela desde esta época. E mesmo 

hoje, a professora com quem eu trabalho, não é muito assim... Ela não 

trabalha com papel! Ela não da um “trabalhinho” com papel, essa criança só 

trabalho com lúdico! Essa criança não está desenvolvendo, eles precisam 

disso! Ela não concorda com o papel, ela chegou a falar para mim, mas 

depois ela tentou se remendar, ela me falou que não dava desenho por dar, 

mas eu falei: “espera ai, eu não estou dando desenho por dar!”  

Ela tentou me dizer que não era isso, mas você sente a pessoa 

menosprezando seu trabalho! É um tipo de pessoa que o dela está certo, o 

seu não tem valor! Ela é muito resistente, não aceita de jeito nenhum a 
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coordenadora pedagógica falar, é o que ela acha e acabou entendeu? É 

difícil eu acompanhar o trabalho dela, porque as todo dia ela coloca faz 

diversificada, em cada mesa ela coloca um brinquedo diferente e depois é 

roda de conversa! Todo dia! Porque ela trabalha em outro município que é 

diferente daqui, ela tem recursos e aqui não! O ruim de ribeirão é isso, quer 

mostrar muito, mas esquecem de olhar a criança, não vejo ninguém aqui 

olhar para a criança!  

Quem fala aqui que a cidade não tem dinheiro para investir na educação é 

um safado sem vergonha, porque está desviando dinheiro! e qualquer 

prefeito e governador se quiser fazer tem como! Não faz porque não quer, 

onde vai o dinheiro do FUNDEB que é justamente para isso, a própria Rosi 

(Secretária de Educação do Município) e cadê isso tudo? Porque na hora 

de dar formação para educadora para ela passar para PDI ninguém da 

secretaria olha pra lei, mas na hora de fazer educadora trabalhar igual 

professora, todo mundo olha pra lei!  

17. Você se sentiu substituída por PDI? 

— Não, eu não me senti não! Porque conhecimento elas não podem dar pra 

nós porque elas também não tinham, elas só tinham o nome. Porque 

quando eu falei que não ia mais fazer planejamento, diário, registro, isso era 

PDI. Então vieram me dizer que aqui não tem nada disso! Como não tem lei 

é lei, e é para todo mundo! E quando falaram que não iam equiparar os 

salários eu falei: “Não espera ai! Como assim? Já não vamos ganhar o 

mesmo salário que elas e ainda vamos fazer as mesmas coisas!” então nós 

decidimos que não íamos fazer, e disseram: “como não vai fazer? – não 

vamos! Então uma PDI veio me falar que também não ia limpar, e eu falei 

que não! Porque nas atribuições da PDI está limpar! Nós queríamos 

crescer! Nós não queríamos ficar só limpando bunda! A prefeitura é que não 

fez a parte dela!  

18. Você já precisou recorrer a alguém (ex: sindicato, diretor escolar) por 

se sentir “maltratada” no trabalho?  
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— Nos educadoras precisamos entrar com processo para equiparar o 

salário das educadoras com as PDI, mas eu não cheguei a fazer esse 

processo! Porque eu não botei muita fé, entendeu? Porque o prefeito pode 

recorrer! E então vai empurrando, empurrando... Mas hoje parece que está 

dando certo, então eu tirei xérox dos holerites, e eu quero mandar para 

entrar com processo. E na época teve uma reunião em que a representante 

do sindicato passou uma lista para nós assinarmos, e não explicou para o 

que seria, então eu pensei: “ai tem coisa! Ai tem coisa!” Então eu falei para 

as meninas e que assinaram: “olha, vocês não deveriam ter assinado! 

Vocês nem sabem o que assinaram!”Porque uma lista eu sei que é de 

presença, e a outra era pra quê? Ela não era de fazer isso Cláudia! Antes 

de entregar a lista, ela passou dando “lembrancinhas” para as meninas! E 

ela sabe que eu sou sócia do sindicato, ela veio ai quem mais é sócia do 

sindicato? E eu achei estranho porque ela nunca foi de pedir pra gente 

assinar nada antes de explicar tudo, e depois pediu assinatura para PDI! 

Sendo que quem começou esta briga foram as educadoras e não as PDI!  

Fomos nós educadoras que sempre brigamos e sempre apoiamos o 

sindicato! Agora vocês vão ajudar outras pessoas que entraram depois de 

nós! Que não participaram dessas lutas da gente, e elas vão se dar bem e 

as educadoras vão se dar mal? Então ela veio falar que não, não sei o 

que... E eu disse: “eu não estou vendo onde que vocês estão fazendo 

alguma coisa para beneficiar educadoras?” Então eu vim e falei para as 

meninas esquecerem do sindicato porque eles não estavam mais do nosso 

lado! Então eu passei uma carta pra todo mundo assinar para poder se 

desfiliar do sindicato. Então uma das educadoras foi até o sindicato 

comentar que nos estávamos fazendo isso, e rapidinho eles vieram dizendo 

que já estavam tomando providencias. Achei engraçado porque foi preciso 

ameaçar que iríamos desfiliar para eles veem que, porque se todas as 

educadoras as educadoras se desfiliarem eles iam ter um “rombo” porque 

quero ver a relação de PDI que são sócias? Duvido que tenham muitas!  



 
 

ANEXO 2 

ENTREVISTA COM AS PDI 
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ENTREVISTA REALIZADA COM PDI B1 

1. Possui experiência anterior como docente? (se sim, farei a segunda 

questão) 

— Sim, em escola particular. 

2. A experiência como PDI’ em Ribeirão Pires está sendo para você a 

melhor? Por quê? 

— Não, não foi, porque em Ribeirão a gente não tem oportunidade de fazer 

novos cursos! Elas não dão subsídios para você se formar, fazer uma 

reciclagem com novos temas, novos... O que é atual hoje em dia? Na 

escola em que eu trabalhei nós tínhamos curso de formação a cada dois 

meses, e infelizmente em Ribeirão já vai fazer dois anos que eu estou lá e 

só tive um curso de formação.  

3. Em algum momento você já sentiu que teve mais facilidade do que as 

educadoras para fazer algo em sala ou em reunião pedagógica por ter 

formação?  

— Sim, isso várias vezes, pelo menos na minha experiencia, quando eu 

trabalhei com educadora em sala de aula, já era definido que nós, PDI 

deveríamos tratar do lado pedagógico! Então elas ficariam mais com o 

cuidar e nós que estávamos chegando... o lado pedagógico era nosso! Nós 

que tínhamos que desenvolver tudo e... Na hora mesmo de estar... 

Avaliando o que elas faziam e o que elas apresentavam a gente via a 
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diferença mesmo e como é importante você ter a formação mesmo, na 

área!  

4. Suas atribuições são as mesmas que as atribuições das educadoras?  

— Não! Não são as mesmas, apesar de que... Existe um documento 

falando das atribuições e lá relata que tem diferença sim! Só que na escola 

elas, a própria coordenação e direção da escola, falam que todas são 

iguais! Só que... Existe essa diferença de atribuições sim. 

5. Você considera o trabalho feito pelas educadoras essencial para que 

você desempenhe o seu trabalho? 

— Sim, é importante eu acho que agente tem que ter um grupo, só que 

assim é... a prefeitura não valoriza essas profissionais como elas deveriam 

ser valorizadas, só que elas se sentem inferiorizadas ao nosso cargo, e eu 

acho que todo mundo deveria ser igual porque você esta ali trabalhando no 

coletivo, só que falta esse investimento da Secretária de Educação de 

ribeirão esta investindo nessas profissionais também pra elas terem direito 

a uma formação né? 

6. Você se sente valorizada pelo trabalho que desempenha?  

— Não! Tanto no lado financeiro como do lado pessoal assim... Da 

administração em si, porque você nunca recebe um elogio pelo que planeja 

de uma atividade que você faz. Eu me sinto gratificada pelo o que eu faço 

com as crianças! Eu sinto que eu faço aquilo porque gosto, mas pelas 

crianças! Mas de chegar alguém da direção ou da gestão e dizer que meu 

trabalho foi bom, isso nunca ocorreu!  

7. Acha que recebe o suficiente para isso? 

— Também não! Tanto que o piso salarial que foi dado a partir deste ano 

né! Você vê que eles já pagam assim o piso né, porque eles são obrigados 

porque se não houvesse este piso nós estaríamos recebendo os quinhentos 

e setenta e quatro reais ainda, mas me parece que chegaremos agora em 

maio aos mil e dezessete reais. 
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8. Acha que é tratada com respeito por todos dentro da escola? Por quê? 

— Por todos da equipe não! Entre nós, colegas da mesma profissão, é... 

Nós temos um respeito entre nós, pelo menos na escola onde eu trabalho 

existe uma diferenciação entre PDI e educadoras, e em relação à direção e 

coordenação falta sim um pouco de ética mesmo, a pessoa deve saber 

conversar, te valorizar, porque eu vejo muitas coisas lá que eu não 

concordo. 

9. Quando você fala entre nós você esta se referindo a quem? 

— Mas entre nós mesmo PDI porque existe este confronto assim, por causa 

dessa função, dessas mudanças, porque ainda educadora não estão 

recebendo o mesmo salário que PDI então está existindo ainda uma certa 

rivalidade ali. 

10.  Sabemos que as PDI dividem espaços com as educadoras, em sua 

opinião a mescla dos grupos facilita ou dificulta o trabalho? 

— No exato momento não! Porque eu já tive essa experiencia e assim, 

como eu expliquei pra você é... As educadoras já estão deixando claro: 

"vocês são PDI vocês vão fazer o pedagógicos, nós somos educadoras a 

gente vai cuidar do cuidar... do trocar" então assim no momento por causa 

dessa mudança de função e de salário esta bem complicada a situação!  

11. Você teria algum relato de momento de dificuldade em sala de aula ou 

em reunião pedagógica, que tenha te chateado ou feito sentir menos 

ou mais importante que as educadoras?  

— Em relação às educadoras não! Mas em relação a uma outra função que 

existe em ribeirão que é a de professor "A" sim! Porque quando se fala na 

escola que tem professor elas não se referem a... As PDI parecem que não 

são consideradas professoras ainda, a gente sente que quando elas falam 

professoras é somente o cargo que é professor "A"e PDI dá a impressão 

que não é professor pra elas! Parece que não tem profissão, que não tem 

formação e elas não valorizam, elas não consideram a nós PDI, como 



170 
 

professoras... professoras são de cargo "A" do infantil e do fundamental, da 

creche não! 

12. Em algum momento você sentiu a necessidade de agir em defesa de 

seus direitos ou exigir respeito de alguém que foi autoritário com 

você? 

No meu caso assim... Eu nunca tive este problema, já observei algumas 

pessoas sendo maltratadas até pela coordenação e direção da escola, mas 

assim... Comigo pessoalmente não. Eu acho que cada profissional tem uma 

postura, eu tenho a minha e acho que as pessoas observam com quem elas 

mexem com quem tem informação, com quem não tem! E eu acho que 

quando elas vão discutir e olham e veem que a pessoa tem formação, que 

estudou e se especializou...  

No caso de ribeirão tem PDI que só tem magistério, então as PDI que tem 

pedagogia a gente sente que é diferente o tratamento, então em certos 

casos elas sabem com quem lidar, e a minha postura profissional, eu sou 

uma pessoa ética, responsável e então eu não vejo porque de um dia ser 

chamada atenção, porque dentro do meu espaço profissional eu sou uma 

pessoa que cumpre com as obrigações. No caso de atraso mesmo, eu já vi 

as pessoas tendo a justificativa, tentando se explicar e a direção dizendo 

que a pessoa está errada, não deixando a pessoa falar, mas só que a casos 

e casos né! 

13. Quando você ingressou, as educadoras estavam à frente do trabalho 

em sala de aula, como foi para você dividir este trabalho?  

— Quando eu ingressei eu fui recebida pela coordenadora de uma outra 

escola, me apresentei falei que eu era PDI e que estava chegando agora, 

ela me levou até a sala na qual eu iria trabalhar que era uma sala de três 

anos, e a sala no período que eu entrei que era no período da manhã tinha 

duas educadoras, uma era efetiva e a outra era contratada, e a 

coordenadora já entrou falando que eu era uma professora! E que eu 

estava ali como Professora! Passando isso para as educadoras, Então já 

houve aquele contato de imediato que não foi muito bom! Mas com o tempo 
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você vai conversando com as educadoras e falei: "olha gente, eu não estou 

aqui querendo assumir o papel de ninguém, não estou querendo ser mais 

que ninguém", mas assim... Foi difícil! E até no pedagógico algumas 

atividades que eu falava, elas achavam legal e respeitavam e tudo, só que 

tinham outras do outro período que já não concordavam, então assim, é 

difícil é uma divergência assim... Porque como o nome fala, você é 

professor, então você desenvolve, você aplica, você excuta, você faz tudo, 

elas mesmo ficavam só observando e já era claro que a função ali era o 

cuidar da criança. 

14. Houve em algum momento desentendimento com educadoras por não 

concordarem em fazer algo que você considerasse adequado? (Se, 

sim) Qual foi a sua reação?  

— Algumas vezes assim, eu já coloquei novas atividades que eu gostaria 

de dar, e elas já deixavam claro que não ia dar certo, porque não é bem 

assim, e aqui você sabe que não vai ter muito recurso, e muitas atividades 

que eu realizei eu tive que fazer com recursos próprios, sem o apoio da 

coordenação, da direção e nem das colegas de trabalho, porque se falasse 

em contribuição para comprar algo ninguém queria contribuir e que iam se 

virar com o que tinham.  

15. Tem sido difícil para você chegar ao consenso com as educadoras 

para realização de alguma tarefa, seja ela em sala com as crianças ou 

em momentos de planejamento? (se sim, poderia contar alguma 

experiência) 

— Bom, quando eu entrei no final do ano eu já participei de uma reunião de 

pais, e assim você sente a diferença de uma organização de uma reunião, 

um exemplo... Elas já iam direto ao assunto dizendo pra mãe que a criança 

é assim.. assim. Não chegava de uma forma... Porque você tem que 

preparar os pais, porque dependendo das palavras que você utiliza e tal... E 

assim, eu senti uma falta de experiência, um pouco de embasamento 

teórico que as vezes você tem nos seus estudos, e eu fiquei na primeira 

reunião pensando que poderia ter sido feito uma dinâmica com os pais, ler 
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algum trecho de algum autor que fale sobre educação e tal, e na segunda 

reunião eu já coloquei minha opinião e elas falaram que eu podia fazer o 

que eu quisesse, e foi bacana porque elas contribuíram eu fiz essa reunião 

e senti mais a participação dos pais, eu acho que a formação junto com a 

prática forma alguma coisa assim mais interessante.  

16. Qual sua perspectiva de vida? (profissionalmente) 

— Eu vou ser sincera, eu não vejo muita perspectiva nesta cidade, tanto 

que hoje eu ainda busco novos concursos públicos porque não é em 

Ribeirão Pires que eu quero ter a minha aposentadoria, pensando no futuro 

mesmo, eu vejo que por morar em outra cidade que a prefeitura paga mais, 

outras prefeituras que dão curso de formação, e Ribeirão deixa muito a 

desejar no salário e na valorização profissional.  

17. Quais as modificações que você considera necessária para melhorar 

as condições de trabalho das PDI?  

— Primeiramente a questão salarial, eu acho que ele deveria rever um 

plano de carreira porque nem isso a gente tem, eu sou PDI que entrei com 

curso superior e ganho a mesma coisa que uma pessoa que tem curso de 

magistério, não desmerecendo essa pessoa, só que assim, é formação 

entendeu? Mais cursos de formação e recursos nas escolas que é escasso, 

e o valor que ele paga de cesta básica na folha, gente! Você fica até 

chateada, porque a cesta básica que ele oferece... Esses dias eu cheguei 

em casa abri a cesta o feijão!  

18. O que você pensa sobre PDI receberem mais do que educadoras para 

desempenharem a mesma função? 

— Eu penso que é errado, e deveria ser revisto, porque pelo o que sei já foi 

prometido curso de formação para as educadoras, que a prefeitura iria 

fornecer esse curso e até hoje nada, e é por isso que ta havendo este 

desentendimento, esta discussão entre as duas categorias, tem que ser 

revisto imediatamente, porque é uma coisa desagradável eu me sinto assim 

às vezes até chateada por causa delas, porque querendo ou não a pessoa 
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fica desmotivada né? Tem educadoras que já têm mais de quinze anos de 

prefeitura e tá ganhando... Então assim, e uma coisa que tem que ser 

revista. Eu tenho formação, e acho que cada um tem que correr atrás da 

sua, mas às vezes dependendo do salário que a pessoa ganha e se a 

pessoa tem família. 

19. Como é a sua relação com os gestores da escola? (coordenadora e 

diretora) 

— É bem profissional, eu recebo mais orientações do que exponho minha 

opiniões, até em reuniões de HAP’s a gente só fica ouvindo que tem que 

fazer isso, tem que fazer aquilo, tem sempre aquela cobrança encima de 

você, só que ninguém te para e pergunta se esta tudo bem, se você esta 

precisando de alguma coisa, se tem algum problema em sal, se tem alguma 

coisa que você quer passar de alguma criança, e mesmo que eu dê minha 

opinião sempre prevalece a opinião da direção.  

20. Você acha que além da opinião da direção nas decisões você percebe 

opinião de mais alguém? 

— É pelo menos na escola em que eu trabalho, o que eu tenho visto em 

reuniões é que prevalecem opiniões de pessoas mais antigas, com mais 

tempo de casa, a opinião delas prevalece né, em certos casos, tem aquelas 

que são antigas que falam do seu trabalho: "Ah! Essas meninas chegaram 

ai e tão querendo inovar, tão querendo fazer atividade sobre isso, sobre 

aquilo, isso não educa ninguém!" eu ja ouvi educadoras antigas falando né, 

mas a gente tenta fazer nosso trabalho pelas bases teóricas que nós temos 

e pelas experiências anteriores profissionais também. 

21. Você já precisou recorrer a alguém (ex: sindicato, diretor escolar) por 

se sentir “maltratada” no trabalho?  

— Só referente ao pagamento no RH porque sempre vinha diferença no 

salário e também sempre estava entrando em contato com o sindicato pra 

saber se ia ser solucionada a questão salarial ou não, porque às vezes 

perguntávamos na direção da escola e diziam que isso não era com eles e 
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que deveríamos ir atrás. O RH atendia muito mal e o sindicato sempre 

mandando esperar, nada era definitivo.  

22.  Como foram as atribuições de salas quando você veio para esta 

escola? 

— Olha, eu vi que as antigas, puderam escolar a sua salas, as educadoras 

e na minha vez de escolher a diretora me chamou na sala dela, fechou a 

porta e disse: "a sua sala é essa!" Eu disse tudo bem, eu sou uma 

profissional trabalho em qualquer nível sem problema nenhum, eu fiquei 

sabendo que pessoas antigas tiveram este mérito de escolha, no meu ver 

deveria ser uma coisa aberta e que a pessoa se identificasse de alguma 

forma, e isso foi no passado e neste também. 
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ENTREVISTA REALIZADA COM PDI B2 

1. Possui experiência anterior como docente?  

— Trabalhei antes numa creche conveniada, sai em 2009 para entrar em 

Ribeirão. Mas antes dessa creche eu trabalhei como estagiária na prefeitura 

de São Bernardo durante dois anos, e assumi uma sala! E na época eu 

ganhava mais como estagiaria do que como PDI em Ribeirão, porque a 

prefeitura de São Bernardo é uma das prefeituras que pagam mais né!  

2. A experiência como PDI’ em Ribeirão Pires está sendo para você a 

melhor? Por quê? 

— Pra eu te falar a verdade, quando eu entrei em Ribeirão como PDI foi 

como se eu tivesse transgredindo uma lei, assim [pensativa] há princípio 

você defende uma tese na faculdade, ai depois você vai contra aquilo que 

você defendeu ai eu tive a impressão de que eu estava regredindo. e lá a 

Prefeitura é muito tradicional, muito tradicional mesmo! É muito papel, muita 

burocracia, muito diferente daqui. Pois então, há princípio foi aquele 

impacto, sabe quando você tem aquela sensação? É muito tradicional! 

Porque a criança, ela aprende no movimento, se você quer trabalhar a 

forma geométrica com a criança de três anos você trabalha através de uma 

roda, de uma [...] e não ali no papel como eles fazem. 

Então eu estranhei isso, e se alguém escutar isso que eu estou-lhe falando, 

se você divulgar isso em qualquer lugar, vão saber que é eu, porque eu falo 

que eu não trabalho assim! Eu não trabalho desta forma! Eu tive até um 

conflito com a coordenadora de lá, porque ela queria que eu fizesse 

representação de criança pulando corda na lousa! eu falei pra ela: "eu não 

faço isso!" , eu falei pra ela que eu não trabalhava e pronto, porque eu 
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defendi uma tese, fiz dois cursos, eu tenho que pensar nos valores, nos 

princípios, eu estou aqui em prol da criança, eu tenho que pensar na 

criança! Então ela é muito tradicional, eu peguei assim [pensativa] eu tenho 

muita dificuldade de trabalhar ali! Mas assim no grupo tudo bem né! Apesar 

de [pensativa] Coitadas, eu tenho é dó, porque elas são assim muito leigas, 

coitadas! Muito leigas! É umas coisas assim que não tem muito a ver vou te 

dar um exemplo assim, bem claro, se tem uma história, eu aprendi na 

faculdade que a historia você tem que contar ela (porque lá elas tem muito 

esse negócio de criancinha, cadeirinha, bonitinha, tudo no diminutivo e eu 

acho que errado ficar falando assim) e elas mudam muito a historia, querem 

mudar porque fala de bruxa, mudar porque querem que a bruxa não pode 

ser má, tem que ser boazinha, eu acho que pode até mudar a estrutura da 

historia, mas não mudar porque a criança não pode se deparar com aquilo! 

Elas mudam totalmente! Eu fico "boba" com aquilo, eu já nem falo, mas 

nada porque depois fico taxada como chata. Ali todo mundo é leigo! A 

pessoa que está no comando também acaba concordando, não sei! Sabe 

quando dá a impressão que você é um peixe fora da água? Dá a impressão 

que você é diferente! 

3. Mas, mesmo você estando junto com outras PDI?  

— Ah, sim! Lá tem uma cidadã [risos] que ela é daqui de São Bernardo 

também, e a gente fala a mesma língua, e ela teve assim "arrancos" feios 

também, e ela não concorda, e ela não dá papel.  

4. E além desta PDI você percebe que as demais também tem esta visão? 

— Tem muitas PDI lá que são muito boas naquilo que faz! São muito boas!  

5. Em algum momento você já sentiu que teve mais facilidade do que as 

educadoras para fazer algo em sala ou em reunião pedagógica por ter 

formação?  

— Sem sombra de dúvidas, tive, eu trabalho lá do meu jeito, porque eu não 

vou querer mudar a política de lá, mas aquilo que eu poder contribuir com 

aquilo que eu acredito, eu vou fazer uma história eu conto do meu jeito, a 
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participação na reunião de pais, eu faço do meu jeito, faço do jeito que eu 

acredito que é o melhor em prol da criança! Então eu aplico meu método 

mesmo lá e doa a quem doer, eu faço da forma que eu acredito! Então 

assim, faço o meu planejamento, já pra não dar papel mesmo! e quando 

dou é por motivo lúdico, sem cobrança.  

6. Suas atribuições são as mesmas que as atribuições das educadoras?  

— As mesmas! Neste sentido eu até concordo, porque vejo muito a criança, 

você já pensou na mente de uma criança, o que é ter uma pessoa para 

cuidar da parte intelectual e outra pra cuidar da parte de higiene? Seria 

complicado! Agora por outro lado eu não concordo muito, porque a 

prefeitura de lá já paga tão pouco, dei duro, estudei, tive muita dificuldade 

pra chegar até aqui, pra depois ser assim tão desprezada, tão 

desvalorizada! Mas pelo outro lado foi aquilo que eu te falei, eu não ligo de 

trocar fralda.  

7. Você considera o trabalho feito pelas educadoras essencial para que 

você desempenhe o seu trabalho? 

— Não, porque é muita contradição, pessoas muito inseguras e sem 

preparos, pessoas muito assim [pensativa] não dá pra ter autonomia cem 

por cento, é aquilo que eu te falei antes, eu faço, eu exploro, mas mesmo 

assim do jeito que esta não dá pra ter cem por cento de autonomia né! 

Porque vivemos num país democrático, mas tem aquele dizer: "o seu limite 

termina quando o meu começa!" E pra poder respeitar o espaço do outro, 

saber dosar, mas ao mesmo tempo executar sua tarefa! Parece que agora 

eu estou conseguindo encontrar um equilíbrio, eu diria que o meu convívio 

com as companheiras agora esta bom, porque no inicio eu achava que não 

ia suportar, que não ia conseguir. Elas também agora dizem que estão 

aprendendo muito comigo, e eu também estou aprendendo muito com elas, 

porque ninguém é bom em tudo, ninguém é auto suficiente pra saber de 

tudo, como ninguém é ignorante ao ponto de não saber nada, então é 

assim, aquela troca, tem coisas boas também que elas sabem, a prática 

elas sabem muito, o cuidar né? [risos]  
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8. Você se sente valorizada pelo trabalho que desempenha?  

— Não! No geral professor não é valorizado. Mas em Ribeirão, não porque 

você tem que trabalhar pra chegar no final do dia questionar pra sua 

consciência sobre o que fez de bom e para que contribuiu, porque esperar 

que a felicidade venha de outra pessoa, esperar elogios, esperar 

reconhecimento? Não!  

9. Acha que recebe o suficiente para isso? 

— Não! Pouco! Muito pouco!  

10.  Acha que é tratada com respeito por todos dentro da escola? Por 

quê? 

— Eu acho que não [risos] porque sempre tem aquela que tenta puxar seu 

tapete (você sabe muito bem disso) tem aquela que percebe que você se 

sobressai e que sempre fica de panelinha, ainda mais com essa situação de 

educadora e PDI né? Então essas coisinhas que saem de conversinhas eu 

não ligo não, essas coisas banias, mas que a gente é respeitada, isso não.  

11.  Você teria algum relato de momento de dificuldade em sala de aula ou 

em reunião pedagógica, que tenha lhe chateado ou feito sentir menos 

ou mais importante que as educadoras?  

— Não! Muito pelo contrário, eu sempre fiz o que eu achava certo, e tentei 

até abri a mente delas neste sentido de falar pra elas que até aquelas que 

têm o magistério já estavam defasadas! Gente as coisas evoluíram, nós 

estamos num pais tecnológico! A criança de hoje não é a mesma de dez, 

quinze anos atrás. Eu tentei muitas vezes conversar com elas, e muitas 

vezes elas até escutaram, só que, eu percebi que já está tão enraizado o 

jeito delas trabalharem assim, que eu já respeito, e assim vamos tocando o 

barco. [risos]  
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Em algum momento você sentiu a necessidade de agir em defesa de 

seus direitos ou exigir respeito de alguém que foi autoritário com 

você? 

— Não, porque essas duas educadoras que eu trabalho com elas, elas 

deixam muito pra mim [pensativa] no começo elas até falaram pra mim que 

eu era muito boa naquilo que eu fazia, então elas deixaram muito o registro 

por minha conta, eu até me sinto... Tem horas que eu me sinto até 

sobrecarregada, é registro, é história todo dia! Tudo só nas minhas costas, 

fazer aqueles cadernos! Então eu percebi que as duas estavam só com o 

cuidar e eu com a parte pedagógica!  

12.  Mas será que isso não estaria relacionado com o fato de as 

educadoras não acharem que o pedagógico não fazia parte das 

atribuições delas? 

— É, pode ser, porque até tem um fato que eu esqueci de comentar com 

você, depois de dois meses que eu estava lá, uma das educadoras passou 

a ser PDI por causa do magistério que ela já tinha, mas mesmo assim ela 

continuou a mesma coisa! Esses dias ela até ficou meio assim comigo 

porque eu falei pra elas que ela ficava de conversinha no banheiro com a 

outra educadora de panelinha, ai ela falou assim pra mim: "ai, como você é 

sistemática!", mas ela é uma pessoa “legalzinha”, agora a outra eu tenho 

muita dificuldade, ela é aquela que fala tudo no diminutivo, ela não tem 

preparo, serve mais pra ser mãe. [risos]eu não gostaria de trabalhar com 

ela o ano que vem não! 

13. Quando você ingressou, as educadoras estavam à frente do trabalho 

em sala de aula, como foi para você dividir este trabalho?  

— No começo foi difícil, tinha hora que eu achava que não ia conseguir, 

contava até dez, respirava, elas são assim [pensativa] pessoas mais para 

ser mães! Assim pode até ser que elas atuem bem, mas como profissional, 

professora, eu acho que [pensativa] falta muito! Não vou atribuir isso a elas, 

coitadas, porque a prefeitura pelo jeito sempre pagou muito pouco, algumas 

eu acho que faltou oportunidade, outras eu acho que foi acomodação, mas 
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tinha o magistério até pouco tempo, e elas alegam muito isso, que faltou 

oportunidade! Então é assim, quem é daqui de São Bernardo, pensa 

totalmente diferente de lá! Lá as pessoas têm aquela mente pequena, não 

querendo me engrandecer, ser mais do que ninguém, nós somos todos 

iguais, eu procuro ser humilde antes de tudo, mas tive sim muita dificuldade 

e só continuei lá porque eu quis pagar pra ver o que ia dar! [risos] e me 

sentia um peixe fora da água, então uma professora "A" entrou, e ela 

começou a falar a mesma língua, outra PDI chegou também, e falava a 

mesma língua, então a gente começa a desabafar; não que a gente mude 

alguma coisa, porque eu acho, que por mais que se fale, eles têm essa 

cabeça, a direção também tem! é aquela coisa: "cuidado com a criança no 

parque, cuidado com a criança não sei aonde!"  

Eu mesma trabalho com uma educadora que não gosta de explorar a área 

externa, ela não gosta! Só gosta de ficar na sala porque pensa que a 

criança vai machucar e não é, a criança aprende no movimento, agora uma 

criança vai ficar o tempo todo na sala? A criança aprende é caindo, 

levantando, não que vamos deixar acontecer uma coisa grave! Não é isso, 

mas se for ficar pensando assim [risos]  

14.  Tem sido difícil para você chegar ao consenso com as educadoras 

para realização de alguma tarefa, seja ela em sala com as crianças ou 

em momentos de planejamento? (se sim, poderia contar alguma 

experiência) 

— Uma vez eu estava com elas fazendo um planejamento, e tinha uma 

coisa que elas tinham posto que eu não concordava no planejamento, mas 

conversando elas entenderam, porque eu falei que não, porque eu não 

trabalhava daquela forma.  

15.  Nas reuniões pedagógicas geralmente são trazidas algumas 

discussões sobre textos, práticas e rotinas. Você sente ter mais 

facilidade em lidar com decisões do que às educadoras? 

— Eu sou meio critica! [risos] e as vezes quando surge algo assim [risos]. 

Uma vez a coordenadora veio falar uma coisa sobre o referencial teórico, eu 
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falei pra ela que o referencial é minha "Bíblia"! Eu trabalho baseada em leis! 

Porque pra mim o referencial é uma lei! Foi um absurdo, ela veio falar que 

com crianças de dois anos eu poderia sim trabalhar formas geométricas! e 

eu falei pra ela que não! Então ela foi pra casa dela e no outro dia ela 

imprimiu lá, e me trouxe, mas eu falei pra ela: "você esta esquecendo dos 

conteúdos minha querida! Tem conteúdo pra cada faixa etária!". Eu estou 

sempre argumentando, sempre que eu vejo uns absurdos eu falo sim! Eu 

procuro ser reflexiva, mas ao mesmo tempo, tem hora que não dá! Porque 

falam umas coisas assim... Que eu tenho que falar, uma vez eu falei 

também na reunião que ali tem pessoas que não deixam a criança evoluir! 

Avançar nos conhecimentos, então eu sou assim!  

16.  Qual sua perspectiva de vida? (profissionalmente) 

— Trabalhar numa prefeitura onde eu possa aplicar o método construtivista, 

onde eu possa fazer o que eu acredite e tenha autonomia, e também pague 

mais porque eu trabalho em prol da criança, mas eu também tenho minhas 

obrigações, meus compromissos.  

17.  Quais as modificações que você considera necessária para melhorar 

as condições de trabalho das PDI?  

— Primeiro eu acho que a prefeitura deve dar uma ajuda pra essas pessoas 

correrem atrás de uma faculdade, todos! [risos] Portadores de diplomas! 

Formadas em pedagogia! Todos com desejo de concluir, ai quem sabe 

quando todos estiverem com universidade concluída, e até a própria 

coordenadora, todos em geral! Que diretor seja próprio pra educação 

infantil, e não adaptado do estado! Quem sabe se dessa forma! 

Aumentasse também o salário das pessoas, um salário digno!  

18.  O que você pensa sobre PDI receberem mais do que educadoras para 

desempenharem a mesma função? 

— Eu acho justo! Justo assim: as PDI ralaram muito! As PDI fizeram 

faculdade! As PDI defenderam uma "tese"! Eu tinha uma filha pequena 

(hoje ela é moça) e ela ficava! Eu ralei muito pra chegar aonde eu cheguei 
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não que eu tenha chego onde eu quero chegar profissionalmente, mas na 

minha formação. Então é justo sim, educador poderia até receber melhor, 

ma nosso salário teria que subir também, elas poderiam receber como uma 

auxiliar recebe aqui em São Bernardo! [risos] e a PDI bem mais também! 

Porque por mais que a pessoa fale que não teve oportunidade e põe a 

razão pra falar que não deu pra fazer curso, não adianta agora, quem tem a 

formação pra poder ganhar mais, ralou muito! Por isso eu acho que tem sim 

que ganhar mais que as educadoras. 

19.  Como é a sua relação com os gestores da escola? (coordenadora e 

diretora) 

— Nossa agora ta bom, antes era conflito o tempo todo, mas aquela 

coordenadora saiu, tirou licenças, agora melhorou muito! E a diretora, eu 

gosto muito dela, eu não tenho problemas com ela não, o jeitão dela é 

porque ela é daquele jeito mesmo [risos] ela não se envolve em nada, não 

tenho problema não, ela nunca se envolveu quando eu tinha conflito com a 

coordenadora.  

20.  Como é a relação da coordenadora e da diretora com as educadoras? 

— A diretora como eu te disse é neutra, mas a coordenadora eu percebia 

que ela puxava um pouquinho pro lado das educadoras, porque me 

disseram que ela foi educadora! Então eu acho que ela defendia, mas eu 

dizia sempre pra ela que o que eu fazia eu não ia mudar, porque eu não ia 

regredir! E eu fico boba, porque quando acontecem essas coisas com 

outras pessoas, a diretora, a elas chama fecha a porta e dão bronca! Mas 

comigo não! Mas eu fiquei esperando, eu falei para as meninas: "deixa ela 

me chamar, que eu vou mostrar pra elas meus dois diplomas!" 

Mas até hoje não me chamaram! Não sei a diretora nunca ficou sabendo de 

algo, porque eu acho que ficou sim, porque uma vez a mulher foi parar no 

posto de saúde, ficou mal! E hoje, como ela saiu, eu percebo que as 

educadoras ficam assim... Quietas! Não têm coragem de falar ou falam 

baixo. Esses dias eu tive que dizer pra elas que nós não temos que ficar 

fazendo o serviço das meninas da cozinha, e elas faziam, como que eu vou 
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ficar limpando nariz de criança, auxiliando comer, como eu vou limpar mesa 

e passar manteiga na bolacha? E elas estavam trabalhando assim, muito 

desorganizadas! Eu não quero que elas concordem comigo, mas elas têm 

que mudar!  

21.  E as PDI? 

— As PDI não! Já tem outra postura! Não aceitam, reclamam mais.  
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ENTREVISTA REALIZADA COM PDI B3 

1. Possui experiência anterior como docente? (se sim, farei a segunda 

questão) 

— Eu trabalhei um ano numa escola particular, e depois um ano e meio na 

prefeitura de São Bernardo do Campo, como estagiária.  

2. A experiência como PDI em Ribeirão Pires está sendo para você a 

melhor? Por quê? 

— Mais ou menos entendeu? Porque na época que eu era estagiaria em 

São Bernardo eu era estagiária, mas eu era professora e eu ganhava mais 

do que  

3. Em algum momento você já sentiu que teve mais facilidade do que as 

educadoras para fazer algo em sala ou em reunião pedagógica por ter 

formação?  

— É [pensativa] o que eu tenho pra falar, eu falo, e assim... Eles aqui me 

ouviram bem, mas assim quando mudou o salário ai sim deu muito 

[pensativa] muita briga! Ai não dava mais pra falar tanto. O que a gente 

ouvia eram coisa do tipo: "você está aqui, então você é o professora" e 

depois saiu outra conversa que PDI planejava e educadora executava! 

Então foi outro transtorno, e vinham elas com outra conversa: "vocês 

planejam mais a função é a mesma!"  

4. Suas atribuições são as mesmas que as atribuições das educadoras?  

— Então, dizem que é mesma, mais já começa errada, porque elas não têm 

formação! Uma tem magistério de mil, novecentos e "bolinha" a outra nem 

tem! eu acho que não devia ser, mas falam que é! 
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5. Você considera o trabalho feito pelas educadoras essencial para que 

você desempenhe o seu trabalho? 

— Nem tudo que eu propunha era bem-vindo não! No começo! Tinham 

comentários: "Ah não! Isso é muita coisa! Ah querida, você chegou agora!" 

Acho que queriam mostrar uma certa regalia, sei lá! Mas eu considero sim 

essencial, mas não são todas que aceitam opinião, mas eu não tive nenhum 

problema. 

6. E na hora de planejar, trabalhar junto como é? 

— Ainda quem tem magistério há muito tempo, você vê que parou ali! E 

ainda quem tem e quem não tem? É complicado!  

7. Você se sente valorizada pelo trabalho que desempenha?  

— Mais ou menos entendeu? Não vou falar que não e nem falar que sim, 

porque minha opinião está no meio-termo [termo] nem só pelo salário, mas 

também pelo ambiente sei lá... 

8. Acha que recebe o suficiente para isso? 

— Apesar de ter melhorado um pouco, eu ainda acho que não, mas não dá 

pra reclamar, porque tem gente que faz a mesma coisa que a gente e 

ganha menos, mais eu acho que por ter formação ainda é pouco, 

entendeu? 

9. Acha que é tratada com respeito por todos dentro da escola? Por quê? 

— Todos, todos não! Da sala sim, mais em geral não! Porque a formação e 

o jeito de me expor e de falar, porque eu gosto de falar! Entendeu? Porque 

o que eu tiver que falar eu falo, pra mãe e o pai, para quem quer que seja, 

entendeu? Então te muita gente que não gosta de falar, vê aquilo diante de 

seus olhos e não fala, e eu gosto de falar! Entendeu? 

10.  Sabemos que as PDI dividem espaços com as educadoras, em sua 

opinião a mescla dos grupos facilita ou dificulta o trabalho? 
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— O que eu pensei [pensativa] é o que eu te falei, eu acho que deveria ser 

mesclado mesmo, assim... Um com formação adequada, dois sem 

formação adequada! Mas desde que o primeiro tivesse em número maior 

como é em outros lugares entendeu? Dois auxiliares entendeu? Na minha 

opinião tinha que ser assim, mas aqui não é assim, é tudo a mesma função! 

Só muda a nomenclatura, todo mundo tem a mesma atribuição.  

11.  Você teria algum relato de momento de dificuldade em sala de aula ou 

em reunião pedagógica, que tenha te chateado ou feito sentir menos 

ou mais importante que as educadoras?  

— Bom; o que não dá pra tolerar é aquele tipo de pessoa que hoje esta 

sorrindo e amanhã tá xingando, sabe? Vem com problemas da rua ou de 

casa, traz pra sala de aula, muda com os amigos, não respeita ninguém! 

Isso é intolerável! E acontece, e atrapalha porque a gente não tem culpa de 

como as coisas estão.  

12.  Em algum momento você sentiu a necessidade de agir em defesa de 

seus direitos ou exigir respeito de alguém que foi autoritário com 

você?  

— Não, aqui com todo mundo praticamente eu me dou bem, então assim... 

Não teve mesmo a necessidade, de reclamar pra diretora, nem de ir ao 

sindicato nada assim, porque quando eu cheguei as meninas já estavam 

em processo de briga pelo salário, então eu nunca me envolvi.  

13.  Quando você ingressou, as educadoras estavam à frente do trabalho 

em sala de aula, como foi para você dividir este trabalho?  

— Foi difícil, porque todo mundo sabia que agente tinha curso, então era 

um comentário aqui, outro ali, mas ai a gente foi superando. 

14.  E todo mundo trabalhava junto? 

— Não, não tinha umas que ficavam na sala e trabalhavam, outras que 

ficavam e não ajudavam, ficavam paradas e criticando né!  
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15.  Houve em algum momento desentendimento com educadoras por não 

concordarem em fazer algo que você considerasse adequado? (Se, 

sim) Qual foi a sua reação?  

— Desentendimento não, mas [pensativa] unas caras, uns cochichos unas 

panelas e eu ficava sem graça, e aqui têm poucas PDI, pelo menos quando 

eu cheguei, agora até que tem mais, mas não existe tanto essas coisas 

mais não, melhorou um pouco né! Mas era assim [pensativa] uma certa 

resistência as coisas que as vezes eu falava, dava ideia, essas coisas.  

16. Tem sido difícil para você chegar ao consenso com as educadoras 

para realização de alguma tarefa, seja ela em sala com as crianças ou 

em momentos de planejamento? (se sim, poderia contar alguma 

experiência) 

— Tem sido melhor hoje dia, o registro, por exemplo, cada dia uma faz, 

fomos aprendendo a revezar, mas de verdade mesmo, quando eu cheguei 

aqui eu não achei que eu fosse ter que passar por isso, achei que fosse ser 

diferente, sinceramente. 

17. Nas reuniões pedagógicas geralmente são trazidas algumas 

discussões sobre textos, práticas e rotinas. Você sente ter mais 

facilidade em lidar com decisões do que às educadoras? 

— Tenho sim, as meninas que têm formação têm mais liberdade para falar 

sim, e quando é educadora dependendo do assunto fala até mais baixinho, 

sabe? Parece que tem medo ou insegurança, não sei, mais é diferente sim, 

nos temos mais segurança, acho que é a teoria, as leituras, não sei.  

18. Qual sua perspectiva de vida? (profissionalmente) 

— A sala de aula é certeza que eu quero pra mim, uma sala de aula em 

condições de trabalho melhor, com certeza, mas se o salário for maior eu 

não vou reclamar não, vou gostar bastante [risos] 

19. Você acha possível conquistar o que almeja nas atuais condições 

trabalhistas? 
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— Eu acho que sim, porque o salário melhorou um pouquinho, e eu 

pretendo continuar estudando, e prestar outros concursos e melhorar 

sempre.  

20. Quais as modificações que você considera necessária para melhorar 

as condições de trabalho das PDI?  

— Primeiro que o PDI virar professor e que o educador tenha a formação 

que as PDI têm para poder ficar todo mundo no mesmo nível, porque do 

jeito que esta não dá! Porque algumas educadoras de idades mais 

avançadas não têm jeito pra formação, é esperar a aposentadoria mesmo. 

Porque se tem formação tem, e se não tem, paciência né! 
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ENTREVISTA REALIZADA COM PDI B4 

1. Possui experiência anterior como docente? (se sim, farei a segunda 

questão) 

— Sim, em escola escolinha particular, que hoje inclusive hoje eu sou sócia. 

Mas lá eu trabalhei um ano e meio.  

2. A experiência como PDI em Ribeirão Pires está sendo para você a 

melhor? Por quê? 

— Em escola particular as exigências são muitas, o que ganha é muito 

pouco, eu acho que aqui eu sou mais valorizada. E aqui eu estou tranquila e 

não tenho o que reclamar não! Na escola particular a cobrança dos pais é 

muita! Eles só querem saber que eles estão pagando e só!  

3. Em algum momento você já sentiu que teve mais facilidade do que as 

educadoras para fazer algo em sala ou em reunião pedagógica por ter 

formação?  

— Quando eu prestei o concurso estava bem claro o cargo era para 

professor de desenvolvimento infantil, porque quando eu trabalhava em 

escola particular, eu era a professora da sala, era somente eu, uma vez eu 

tinha uma auxiliar, mas era porque nesta época eu tinha algumas crianças 

que usavam fraldas, e quando as crianças saíram das fraldas não tive mais 

auxiliar. Então assim, o que eu achei é que é bem diferente a escola 

particular da escola pública, foi bem difícil a adaptação. Mas por uma 

questão de exigência dos pais mesmo, lá era lição, lição... E aqui não é 

assim! Aqui nós temos que arrumar outras formas de estar passando isso 

para as crianças, diferente só que eu já estava acostumada.  

E assim... A chegada foi um pouco complicada porque quando eu cheguei 

aqui só tinha uma PDI! E ela trabalhava lá em baixo (no andar de baixo) de 

nós fomos da primeira turma que entrou, em outubro de 2008.  
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No início foi complicado! Porque o que as educadoras e os outros 

funcionários da escola entendiam? Eles entendiam que eles iam ser 

auxiliares nossos! Mas isso não foi colocado pra gente, só falaram que eu ia 

ser professor de desenvolvimento Infantil, estão aqui suas atribuições, e eu 

pensei que eu ia trabalhar e... Foi chato! Foi chato! Mas eu deixei bem claro 

dizendo que eu não tinha problema nenhum, que se eu tivesse que pegar 

no "pesado" ou trocar uma criança não ia ter problema nenhum, eu estou 

ganhando pra isso está na minha atribuição, independente do outro fazer ou 

não eu estou fazendo a minha parte. Sempre tentei cumprir os meus 

horários direitinho.  

Foi a diretora é uma pessoa maravilhosa, ela esta sempre por perto vendo 

se a gente tem algum problema, e se não da pra vir, ela da um jeitinho para 

que as pessoas não saiam perdendo. Mas não que ela não seja exigente, 

porque ela é... ela gosta de tudo certo, mas tudo que a gente fala pra ela, 

ela dá um jeito, no ano passado mesmo não ia ter uma vaga pra mim nesta 

escola e ela deu um jeitinho pra eu ficar. 

E não ser isso... Essas coisinhas que a gente passou no início que vai... 

Fazer eu sair daqui, e ai a gente foi com jeitinho, mostrando um pouco do 

nosso trabalho, e elas foram entendendo que não era nada daquilo, mostrei 

que eu não gosto de escorar em ninguém, mostrei serviço mesmo! ai o 

pessoal vai vendo, vai conhecendo um pouco da gente e vai vendo que não 

é nada daquilo, e foi só um mal entendido que veio mesmo da secretaria, 

porque eles de lá não chegaram para as educadoras e disseram que o 

salários das PDI era o mesmo as atribuições são praticamente as mesmas! 

Que são sim! Na prática são! Então a situação delas ficou complicada 

mesmo! Porque elas falavam assim: "poxa vida, nós fazemos as mesmas 

coisas e agora vamos ser auxiliares!" Mas ninguém pensou que elas iam 

ser auxiliares!  

4. Porque você acha que elas pensaram que iam ser auxiliares? 

— Eu acho que pela nomenclatura! Pela nomenclatura mesmo! Porque aqui 

já tinha professor "A" trabalhando com jardim e o professor "A" trabalhava 
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sozinho, e nós não! Nós íamos trabalhar... E foi até mais ou menos assim... 

Mas não sei se foi proposital ou não, mais sempre PDI com uma educadora. 

e elas diziam: "o que que é? Vou ser sua auxiliar?" E eu dizia que não! 

Porque não foi isso que foi passado, na verdade não foi passado nada pra 

gente! Me falaram que eu era PDI, ia fazer isso e pronto! 

5. Existiu resistência das educadoras em trabalhar junto por conta deste 

sentimento de não querer auxiliar? 

— De falar sim, mas de fazer não! Falavam que não iam fazer, mas 

chegava na hora e fazia! Que falou teve sim, mas que tenha parado 

nenhuma. Sempre tem alguma que não tem a cabeça tão aberta quanto a 

outra, isso ocorre tanto com educadora quanto com PDI. Mas tem aquele 

que você comenta que aprendeu tal coisa ai ela fala: “Ah! É mesmo!” e 

outras: “Ah! Isso é porque elas nunca aprenderam na prática!” então tem 

aquelas que resistem e tem aquelas que não. 

6. Como são as atribuições de sala?  

— Por tempo, no caso este ano foram as educadoras. Mas no caso... Eu 

acho que deveria ser uma educadora e uma PDI, porque o que acaba 

acontecendo (o período), as educadoras pegam todas o período da manhã 

e as PDI, não todas, mas a maioria vão ficar à tarde, então não fica uma 

coisa mesclada, assim! 

7. Mas como que fica se ficarem mais educadoras pela manhã a parte 

pedagógica? 

— A educadora fica sozinha na sala, aqui tem educadora na sala. Porque o 

que eu acho é que [pensativa] falta mesmo é o diploma, o certificado! 

Porque tudo que é assim de prática elas tem, o que falta mesmo é teoria, 

prática elas têm.  

8. Mas você não acha que a teria influência a prática? 

— Não, realmente! Eu mesmo já fiz magistério e tudo o que faço agora eu vi 

no magistério que era mais a prática mesmo, e agora a pedagogia a gente 
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já vê mais a teoria e acaba utilizando da mesma forma, até pra achar uma 

explicação do porque daquele comportamento, então é necessário sim. Mas 

com certeza a teoria é importante.  

9. Sabemos que as PDI dividem espaços com as educadoras, em sua 

opinião a mescla dos grupos facilita ou dificulta o trabalho? 

— Então, é como eu comentei as meninas que estão aqui há algum tempo 

quando tinha muito aquela coisa assim do cuidar, no meu ponto de vista o 

cuidar também é importante, mas é mais a parte pedagógica [risos] porque 

na verdade é assim, quando eu decidi ser professora, eu pensava mais na 

parte pedagógica e não parte de cuidar, porque pra mim professor ia lá e 

ensinava, eu aprendi desse jeito! Então eu tiro por mim, que cheguei aqui 

pensando deste jeito, e o cuidar era um pouco deixado de lado! Eu acho 

que é por isso que vale a pena ficar uma PDI e uma educadora, porque ai 

nós vamos chegar a um bom resultado, tanto o cuidar quanto a parte 

pedagógica, os dois juntos são saudáveis! E eu pensava assim: "vou chegar 

lá vou dar folhas..." e pra tirar assim essa coisa da minha cabeça foi difícil 

viu!  

10. Você considera o trabalho feito pelas educadoras essencial para que 

você desempenhe o seu trabalho? 

— Eu acho porque elas sabem muito, é como eu te disse, têm muitas aqui 

que são "feras"! E agente te que se colocar na situação delas não é! Não é 

fácil.  

11. Qual foi a sua maior dificuldade? 

— É [pensativa] autonomia eu sempre tive, desde quando cheguei aqui, 

porque eu tive uma companheira nota dez! E tudo que eu falava ela 

concordava, foi bom. 

12.  E ela não tinha a visão de que era uma auxiliar? 

— Não, ela não. Ela tem uma cabeça bem aberta e não pensava assim não. 

Ela não faz parte daquele quadro que faria o curso de pedagogia só por 
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aumento de salário. Ela é uma pessoa super inteligente, super aberta, é 

uma pessoa assim de um cuidado com as crianças, ela tem uma visão que 

muitas não têm, eu não vou mentir, às vezes ela via coisas que eu não via, 

ela tem tudo pra ser uma ótima professora, e ela é! Eu considero ela não só 

uma educadora, mas uma professora, porque ela tem os dois: o pedagógico 

e o cuidar!  

13. Você teria algum relato de momento de dificuldade em sala de aula ou 

em reunião pedagógica, que tenha te chateado ou feito sentir menos 

ou mais importante que as educadoras?  

— Eu cheguei aqui este ano mesmo, a coordenadora passou acho que foi 

[pensativa] a teoria de Vygotsky, e a gente percebe que para as meninas 

que não tem esta informação fica difícil pra elas estarem juntando uma 

coisinha de um teórico aqui outra ali. Então neste sentido teve um pouco de 

resistência de uns e de outro sim, ai diziam assim: “Ah! Isso ai você ta 

vendo na faculdade mesmo!” e realmente, eu estava vendo na faculdade e 

isso me ajudou porque foi assim que eu entrei com nota boa, então elas 

ficavam falando [cochicho]: "Ah, isso ai elas aprendem na faculdade! Se for 

pra ver isso aqui eu não pra faculdade.", mas é como eu te falei, tem alguns 

que resistem, e o que eu percebo é que, se elas forem procurar um curso 

de pedagogia pra fazer, vai ser simplesmente para aumento de salário, e 

não para uma melhor formação [pensativa] alguma viu! Porque tem pessoas 

aqui que são "feras" viu! Merecem receber muito mais do que ganham, são 

atenciosas! Eu acho que falta mesmo é a formação, porque uns até parece 

que tem, mas tem outros que não, são mais fechados, porque parece que 

tem um jeito de ser assim [pensativa] fica difícil de tirar viu! Porque hoje 

tudo o que nós vamos fazer assim... Tem um propósito, e antes não! Eu 

acho que era dar por dar, pra poder "matar" aquele tempo, mas sem 

propósito! E o legal da formação é isso, tudo que a gente vai fazer com a 

criança tem um propósito.  

14. Houve em algum momento desentendimento com educadoras por não 

concordarem em fazer algo que você considerasse adequado? (Se, 

sim) Qual foi a sua reação?  



194 
 

— Pra puxar na memória eu acho difícil, mas eu acho que vai muito com 

quem a gente trabalha, e eu tive sorte então eu não tive problema. 

15.  Então você chegou e não teve problema mesmo elas estando aqui a 

tanto tempo? 

— É [pensativa] a gente ficou assim tentando saber como que elas 

trabalhavam, e fomos adequando o nosso trabalho ao delas. Hoje é que nós 

começamos mais a... nos impor. É lógico que eu não chegar aqui e dizendo 

que é assim e "assado"! Não é assim! e eu não vou mentir pra você, eu vim 

com essa visão. 

16. Tem sido difícil para você chegar ao consenso com as educadoras 

para realização de alguma tarefa, seja ela em sala com as crianças ou 

em momentos de planejamento? (se sim, poderia contar alguma 

experiência) 

— No caso das tarefas a gente reveza, em reuniões de pais, por exemplo, 

cada uma faz uma reunião. Nós vamos fazendo as anotações nas HAP’s, 

colocando os recadinhos gerais, eu mesmo faço minhas anotações e 

mostro pra elas e é por isso que é bom ter mais de uma na sala, porque se 

você não lembra a outra lembra. E reunião de pais era uma coisa que elas 

já estavam acostumadas a fazer, então não teve problema não. 

17.  E os planejamentos? 

— É tudo da mesma maneira que elas já vinham utilizando, têm uma pasta 

com folhas para colorir as habilidades, os objetivos, e tudo é feito da mesma 

forma. E quando eu cheguei elas já utilizavam e isso foi passado até no 

ultimo encontro que teve, pela secretaria, e isso foi uma coisa que deu 

muito trabalho pra ser elaborado, parece que ficou um bom tempo 

engavetado, mas quando eu cheguei aqui eu só [pensativa] utilizei!  

18.  E em eventos comemorativos que acontecem na escola como é feita a 

divisão de tarefas? 
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— Este ano, por exemplo, teve a festa junina, e nós viemos trabalhar no 

sábado para cobrir feriado, e as meninas que são mais velhas de casa e já 

conhecem acabam escolhendo os melhores lugares, e até chato né tirar 

uma pessoa que já conhece tão bem o que está fazendo pra colocar uma 

que não sabe né? Cada um cuida de uma parte e se cada um cuidar da sua 

dá certo para todo mundo.  

19. Qual sua perspectiva de vida? (profissionalmente) 

— [Risos] primeira coisa é comprar um carro, porque eu moro longe e saiu 

de casa muito longe, e complicado! e também continuar estudando, 

terminar a pedagogia, o salário até que melhorou, mas ainda são muitas 

horas [risos]. 

20. Você falou do horário, até pouco tempo as educadoras trabalhavam 

período integral, o que você acha delas trabalharem o mesmo tempo 

que vocês? 

— Agora eu acho que é melhor pra elas, porque as educadoras que 

trabalham de manhã, por exemplo, podem chegar em casa mais cedo fazer 

mais coisas, fazer faxina pra fora, sei lá! Nós PDI não podemos dobrar 

horário.  

21.  Você acha que as educadoras se sentiram substituídas por vocês? 

— Olha [pensativa] é uma dúvida que você só vai poder tirar realmente 

perguntando para uma delas, porque independente do nosso salário, 

independente de nós estarmos entrando ou não! Elas teriam que correr 

atrás mesmo porque nem auxiliar de educação no município vizinho, ganha 

isso! Então eu acho que deveria ser feito uma reunião com elas para estar 

estimulando, dizer que com a formação elas vão passar de educadora para 

PDI, eu acho que muita gente já teria começado, mas essa falta de 

informação, de diálogo, e é por isso que ocorrem essas brigas, que aqui 

nem tanto, mas nas outras escolas por ai! Mas aqui não. 
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