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RESUMO 

 

O tema deste trabalho diz respeito à configuração do trabalho de educadoras que atuam 

na área da Educação Infantil (EI) em escolas municipais rurais de Jataí - Goiás (GO). Os 

objetivos são: entender como se tem constituído o trabalho docente na EI, evidenciando 

a relação desta trabalhadora com o próprio trabalho que realiza; identificar e 

compreender como as mediações no trabalho das educadoras de EI repercutem na 

prática cotidiana que realizam com as crianças; conhecer e analisar o trabalho docente, 

identificando as educadoras, sua formação, atuação e condições de trabalho nas 

instituições pesquisadas. Trata-se de uma pesquisa de caráter empírico na qual foram 

utilizados questionários e entrevistas semiestruturadas com 21 trabalhadoras da área de 

EI em oito instituições municipais rurais. Partimos de uma perspectiva crítica, 

referendada pelo Materialismo Histórico-Dialético. Nesta perspectiva tem-se a 

possibilidade, por meio da contradição, da apreensão do objeto de investigação em sua 

natureza específica, ou seja, a busca da compreensão da totalidade do trabalho que se 

realiza na EI.  Para tanto, fundamentamos nosso estudo em aportes teóricos, como: Arce 

(2010); Arroyo, Caldart, Molina (2011); Lima (2010); Lukàcs (1979); Marx (1978); 

Mészáros (2008) dentre outros estudiosos. A pesquisa contribui com a produção do 

conhecimento científico na área de Formação Humana e Fundamentos da Educação. Os 

sujeitos pesquisados, ao participarem das investigações sobre o trabalho docente na EI 

em escolas rurais, contribuem para o desenvolvimento dos estudos e as análises 

resultantes, proporcionarão debates para a área da Educação, bem como no 

conhecimento da relação entre educação e trabalho. Os resultados da pesquisa revelam a 

falta de uma especificidade para com o trabalho na EI nas escolas rurais do município, 

como infraestrutura inadequada, presença de salas multisseriadas, falta de formação 

inicial e continuada voltada a educação rural dentre outras, fatos esses que implicam na 

formação humana e desenvolvimento integral na educação de crianças de quatro a cinco 

anos de idade nas escolas do meio rural. 

 

Palavras-chave: Trabalho docente, educação infantil, escolas rurais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The theme of this research concerns the configuration of the work of female educators 

who perform their activities in Early Childhood Education (ECE) in rural municipal 

schools in Jataí state of Goiás (GO). The objectives are: to understand how the teaching 

work has been constituted in the ECE, evidencing the relation of that female worker 

with the own work she does; to identify and to understand how mediations in the work 

of ECE educators impact on their daily practice with children; to know and to analyze 

the teaching work, identifying the educators, their training, performance and working 

conditions in the researched institutions. It is about an empirical research in which 

questionnaires and semi-structured interviews were used with 21 workers from the ECE 

in eight rural municipal institutions. We started from a critical perspective, referenced 

by the Historical-Dialectical Materialism. In this perspective there‟s the possibility, 

through contradiction, of achieving the object of investigation in its specific nature, that 

is, the search to understand the totality of the work that is performed in the ECE. 

Therefore, we based our study on theoretical contributions, such as: Arce (2010); 

Arroyo, Caldart, Molina (2011); Lima (2010); Lukàcs (1979); Marx (1978); Mészáros 

(2008) among other scholars. The research contributes to the production of scientific 

knowledge in the area of Human Education and Fundamentals of Education. 

Individuals, who were researched when participating in researches on ECE teaching 

work in rural schools, contribute to the development of the studies; and the resulting 

analyses will provide debates in the area of Education, as well as in the knowledge of 

the relationship between education and work. Research results reveal the lack of 

specificity for the work in the ECE in rural schools of the municipality, such as 

inadequate infrastructure, the existence of mixed grade classrooms, lack of initial and 

continuing teacher formation focused on rural education, among others; facts which 

imply human formation and integral development in the education of children from four 

to five years of age in rural schools. 

 

Keywords: Teaching work, child education, rural schools. 
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INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho tem como tema o estudo sobre a configuração do trabalho de 

educadoras
1
 que atuam na Educação Infantil (EI), em escolas municipais rurais de Jataí - 

Goiás (GO).  

O interesse do estudo em pauta surgiu ainda na graduação do curso de Pedagogia, em 

dois momentos. O primeiro, quando bolsista voluntária no Programa Institucional de Bolsa de 

Iniciação Científica – modalidade PIVIC, na UFG/Regional Jataí, realizando trabalhos de 

pesquisa com trabalhadores da EI, o qual subsidiou participações, apresentações e publicação 

de trabalhos em congressos de educação. Segundo, no período de Estágio Supervisionado do 

curso de Pedagogia quando lidávamos com as crianças do Centro Municipal de Educação 

Infantil (Cmei). Ambos os trabalhos, tanto enquanto bolsista quanto no Estágio 

Supervisionado, foram realizados em instituições públicas do meio urbano no município de 

Jataí - GO. 

 No período de pesquisa, enquanto bolsista, tivemos contato com gestores, 

coordenadores, professores e agentes educativos de instituições públicas de EI. Naquele 

momento, apreendemos das trabalhadoras o motivo e o percurso por elas realizado para 

chegarem a atuar na EI, como também identificamos suas concepções de EI, de criança, 

infância dentre outros.  

 Acreditamos que tanto a formação da trabalhadora quanto as suas concepções de 

mundo, trabalho, educação, dentre outros, revelam e definem o seu modo de agir na sala de 

aula, ou seja, implicam no ensino das crianças. São questões significativas e talvez até 

determinantes para o trabalho realizado nas instituições de EI.  

 No período do Estágio Supervisionado, convivemos com toda a comunidade escolar 

da instituição, desde o gestor até alguns pais de alunos. Presenciamos a realidade de uma 

instituição pública municipal urbana. Tivemos contato com o Projeto Polít ico Pedagógico 

(PPP) da instituição, bem como o trabalho realizado pelas professoras. Por meio da 

observação, identificamos nosso objeto de estudo e pesquisa que subsidiou o Projeto de 

Intervenção em uma turma na instituição de EI.  

 Partindo da nossa experiência de estudos e em instituições públicas de EI no meio 

urbano, e, para justificarmos o nosso interesse no tema atual de pesquisa “O trabalho docente 

                                                             
1
Durante este trabalho denominaremos de educadoras, professoras, trabalhadoras, uma vez que o gênero 

feminino se faz predominante nessa pesquisa. 
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na educação infantil em escolas rurais”, desejamos investigar o trabalho da trabalhadora da EI 

do meio rural do município de Jataí - GO, sendo o nosso objeto de pesquisa. 

 No sentido de nos aproximarmos do estudo em pauta, fizemos um estudo preliminar 

da história da educação brasileira. Percebemos duas situações: a timidez nos apontamentos 

quanto à educação rural até a década de 1990, período este marcado no tempo, como a 

expansão da educação básica, e a educação rural, a partir daí, se faz presente na legislação 

como espaço de discussão, apontando que o ensino deve-se adequar à realidade de cada 

comunidade; bem como identificamos no Censo Escolar da Educação Básica 2007 (BRASIL, 

2009b), números consideráveis de professores
2

 que atuam na educação básica sem 

qualificação para tal.  

 Para saber das produções acadêmicas sobre o referido tema de pesquisa fomos em 

busca de produções. Identificamos trabalhos já publicados na área de educação rural, mas não 

especificamente sobre o trabalho docente na EI no meio rural. Almeida (2014) traz 

contribuições sobre o trabalho docente em escolas rurais, mas, voltado especificamente, ao 

ensino médio na área de ciências e matemática.  

 Na pesquisa “Trabalho docente na educação básica no Brasil” de Oliveira e Vieira 

(2010), as autoras mostram que, na educação infantil, os salários são menores e as jornadas de 

trabalho diárias e semanais em um mesmo estabelecimento são maiores, comparados às outras 

etapas da educação. As pesquisadoras ainda citam a existência de postos de trabalho e de 

carreiras paralelas às do magistério público, as quais são ainda mais desvalorizadas e 

precarizadas, sem exigências de licenciatura na área. 

Lima (2010), em sua pesquisa intitulada “As muitas faces do trabalho que se realiza na 

educação infantil” aborda, em seu estudo exploratório em instituições públicas municipais 

urbanas, que o trabalho docente e a organização escolar têm se submetido às variadas formas 

de estrutura organizacional, expressas por condições materiais, sociais, econômicas e culturais 

da sociedade, interferindo desse modo no ser e agir dessas trabalhadoras. 

Em se tratando do ensino no meio rural, no sentido de atender às necessidades da 

comunidade local, verifica-se em estudos como de Caldart (2011); Coelho e Souza (2011); 

Silva; Carvalho; Valverde e Leal (2010) que a educação escolar do meio rural nada mais é do 

que a reprodução dos padrões do meio urbano, distanciando das reais necessidades da 

comunidade rural, com conteúdos e práticas pedagógicas descontextualizadas. 

                                                             
2
 De acordo com o documento legal, mais de 4.500 professores da creche (EI) não possuem licenciatura, dentre 

outros níveis de ensino. 
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 Visto desse modo, e, partindo do exposto de que a educação no meio rural não atende 

às necessidades da comunidade local; o considerável número de professores sem formação 

superior que atuam na EI; as concepções, ainda, assistencialistas que permeiam o fazer 

docente na EI – um dos motivos, não desconsiderando os demais como: baixos salários, 

maiores jornadas de trabalho, infraestrutura institucional, dentre outros, que levam a 

precarização do trabalho docente, o qual subjugado muitas vezes aos interesses do capital – 

temos a seguinte problematização: como a trabalhadora da EI concebe seu trabalho? Qual a 

concepção dessa trabalhadora do meio rural, no que tange a compreensão de trabalho, 

educação, EI, criança, infância? Quais são as condições e situação de trabalho na EI no meio 

rural? Quem é e qual a formação acadêmica dessa trabalhadora da EI que atua no meio rural?                                                                                                                  

 Assim, no propósito de responder esses questionamentos, a pesquisa consta com os 

objetivos: entender como se tem constituído o trabalho docente na EI; identificar e 

compreender como as mediações que permeiam o trabalho das trabalhadoras de EI 

repercutem na prática cotidiana que realizam com as crianças; conhecer e analisar o trabalho 

docente, identificando as trabalhadoras, sua formação, atuação e condições de trabalho nas 

instituições pesquisadas. 

 Para o delineamento da pesquisa trabalhamos com a abordagem na perspectiva 

teórico-metodológica do Materialismo Histórico-Dialético. Esse método, desenvolvido por 

Marx, fundamenta-se, inicialmente, na observação da realidade a partir da análise das 

estruturas e superestruturas
3
 que circundam um determinado modo de produção

4
.  

 O método Materialismo Histórico-Dialético dedica-se ao estudo da natureza, da 

sociedade humana, considerando as circunstâncias temporais e o contexto histórico em que os 

homens estão inseridos. Essa historicidade é que determina os fenômenos em constante 

transformação na vida social, e para serem compreendidos, é necessário então revelar sua 

situação e suas etapas de modificação, propiciados pela dialética. É um movimento, processo, 

no qual se busca a desopacização da realidade por meio da verdade. Sair do concreto real – 

imediaticidade –, para o concreto pensado – síntese, ou seja, a possibilidade por meio do 

conhecimento teórico que o método possibilita, de abandonar a aparência, o que está posto, 

                                                             
3  Para Karl Marx, a dimensão econômica da sociedade (modo de produção, economia) era sua base. Esse 

elemento básico foi denominado de estrutura, pois é sobre essa base que são constituídas as estruturas políticas e 

ideológicas da sociedade (Leis, Estado, Instituições Jurídicas, ...), compondo assim o que Marx denomina de 

superestrutura.   
4  Segundo a teoria marxista, meios de produção são o conjunto formado por meios de trabalho e objetos de 

trabalho - ou tudo aquilo que faz a relação entre o trabalho humano e a natureza, no processo de transformação 

da própria natureza. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Marxismo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Trabalho_(economia)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Natureza
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para alcançar a essência do objeto. É a capacidade de mobilizar conhecimentos, fazer críticas, 

revisar conceitos e, assim, apreender a matéria para chegar a totalidade. 

 De acordo com Gamboa (2007, p. 115-116) a “dialética histórico-materialista 

considera que todo fenômeno deve ser entendido como parte de um processo histórico maior. 

No caso da educação, suas transformações estão relacionadas com as transformações culturais 

e sociais”, ou seja, sua ação depende das mudanças ocorridas na sociedade. No caso da 

educação, devem ser consideradas as relações com o meio econômico, sociais e também o 

cultural. É necessário, segundo o autor citado, “compreender a dinâmica da sociedade onde os 

processos educativos se realizam e adquirem sentidos” (p. 116). Segundo o autor, é uma 

abordagem crítico-dialética que privilegia a relação entre o sujeito e o objeto, procurando 

extrair a síntese desse sujeito, bem como do objeto. 

  Assim, conforme nosso objeto de pesquisa, para desvelarmos os conceitos opacizados 

que permeiam a prática da trabalhadora, é necessário compreender o contexto histórico, 

econômico, social e cultural no qual este sujeito está inserido. São informações que nos 

permitem ver a gênese do fenômeno.  

 Uma vez que a pesquisa trabalha com pessoas, a mesma está sujeita a mudanças e 

transformações, necessitando, desse modo, de diferentes recursos metodológicos para sua 

apreensão e compreensão. Desse modo, para o estudo do objeto trabalhamos com 

observações, questionários fechados e abertos, entrevistas semiestruturados com as 

trabalhadoras das instituições (diretoras, professoras e coordenadoras), bem como análise do 

Projeto Político Pedagógico (PPP). 

 No sentido de identificar os sujeitos da pesquisa e as instituições municipais rurais que 

ofertam EI, fizemos um levantamento prévio na Secretaria Municipal de Educação (SME) da 

cidade de Jataí - GO. Identificamos oito instituições, sendo elas: uma escola localizada em um 

antigo assentamento rural – Escola Rio Paraíso III, a qual oferta EI e Ensino Fundamental 

(EF); duas escolas localizadas em dois povoados do município de Jataí – Escola Romualda de 

Barros e Escola Clobertino Naves, as ofertam EI, EF e Ensino Médio (EM); cinco escolas 

localizadas em propriedades rurais, sendo que em uma escola – Escola Nilo Lottici – oferta EI 

e EF e nas outras quatro escolas – Escola Campos Elísios, Escola Maria Zaiden, Escola 

Professor Chiquinho e Escola Boa Vista – ofertam EI, EF e EM. Escolas estas, quando na 

análise dos dados, no decorrer deste trabalho utilizamos nomes fictícios para preservar a 

identificação das mesmas. 

 Após o levantamento das instituições, precisávamos de um documento – que seria 

apresentado junto ao Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) – o qual nos permitia desenvolver a 
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pesquisa de campo, a Carta de Anuência da SME (Apêndice A). Sendo assim, apresentamos à 

SME o projeto de pesquisa e explicamos nossos objetivos de trabalho a ser realizado. Com a 

permissão da SME, realizamos a pesquisa de campo nas oito instituições rurais do município 

de Jataí, a qual aconteceu no período compreendido entre 12 de setembro a 28 de novembro 

de 2016. 

 Em função das instituições a serem pesquisadas se localizarem em áreas rurais, as 

quais possuem uma variação de distância do município de Jataí entre quarenta a cem 

quilômetros, obtivemos permissão da SME para deslocarmos até o local, fazendo uso do 

transporte escolar rural municipal juntamente com os/as professores/as que fazem esse trajeto 

diariamente da cidade de Jataí até as escolas localizadas no meio rural. Procuramos o setor de 

transporte escolar da SME e lá agendamos nossa ida às escolas. Foi-nos repassado o contato 

telefônico das diretoras das escolas rurais, as quais atenderam nossa proposta de trabalho, e 

assim, juntamente com as mesmas, definimos o melhor dia da ida nas devidas instituições. A 

ida nas instituições foi agendada com antecedência em cada uma das oito escolas, por dois 

motivos: primeiro, porque precisaria ser um dia em que o transporte escolar estivesse com 

uma vaga disponível, pois a prioridade seria das professoras e, em determinada escola, seria 

também dos alunos, pois estes também faziam uso desse mesmo transporte para chegarem a 

escola; e segundo, não poderia ser em dias que a escola tivesse alguma atividade extra de 

trabalho, dificultando assim para diretoras, coordenadoras e professoras  um tempo suficiente 

na participação desta pesquisa. 

 A ida às escolas rurais foi por meio do transporte escolar municipal rural. Os 

motoristas dos transportes escolares passavam na residência da pesquisadora, por volta de 

5h15min. e/ou 6 horas. O horário de saída da cidade depende da distância da instituição rural. 

Fizemos este percurso juntamente com as trabalhadoras dessas escolas rurais. No trajeto rumo 

às instituições municipais rurais, enfrentamos condições naturais adversas, desde o sono no 

trajeto por levantar e sair de casa tão cedo, bem como o contato com poeira e pedras nas 

estradas. Acreditamos que estas situações fazem parte da realidade educacional rural, as quais 

as trabalhadoras enfrentam no cotidiano, fazendo parte de seus afazeres docentes em sala de 

aula. 

 Ao chegar às escolas rurais, organizamos o preenchimento dos questionários fechados 

(Apêndice B) e as gravações das entrevistas (Apêndice C e D) com as diretoras, 

coordenadoras e professoras
5
, bem como solicitamos das diretoras o PPP no sentido de 

                                                             
5
 Na apresentação e análise dos dados da pesquisa neste trabalho, denominamos as Diretoras com a letra D, 

coordenadoras com a letra C e professoras/or com a letra P. 
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conhecer o histórico e a organização da instituição. Observamos que obtivemos o documento 

(PPP) de seis instituições, quais foram: Ypê amarelo, Ypê Banco, Sucupira, Aroeira Branca, 

Angico e Copaíba. Salientamos que ao todo foram 21 sujeitos entrevistados na pesquisa, 

sendo sete professoras e um professor de EI, oito diretoras e cinco coordenadoras nas oito 

instituições rurais pesquisadas.    

  Logo após a coleta dos dados, demos início à transcrição dos mesmos bem como a 

realização de fichamentos das entrevistas para fins de fundamentação teórica no trabalho. A 

apreensão dos dados da pesquisa e sua exposição se estruturam em três capítulos.  

 Apresenta-se no primeiro capítulo “O processo trabalho/educação e sua transformação 

histórica”, a constituição do trabalho docente na EI, evidenciando a relação desse trabalhador 

com o próprio trabalho que realiza. Para isso, de início, apresentamos uma abordagem 

histórica da relação trabalho/educação e como esse processo se constituiu ao longo dos 

tempos, sobretudo sob influência de mudanças dos meios de produção. 

 Apresenta-se no segundo capítulo “O trabalho docente na educação infantil no meio 

rural em Jataí - GO”, no sentido de identificar e compreender como as mediações no trabalho 

das trabalhadoras de EI, repercutem na prática cotidiana que realizam com as crianças nas 

escolas do meio rural no município de Jataí - GO. Para tanto, apresentamos a dicotomia entre 

educação rural e educação do campo evidenciando as divergências em suas propostas em 

termos de formação humana. No sentido de contextualizar o município no qual as instituições 

da pesquisa estão localizadas, apresentamos as características do município de Jataí, em seus 

aspectos históricos, geográficos, econômicos. Logo em seguida, por meio da pesquisa 

exploratória, identificamos a realidade das instituições rurais de EI em suas dimensões: 

ambiente físico escolar; prática pedagógica; ambiente educativo; gestão escolar; além dos 

aspectos históricos, físicos, culturais. 

 Apresenta-se no terceiro capítulo “O trabalho que se realiza na educação infantil no 

meio rural”, uma análise do trabalho docente, identificando as trabalhadoras, suas 

características, formação, atuação e condições de trabalho nas instituições pesquisadas. 

 Nas considerações finais do trabalho são expostas as compreensões dos objetivos da 

pesquisa, bem como nossa posição em relação às políticas hegemônicas referentes a educação 

dos povos do meio rural. 
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1 O PROCESSO TRABALHO/EDUCAÇÃO E SUA TRANSFORMAÇÃO 

HISTÓRICA 

 

 

O trabalho é a fonte de toda a riqueza, afirmam os economistas. 

Assim é, com efeito, ao lado da natureza, encarregada de 

fornecer os materiais que ele converte em riqueza. O trabalho, 

porém, é muitíssimo mais do que isso. É a condição básica e 

fundamental de toda a vida humana. E em tal grau que, até 

certo ponto, podemos afirmar que o trabalho criou o próprio 

homem (ENGELS, 1999, p. 4). 

 

 

 O objetivo deste capítulo é entender como tem se constituído o trabalho docente na 

Educação Infantil (EI), evidenciando a relação desse trabalhador com o próprio trabalho que 

realiza. Para a exposição, fizemos uso da literatura especializada que enfatiza o tema, bem 

como pesquisas empíricas já realizadas na área. Para tanto, em primeiro lugar, consideramos 

necessário estabelecer uma aproximação com a relação trabalho/educação no sentido de 

condição humana, bem como, mostrar como os fatores econômico-sociais, presentes no 

movimento da história dos homens, contribuíram para que essa relação venha a ser 

modificada perante uma nova ordem social – sociedade capitalista de produção.  

  

1.1 RELAÇÃO TRABALHO/EDUCAÇÃO/CULTURA: CONDIÇÃO HUMANIZADORA 

 

 O homem
6
 é considerado como um ser natural, biológico, mas é também inacabado, 

ou seja, necessita de fatores externos para sua própria constituição, que é o meio social ao 

qual pertence. Ao homem não basta o que a natureza lhe confere, como os outros animais, 

visto que ele é um ser histórico, resultado de gerações anteriores sob circunstâncias “legadas e 

transmitidas pelo passado. A tradição de todas as gerações mortas” (MARX, 1978, p. 329), e 

que se faz membro de uma determinada sociedade. Mas isso não acontece de modo 

individualizado, as suas relações com o meio (natural, cultural e social) para atender às suas 

necessidades e o modo como ele atua na sociedade, que vão definí-lo como humanizado e, 

portanto, produtor de cultura. Esse conceito aqui significa síntese da produção humana 

traduzidas no fenômeno do mundo objetivo, ou seja, a cultura material, como por exemplo: 

                                                             
6  O ser homem é utilizado neste trabalho, enquanto ser genérico, na concepção marxiana, na qual é 

compreendido a partir das relações que este estabelece com o meio no qual vive, ou seja, por meio da natureza e 

das relações sociais, considerando o tempo histórico e as relações de produção existente. 
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instrumentos de trabalho; e da cultura imaterial, como: a linguagem, as ciências e as artes. A 

apropriação do mundo cultural constitui um processo de humanização, ou seja, esse processo 

de transmissão de saberes entre as gerações se amplia gradativamente, e, à medida que os 

seres humanos vão se relacionando entre si, com o meio, mediante uso de símbolos, 

experiências, linguagem também criados pelo próprio homem, este deixa seu legado e o 

transmite a gerações posteriores. E é nesse processo de apropriação cultural, que o homem se 

constitui homem de forma genérica, marcando assim, seu nascimento social, bem como o 

modo de se educar. De acordo com Saviani D. (2012, p. 59), “a educação se dá nas próprias 

relações sociais, no ato mesmo de produção da existência, isto é, na relação dos seres 

humanos entre si e com a natureza, pela satisfação de suas necessidades, cada vez mais 

numerosas e complexas, no âmbito material e imaterial”.  

 A natureza e sociabilidade humana são reforçadas, com base em Marx, por György 

Lukács (1979) em “Ontologia do ser social”. Neste estudo, Lukács (filósofo húngaro), 

fundamentado em Marx, aborda o plano ontológico, ou seja, a origem, a teoria do que vem a 

ser o ser social, pois, de acordo com os escritos do autor, ele resgata os conceitos teóricos 

fundamentais de Marx, sobretudo frente a um regime político na Hungria em meados do 

século XX, em busca por uma lógica dialética. De acordo com o autor, o ser humano é 

constituído por três reinos ontológicos, quais sejam: inorgânico, orgânico e social. O ser 

inorgânico são os seres que não se reproduzem, são inanimados, o mundo mineral, por 

exemplo. Já o ser orgânico, primeiramente, são os seres que se reproduzem, por exemplo, o 

homem em seu sentido fisiológico, corporal, com características primárias, adquiridos ao 

nascer, possuindo assim, maior complexidade que o inorgânico, não significando, portanto, 

que o inorgânico não seja complexo, a composição da matéria, por exemplo, é uma natureza 

complexa. E, por último, o ser social, este supõe os dois primeiros, é uma unidade, mas não 

identidade. Este é infinitamente mais complexo. Distingue-se por seu caráter teleológico, ou 

seja, por meio do trabalho é que o homem faz um movimento de transformação, daquilo que é 

natural – objetos naturais, por exemplo, uma árvore – em coisas úteis, como uma cadeira. 

Com isso, ele transforma a natureza, se transforma, bem como transforma os outros homens 

com os quais convive. Temos, a partir de então, o ser social, ou seja, o sujeito sai da condição, 

desse ser em-si, para o ser para-si (LUKÁCS, 1979). Essas modalidades se diferenciam entre 

si, mas, são ao mesmo tempo, dependentes umas das outras. Ou seja, as pessoas, sendo 

sociais, para viver, dependem dos reinos orgânico e inorgânico. Por exemplo, na alimentação 

humana precisa-se de ferro, cálcio, fósforo, sem isso, o organismo não funciona saudável 

como deveria. 
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Esse movimento que o homem provoca na natureza quando converte bens naturais em 

coisas úteis, é o que Marx define como processo teleológico. “É essa dimensão teleológica 

que distingue a atividade especificamente humana das demais formas vivas de atividade” 

(MARTINS, 2004, p. 57). Desse modo entendemos que só há teleologia no ser social, algo 

inerente somente aos seres humanos. E que na natureza, não há teleologia, uma vez que esta 

não possui capacidade de transformação.  

Sendo o ser humano constituído dos reinos orgânico, inorgânico e social, o seu ser 

inorgânico o faz possuir capacidades de organização, planejamento, intencionalidade. Algo 

presente também no ser social. De acordo com Lukács, 

 
todo homem é certamente, por sua natureza, um complexo biológico, possuindo 

portanto todas as peculiaridades do ser orgânico (nascimento, crescimento, velhice, 

morte). Mas, embora esse ser orgânico seja ineliminável, o ser biológico do homem 

tem um caráter que, predominante e crescentemente, é determinado pela sociedade 

(LUKÁCS, 1979, p. 94). 

 

 Segundo o autor, o homem só tem condições de existir, e se apropriar desses três 

reinos ontológicos, se ele fizer parte de uma sociedade, a qual, necessariamente, não precisa 

ser a mesma pela qual lhe deu a vida, pois, possuindo todas essas capacidades, bem como sua 

dimensão teleológica, o homem é capaz de transformar o meio em que vive – natureza e 

sociedade, e a si mesmo, em seu próprio benefício e a de outrem. É isso o que o torna social, 

humano, humanizado. 

 Mas quando falamos em humanização, do que estamos falando? O que seria essa 

“humanização”? O dicionário da Língua Portuguesa Bueno (2007) traz esse termo como “ato 

ou efeito de humanizar”, bem como o termo “humanidade” como interligada ao próprio 

homem, ou seja, uma condição dos seres humanos. A definição também se insere no bojo 

teórico e científico, quando se faz a seguinte inferência, é o “conjunto de estudos 

concernentes ao homem ou à humanidade, como a Filosofia, a Literatura, a História e as 

línguas” (ACADEMIA BRASILEIRA DE LETRAS, 2008, p. 674). Já o verbete humanizar, 

também estabelece uma relação ao ser humano, mas o condiciona na história e na 

sociabilidade entre os outros homens, ou seja, humanizar-se é “tornar (-se) sociável, polido, 

[...] Humanizou-se na convivência com os mais velhos” (p. 675). No Dicionário de Filosofia 

de Abagnano o autor situa o termo humanidade como origem do latim Humanitas, bem como 

o explicita sob quatro significados, condicionando-o tanto aos aspectos biológicos humano, 

quanto na história e no pensamento clássico. Vejamos: 
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* Forma acabada, ideal ou espírito do homem. Era nesse sentido que os antigos 

usavam a palavra humanitas, correspondente ao grego Paidéia, da qual derivou o 

substantivo humanismo (v.) e seu conceito. [...]  

* Substância ou essência do homem, no significado aristotélico adotado pela 

metafísica clássica.  

* Gênero humano, espécie humana como entidade biológica. Nesse sentido fala-se, 

p. ex., da história ou dos feitos da H. na terra, ou da evolução biológica da 

humanidade. 

* Disposição à compreensão dos outros ou à simpatia para com eles. Nesse sentido, 

a melhor definição desse termo foi dada por Kant: "H. (Humanitàt) significa, por um 

lado, o sentimento universal da impatia e, por outro, a faculdade de poder comunicar 
pessoal e universalmente; essas são duas propriedades que, juntas, constituem a 

sociabilidade própria da H. (Menschheit), graças à qual ela se diferencia do 

isolamento animal" [...] (ABBAGNANO, 2007, p. 518, grifos no original). 

  

 Posicionando a questão na esfera histórico-social, Marx – filósofo e pensador alemão 

do século XIX e idealizador do Materialismo Histórico-Dialético – nos ensina que o homem 

só se constitui homem pelo meio social, ou seja, no contato com outros da mesma espécie da 

natureza e, a partir deste, a possibilidade de formação de sua consciência. Para ele: 

 

O caráter social é, pois, o caráter geral de todo o movimento: assim como é a própria 

sociedade que produz o homem enquanto homem, assim também ela é produzida por 
ele. A atividade e o gozo também são sociais, tanto em seu modo de existência, 

como em seu conteúdo; a atividade social e gozo social. A essência humana da 

natureza não existe senão para o homem social, pois apenas assim existe para ele 

como vínculo com o homem, como modo de existência sua para o outro e modo de 

existência do outro para ele, como elemento vital da efetividade humana; só assim 

existe como fundamento de seu próprio modo de existência humano (MARX, 1978, 

p. 9, grifos no original). 

 

 Como ser histórico e social, só o homem produz suas condições materiais de vida na 

coletividade. E é nas relações de produção que se produzirá não somente a maneira de ser 

deste homem e a sua consciência, mas também a própria sociedade, estruturando a vida social, 

política e espiritual. Portanto, “não é a consciência dos homens que determina o seu ser, mas, 

ao contrário, é o seu ser social que determina sua consciência” (MARX, 1978, p. 130). E o 

que marca o ato histórico desse „ser‟ na história humana e o diferenciar dos outros animais, 

vai além do fato de ele ter a capacidade de pensar e raciocinar, e sim, o de produzir a sua 

subsistência. Que, entretanto, não se restringe à sua vida material. 

 

Pode-se distinguir os homens dos animais pela consciência, pela religião ou por tudo 

que se queira. Mas eles próprios começam a se diferenciar dos animais tão logo 

começam a produzir seus meios de vida, passo este que é condicionado por sua 

organização corporal. Produzindo seus meios de vida, os homens produzem, 

indiretamente, sua própria vida material (MARX; ENGELS, 1999, p. 27, grifos do 

original). 
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 A produção de subsistência, uma atividade inerente ao homem consciente e 

intencional é o que o diferencia dos outros animais, os quais somente se adaptam ao meio em 

que vivem. Assim, ele (homem) não só atua na natureza, mas também modifica a realidade a 

qual pertence por meio do trabalho. Esse processo efetivo de apropriação em relação aos 

objetos e fenômenos do mundo ocorre por meio das relações com os outros homens, isto é, 

pela educação. 

  Assim, Marx situa o homem não como aquele que possui uma essência em si, como 

aquele que carrega em si uma natureza imutável, pelo contrário, o homem faz-se a partir da 

produção de sua existência, sendo, portanto, fruto e resultado desse processo. De acordo com 

o autor, o homem não tem propensão ao viver só, necessitando, assim, constantemente, do 

apoio dos outros homens no sentido de produzir a sua subsistência no meio em que vive e isso 

se denomina trabalho, o qual se configura nas modalidades de material e não material. O que 

vai definir esta conversão é o caráter da atividade produtiva, ou seja, na relação estabelecida 

entre o trabalhador e o produto do seu trabalho, bem como nos objetivos que se espera da 

atividade produtiva. 

 Segundo Marx, quando o trabalhador e o produto de seu trabalho se separam para 

atenderem os objetivos da sociedade capitalista, acontece a divisão social do trabalho, o que o 

autor denomina de „alienação
7
‟, pois o trabalhador não é o detentor de sua força de trabalho e 

também não se reconhece naquilo que produz. Há aqui uma inversão de papeis, no sentido em 

que o homem se torna mercadoria
8
 e sua produção representa o seu valor, contribuindo assim 

para a acumulação de capital.  

 A questão da acumulação está historicamente relacionada à questão da terra, algo 

central no estabelecimento dos meios de produção entre os homens. Marx, em sua obra “O 

capital: crítica da economia política”, mais precisamente no capítulo XXIV – “o segredo da 

acumulação primitiva”, ressalta que a acumulação primitiva é, portanto, “nada mais que o 

processo histórico de separação entre produtor e meio de produção” (MARX, 1996, p. 340); e 

em que ambas as partes (proprietários e não proprietários dos meios de produção) são 

                                                             
7 Alienação, termo cunhado por Karl Marx (1818-1883) para representar, no modo de produção capitalista, a 

relação sujeito-objeto. O homem neste modo de produção, não é detentor das forças produtivas, como máquinas 
e ferramentas, e sim, somente da sua força de trabalho, seu corpo. Ou seja, na economia capitalista, o que o 

homem produz não lhe pertence. O objeto perde a sua essência e o torna exterior ao homem, por isso, um 

trabalho estranhado, alienado.  
8 Marx atribui à mercadoria (fonte acumulação burguesa), sob dois aspectos: valor de uso e valor de troca. O 

valor de uso realiza-se somente no uso ou no consumo (meios de subsistência), sendo determinado qualitativo e 

quantitativamente. Uma relação intrínseca entre o sujeito e o objeto produzido. Já o valor de troca, representa 

uma relação quantitativa, sendo, portanto, permitido as trocas entre si dos valores de uso. Nesse momento é que 

se faz uma comparação com o homem, ou seja, seu trabalho é a produção de bens de troca para satisfazer o 

mercado, e não mais para uso próprio. Maiores detalhes em (Marx, 1978, p. 135-162). 
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subjugados ao princípio da relação-capital, e antagonicamente detentoras de mercadorias, ou 

seja, os proprietários detêm mercadorias quando têm sob sua posse os meios de produção – 

terra, máquinas, ferramentas; os não proprietários são mercadorias, quando assim desprovidos 

da terra, têm sob si somente a sua força de trabalho. O autor assim explica: 

 

Dinheiro e mercadoria, desde o princípio, são tão pouco capital quanto os meios de 

produção e de subsistência. Eles requerem sua transformação em capital. Mas essa 
transformação mesma só pode realizar-se em determinadas circunstâncias, que se 

reduzem ao seguinte: duas espécies bem diferentes de possuidores de mercadorias 

têm de defrontar-se e entrar em contato; de um lado, possuidores de dinheiro, meios 

de produção e meios de subsistência, que se propõem a valorizar a soma-valor que 

possuem mediante compra de força de trabalho alheia: do outro, trabalhadores 

livres, vendedores da própria força de trabalho e, portanto, vendedores de trabalho. 

Trabalhadores livres no duplo sentido, porque não pertencem diretamente aos meios 

de produção, como os escravos, os servos etc., nem os meios de produção lhes 

pertencem, como, por exemplo, o camponês economicamente autônomo etc., 

estando, pelo contrário, livres, soltos e desprovidos deles (MARX, 1996, p. 340). 
 

Portanto, a relação-capital é um processo histórico a qual tem como objetivo o rompimento da 

ligação do trabalhador das suas condições reais de trabalho, ou seja, os meios sociais de 

subsistência e de produção – antes possuídos em comum e sob maioria, agora, são 

transformados em capital e sob poder de poucos; de outro modo, os produtores diretos serão 

transformados em assalariados, detentores apenas da força produtiva. 

 Entendemos que a divisão social do trabalho originou-se com a sociedade feudal, 

movimento esse que contribuiu para que “a objetivação do ser humano e a apropriação dos 

resultados dessa objetivação ocorressem sob formas que impediram que a totalidade da 

riqueza material e não material fosse posta a serviço da realização e do desenvolvimento da 

totalidade dos seres humanos” (SAVIANI D.; DUARTE, 2010, p. 426). Ou seja, deu-se início 

a uma sociedade dividida em classes antagônicas e em que o resultado da produção, realizado 

pela maioria (classe dominada), favorecia apenas uma parcela dessa sociedade – minoria 

(classe dominante). Essa foi uma divisão social desigual sob a qual os únicos a serem 

beneficiados foi a classe dominante, desencadeando, então, a chamada sociedade capitalista. E 

como a questão trabalho/educação está interligada, isso provoca também uma divisão na 

educação. Sobre esse aspecto, discutiremos na próxima seção. Por ora, discorremos aqui sobre 

o trabalho educativo, no sentido da defesa de uma educação para a vida, a qual garanta aos 

seres humanos as aquisições da cultura humana. Seguimos na direção do pensamento de 

Saviani D. (2013), quando o autor afirma que: 

 

O trabalho educativo é o ato de produzir, direta e intencionalmente, em cada 

indivíduo singular, a humanidade que é produzida histórica e coletivamente pelo 
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conjunto dos homens. Assim, o objeto da educação diz respeito, de um lado, à 

identificação dos elementos culturais que precisam ser assimilados pelos indivíduos 

da espécie humana para que eles se tornem humanos e, de outro lado e 

concomitantemente, à descoberta das formas mais adequadas para atingir esse 

objetivo (SAVIANI D., 2013, p. 13). 
 

 Entendemos ser o trabalho educativo que transforma o homem em ser humano, 

permitindo-lhe assim, o acesso ao saber histórico e elaborado que só o próprio ser humano é 

capaz de produzir, fazendo com que isso seja condição para que o mesmo seja capaz de viver 

e agir na sociedade humana. Naturalmente, o homem não nasce homem, ele nasce e precisa se 

transformar em homem. E isso acontece por meio daquilo que ele produz socialmente, ou 

seja, o homem para tornar-se humano, ele “precisa aprender a produzir sua própria existência. 

Portanto, a produção do homem é, ao mesmo tempo, a formação do homem, isto é, um 

processo educativo. A origem da educação coincide, então, com a origem do homem mesmo” 

(SAVIANI D., 2007, p. 154), possibilitando desse modo, que essa proximidade entre o ser 

humano e a natureza, seja uma relação de identidade, pois, era lidando com a natureza e com 

o seu semelhante que os homens aprendiam a trabalhar, se educavam, bem como transmitiam 

esse ato cultural às próximas gerações. 

 O ser humano a partir do momento que ele age na natureza, se apropria dos recursos, 

transforma o mundo físico e social às suas condições humanas, também históricas e sociais, 

ele cria cultura. Entendemos que cultura é a síntese da produção humana traduzida nos 

fenômenos do mundo objetivo por meio da cultura material (instrumentos de trabalho) e da 

cultura intelectual (linguagem, ciências, arte, filosofia, arquitetura, teatro...). Ao nascer o 

homem precisa apropriar-se da cultura, pois esse constitui o processo de humanização, o qual 

ocorre por intermédio das relações com os outros homens, por meio da linguagem, ou seja, é 

um processo de educação. Cultura essa entendida aqui como todas e qualquer  

 

formas de dar sentido, interpretar, explicar, organizar e transformar o mundo e a 

existência humana, em sua dimensão coletiva e individual, estruturadas como 

totalidades vivas e em movimento, conjunto de práticas, hábitos, costumes, mitos, 

crenças, instituições, línguas, literatura, artes, filosofia, ciência, técnica e 

tecnociência (COÊLHO, 2009, p. 181). 

 

 Sobre esta questão da cultura, Saviani D. (2009) ressalta que são atribuídas todas as 

ações e criações humanas, sejam elas de forma objetivas e subjetivas. Isso torna o homem 

detentor de seu destino, de sua obra, seu legado. Portanto, cultura é “o processo pelo qual o 

homem transforma a natureza, bem como os resultados dessa transformação” e isso significa 
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dizer “que não existe cultura sem homem, da mesma forma que não existe homem sem 

cultura” (SAVIANI D., 2009, p. 158). 

 Quando atribuímos à cultura as formas objetivas e subjetivas da natureza, quer dizer 

que a cultura, de acordo com Saviani D. (2009, p. 158), “objetiva-se em instrumentos e ideias 

midiatizados pela técnica”. Segundo o autor, em apropriação dos escritos de Álvaro Vieira 

Pinto (1969) por sua obra “Ciência e existência”, essa técnica é a capacidade que o homem 

tem de produzir e agir intencionalmente, de modo eficiente, nos instrumentos por ele criados. 

E mais, acima de tudo, é preciso captar a essência dessas manifestações, no sentido de unir o 

que é materializado (instrumentos, objetos) com o abstrato (ideias, conhecimentos) para 

compreender o que a cultura tem a oferecer em sua totalidade e a todos os seres humanos. Ou 

seja, os elementos culturais, aos quais os seres humanos pertencem, não são legados e/ou 

apropriados apenas a uma parcela da sociedade.  

 

[...] as classes efetivamente trabalhadoras ficam privadas, não do direito de pensar, 
que esse, o exercem constantemente e em natural sentido reivindicatório, mas do 

direito de ver reconhecidas como expressão da cultura as ideias que elaboram. Seus 

produtos artísticos são classificados apenas como pitorescos, artesanato, folclore, e 

somente despertam transitória e divertida curiosidade, enquanto os grupos dirigentes 

revestem suas obras da qualidade de sérias e eruditas (PINTO, 1969, p. 131). 

 

Existe uma tendência entre as pessoas em atribuir o “culto” e o “inculto” à cultura. Como se 

culto, fosse a pessoa que detém os atributos da ciência, das letras, das artes dentre outras – ser 

superior ao outro por essas características; e inculto, a pessoa que não detém essas 

„qualidades‟, especificidades, um analfabeto.  

 De acordo com Chauí (2010, p. 306), esse é um conceito atribuído à cultura como 

“algo que pertence a certas camadas ou classes sociais socialmente privilegiadas” o qual leva 

a acreditar que “numa mesma sociedade pode haver dois tipos de cultura: a de massa e a de 

elite” (p. 307). Segundo a autora, ao mesmo tempo em que esse conceito aspira as 

subjugações ideológicas de uma classe dominante, economicamente favorecida, é um discurso 

que agride na base os conceitos, sentidos e valores da existência do próprio homem no planeta 

Terra, naquilo que efetivamente nos fortalece enquanto pluralidades, e como, historicamente, 

nos constituímos universalmente enquanto ser social e pertencentes ao mundo da cultura.

  

 Na criação de um mundo cultural, o homem não só se humaniza, mas também atribui 

sentido a todas as coisas existentes na natureza, sociedade. E para que as obras da cultura 

contribuam à efetiva humanização do homem, o seu legado cultural precisa ir além das 
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condições de consumo e apropriações, é necessário que os seus atos confiram sentido ao 

mundo e à ação social. É preciso que o resultado do seu trabalho assuma posições que 

ultrapassem a condição em si, rumo a condição para si, ou seja, cabe ao homem a criação e 

superação das questões existenciais, problemas e conflitos em prol da coletividade. A cultura, 

portanto, se configura nesse movimento de busca de interesses, nessa relação inerente com 

outro, com o próximo, possibilitando que a existência humana assuma uma dimensão 

histórico-social, e que tudo aquilo que é cultural e humano se configurem no mundo dos 

homens, constituindo-os sujeitos da cultura.   

 Compreende-se, deste modo, a necessidade de se considerar que ao mundo da cultura 

(trabalho/educação) confere “formar homens, seres humanos no cultivo da autonomia e da 

liberdade, reconhecer e confirmar sua condição de sujeitos da cultura, da política e a história” 

(COÊLHO, 2009, p. 192). Somos, portanto, sujeitos históricos, mas não uma história que por 

nós é determinada e a fazemos do modo como desejamos. Não. De acordo com Marx (1978, 

p. 329), ”os homens fazem sua própria história, mas não a fazem como querem; não a fazem 

sob circunstância de sua escolha e sim sob aquelas com que se defrontam diretamente, legadas 

e transmitidas pelo passado”, cabendo, pois, ao homem direcionar a sua ação tanto em prol da 

preservação de sua espécie, quanto da sua própria emancipação/superação.  

 Sob esse entendimento, compreendemos que inerentes ao trabalho da trabalhadora da 

educação infantil se encontram os aspectos de natureza histórica e cultural de sua constituição 

e, consequentemente, formação. Ou seja, as práticas educativas na EI não se encontram 

alheias de qualquer circunstância. Elas constituem e se dão por meio de relações com o 

próprio ambiente físico, social, cultural e político, uma vez que “os homens e suas ideias são 

resultado de sua existência”, fazendo com que “o que se ensina às crianças, de forma explícita 

ou não, revela o conjunto de valores que predomina na sociedade” atual (CHAVES, 2015, p. 

57), como a organização da escola, da sala de aula, os conteúdos e metodologias. De acordo 

com a autora anteriormente citada “a compreensão de que há uma relação entre educação e 

trabalho, entre a dinâmica econômica capitalista e os processos de escolarização não é fácil, 

sobretudo quando se trata de educação infantil, que parece estar totalmente desvinculada de 

questões dessa natureza”, como, por exemplo, na organização da rotina das atividades 

pedagógicas, as quais por se direcionarem a crianças tão pequenas não se julgam necessário o 

atributo do ensino e rigor científico aliados à prática educativa. 

 As caracterizações da relação trabalho/educação e educação escolar no mundo 

moderno/contemporâneo, bem como suas objetivações na sociedade atual abordaremos a 

seguir. 
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1.2 TRABALHO/EDUCAÇÃO/EDUCAÇÃO ESCOLAR NA SOCIEDADE ATUAL 

 

 A questão trabalho/educação acompanha o ser humano desde a sua origem, ou seja, 

desde o seu surgimento no planeta Terra.  

 Como já mencionado anteriormente, o homem, para sobreviver a toda e qualquer 

intempérie da natureza, se alimentar, abrigar, desenvolveu habilidades que o possibilitasse 

atuar no meio em que vive, e deste, extraísse elementos que permitissem mantê-lo vivo. Esse 

processo já é denominado de trabalho, bem como um ato educativo, pois, a partir do momento 

que esse ser humano age na natureza transformado-a de acordo com as suas necessidades – 

ato este que o diferencia dos demais animais – , quando ele se relaciona (comunica) com o seu 

semelhante e produz elementos que o permite sobreviver, relacionar-se, evoluir culturalmente, 

esse homem também se educa, bem como o seu próximo.  

 No período primitivo
9
, a relação de produção e distribuição do trabalho acontecia de 

modo comunal por meio de um processo produtivo, em que todos se beneficiavam de maneira 

natural, igualitária, na distribuição dos alimentos. Lidando diretamente com a terra, todos 

produziam e consumiam em comunidade. Assim, também, aconteceu a educação dos povos 

nesse período, por meio do trabalho, “lidando com a natureza, se relacionando uns com os 

outros, os homens se educavam e educavam as novas gerações” (SAVIANI D., s/d. p. 2). Já 

na Antiguidade, foi instituída a propriedade privada da terra, surgindo assim, a divisão do 

trabalho (proprietários e não proprietários de terras) com o trabalho escravo na Idade Média, 

com o feudalismo, o trabalho era por meio da servidão, ou seja, os trabalhadores (não 

proprietários) vivem no/do campo por meio da agricultura, tecelagem e sustentam os 

proprietários que moram na cidade. Naquela época, o trabalho no campo sobrepunha ao da 

cidade, no caso o artesanato como única atividade ainda desenvolvida, mas que, em 

determinada época em que este artesão se firma na cidade
10

, a atividade se expande e, surge 

então o comércio.  

                                                             
9 O período primitivo foi um tempo na história da humanidade, o qual data-se em torno de um milhão de anos 
atrás. Nessa época os homens já viviam em pequenos grupos apesar de não possuírem nenhuma noção de 

vínculo na terra, bem como familiar. Estes se alimentavam, basicamente, de frutos silvestres e animais. Foi o 

período que o homem aprendeu a fabricar utensílios, primeiro de pedra, utilizados tanto como ataque ou defesa, 

assim como, instrumento do próprio trabalho. A descoberta do fogo foi outra descoberta deste período, em que o 

homem o utiliza para proteger-se do frio, de animais selvagens e cozinhar o alimento. Fonte: < 

https://www.marxists.org/portugues/manfred/historia/v01/01.htm#c101> Acesso em: 12 nov. 2017.     
10 As cidades, durante a Idade Média, surgem e se formam conjuntamente: de trabalhadores servis fugitivos do 

campo, na eminência de se tornarem livres; mestres-artesão, oficiais, aprendizes de ofício (MARX; ENGELS, 

1999). 

https://www.marxists.org/portugues/manfred/historia/v01/01.htm#c101
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 Nesta época, o homem passou a produzir não só mais para a própria subsistência, ele 

percebe que o seu produto tem “valor de troca”, sendo, portanto, viável produzir em maior 

quantidade e comercializá-lo para suprimir as necessidades de outrem. Naquele contexto, as 

pessoas foram divididas em classes – proprietários e não proprietários dos modos de produção 

(terra e ferramentas de trabalho), e os não proprietários, são obrigados a sustentar quem detém 

as forças produtivas, ou seja, a classe dominante, os quais, a partir de então, vão formar uma 

classe ociosa, pois não precisam trabalhar para viver.  

 Com isso, neste movimento e contexto, surgiu a escola, na Idade Média, a qual por 

origem grega significa ócio – expressão de influência religiosa –, ou seja, lugar para passar o 

tempo se ocupando de atividades apropriadas à classe nobre. Assim, de início, a escola 

apresentou-se não para todos, mas sim, para aqueles que não trabalhavam, ou seja, para a 

classe dominante, aqueles que precisavam ocupar o tempo livre com uma educação diferente 

(a educação escolar) da maioria das outras pessoas. A educação da maioria era o próprio 

trabalho, ou seja, o povo se educava no próprio trabalho. Aprendiam fazendo, agindo, lidando 

com a realidade, transformando-a. 

 Com o desenvolvimento das atividades artesanais, cada vez mais crescentes, 

juntamente com uma economia, por parte dos feudos, cada vez mais consolidada e as formas 

mercantis do processo de produção, darão origem à acumulação de bens e dinheiro, o 

chamado “capital”, o qual possibilita um processo de transformação do meio produtivo, não 

mais manufatura e sim, industrial, pois quem produz é a cidade, e não mais o campo, a 

economia não é mais a agricultura, e sim, a indústria (MARX; ENGELS, 1999). Assim, surge 

a Época Moderna, com o advento de um processo baseado na indústria. A relação de 

produção e distribuição se modifica com a constituição de um novo modo de produção, o 

capitalista ou burguês. Com isso, a divisão do trabalho passa a ser contratual, no convívio em 

sociedade, rompendo, a partir daí, com a servidão própria da era medieval (SAVIANI D., s/d) 

impondo, assim, novas características e subjunções ao trabalhador e as formas organizativas 

do trabalho.  

 Na sociedade moderna, o modo de produção passa da subsistência ao econômico, o 

chamado capitalismo. Com isso, rompe-se com a ideia de comunidade, as relações entre as 

pessoas deixaram de ser naturais
11

 e passaram à contratual, social, possuindo independência 

para negociarem suas forças produtivas. Com isso, o capitalista, o dono dos meios de 

produção, tem autonomia para contratar, empregar o sujeito que tem melhor capacidade – e 

                                                             
11

 Entende-se por natural até a IM, as formas de produção dominante era lidar com a terra, as relações eram do 

tipo natural e se constituíam comunidades segundo laços de sangue. Maiores detalhes buscar Saviani D., s/d). 
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aqui a educação escolar cumpre seu papel sob interesses hegemônicos, como veremos mais 

adiante – para desempenhar a atividade que lhe é imposta mediante remuneração, salário. 

Quanto ao trabalhador, que antes era servil e trabalhava na terra sob regime de participação, 

este se tornou assalariado, adquirindo, de certo modo, uma autonomia de troca, ou seja, de 

vender a sua força de trabalho ao capitalista, algo único por ele possuído. Mas esta autonomia, 

relegada pelo novo modo de produção, se converge de modo contraditório e desigual a ambas 

as partes (empregador e empregado), pois, ao trabalhador, empregado, a única manifestação 

de existência que lhe resta é o próprio corpo, ou seja, a sua força de trabalho. É um sistema 

que desencadeia a aglomeração para uns, em detrimento da falta e exploração da força de 

trabalho de outros.  

 Com o surgimento de uma nova ordem social, estabelecida pelo modo de produção 

capitalista, emergiu também um novo tipo de sociedade, a sociedade contratual. As atividades 

que antes eram naturais – do campo por meio da agricultura, agora, são formais, centradas nas 

cidades por meio da indústria e do comércio. Com isso, é necessário, por parte das pessoas, 

um grau de conhecimento para lidar com as novas técnicas de produção, ou seja, a exigência 

de uma população – mesmo minimamente – alfabetizada, letrada, que suprisse as 

necessidades de um processo candente que estava em expansão (o urbano-industrial), 

cabendo, portanto, à ciência, dar conta desse novo processo produtivo por meio da decifração 

dos códigos estabelecidos pela linguagem escrita. Desse modo, entende-se que o 

desenvolvimento da escola está inerentemente ligado ao processo urbano industrial, uma 

agência educativa, legalmente instituída, com o objetivo de satisfazer as necessidades do 

progresso, a vida nas cidades (SAVIANI D., s/d).  

 Em se tratando da educação escolar brasileira, é importante destacar que esta se 

desenvolveu, basicamente, por intermédio da Igreja Católica no período de colonização do 

Brasil pelos povos portugueses no início do século XIV. Nessa época, foram trazidos para o 

país padres portugueses jesuítas na intenção de catequizar a população nativa, bem como dos 

imigrantes. Foi um período que prevaleceu o sistema de ensino tradicional – a pedagogia 

tradicional de orientação religiosa (SAVIANI D., 2011). A educação jesuítica exerceu seu 

monopólio até o ano de 1759
12

, ano este em que os padres foram expulsos do país pelo 

marquês de Pombal.  

 Após a saída dos jesuítas do Brasil – 1759 –, houve uma desestrutura do controle 

católico para com a educação. Assim, tentativas foram estimuladas em prol de uma educação 

                                                             
12

 Sobre essa questão ver SAVIANI, Dermeval. História das ideias pedagógicas no Brasil. Campinas: Autores 

Associados, 2011.  
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leiga, mas ainda pautada na pedagogia tradicional. Esse sistema educacional perdurou até o 

início do século XX, quando a partir da década de 1920, o país passou por influências 

pedagógicas internacionais na tentativa „ilusória‟ de melhor qualidade do ensino, bem como 

na sua democratização
13

.  

 Em se tratando de um ensino institucionalizado e público, desde o século XIX, em 

termos internacionais, as nações mais desenvolvidas economicamente, já se atentavam na 

necessidade de organizar a educação sob responsabilidade do Estado (ROMANELLI, 2014), 

uma entidade absoluta, a qual determina os setores que interessa desenvolver, principalmente 

o econômico. Assim, para o Estado, a instrução das pessoas era condição indispensável para 

que o novo processo produtivo – o industrial – se efetivasse.  

 No Brasil, o século XX foi marcado por crises de cunho político, econômico e social, 

advindas, principalmente, da crise da década de 1930
14

. Foi um período em que a economia 

do país passou por uma decadência em termos de investimentos internacionais
15

, ocasionando 

no Brasil, o cessar de exportações de sua principal produção latifundiária – o café, fazendo 

com que a classe trabalhadora se manifestasse por uma ação política que superasse a crise. 

Devido a esse movimento, surgiu a proposta de instalação do capitalismo industrial, como 

meio de empregar os recursos nacionais e incentivar a economia do país, possibilitando desse 

modo a produção nacional.  

 

A Economia brasileira reagia de forma dinâmica aos efeitos da crise: o crescimento 

do mercado interno e a queda das exportações implicaram a transferência da renda 

de um para outro setor. Essa transferência se fez do setor tradicional para o 

moderno, ou seja, da área agrícola para a industrial. Tudo isso trouxe conseqüências 

benéficas para o setor industrial, que, graças à crise, passou a contar com a 

disponibilidade do mercado interno, então não mais dominado pelo capital 
estrangeiro, e com a possibilidade de um aproveitamento mais intenso de sua 

capacidade já instalada e que, até então, vinha operando em regime de 

subaproveitamento, por causa da concorrência das importações (ROMANELLI, 

2014, p. 50). 

 

                                                             
13 Maiores detalhes sobre as concepções pedagógicas implantadas no Brasil desde então, conferir em Saviani 

(2011, 2012, 2013). 
14

Crise brasileira desencadeada pela chamada Revolução de 1930 de cunho político, econômico e social, na qual 

foi deposto, por parte dos chefes militares do Exército e Marinha, o presidente oligárquico Washington Luiz, 

ocasionando, por conseguinte, a tomada do poder por Getúlio Vargas. Fonte: 
http://www.historiadobrasil.net/brasil_republicano/revolucao_1930.htm> Acesso em: 16 abr. 2017. 
15 Marcada pela crise de 1929, também conhecida como “A Quebra da Bolsa de Valores de Nova Iorque” 

espalhou uma crise econômica pelos “quatro cantos” do mundo. Esta crise atingiu a economia brasileira, gerando 

desemprego e dificuldades financeiras para o povo brasileiro. Este fato contribuiu para o clima de insatisfação 

popular com o governo de Washington Luiz. Fonte: 
http://www.historiadobrasil.net/brasil_republicano/revolucao_1930.htm> Acesso em: 16 abr. 2017. 
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 Intensificou-se, a partir daí, a migração das pessoas do campo para a cidade – o 

chamado êxodo rural. Esse processo desencadeou um aumento significativo das pessoas nas 

cidades em busca de trabalho nas indústrias (segunda metade do século XX). Com isso, viu-se 

a necessidade da expansão e universalização da educação em sentido amplo – a educação 

escolar. Esta, como responsabilidade do Estado, veio com a proposta de ser oferecida de 

modo gratuito, encarregando-se de preparar o povo para o mercado de trabalho, adequando-se 

assim ao capitalismo (GIAMOGESCHI, s/d). A educação escolar, portanto, veio cumprir o 

seu papel de instruir essa nova organização social que surgiu, tanto como meio de ascensão 

social, bem como na colocação no mercado de trabalho.  

 Neste sentido, assim como a oferta educacional se emancipou para satisfazer aos 

interesses do mercado interno – mesmo não ocorrendo de modo equilibrado em toda a 

extensão brasileira – a expansão do ensino escolar se desenvolveu apenas nos locais onde foi 

estabelecido o meio industrial, provocando, desse modo, um descompasso na educação entre 

as regiões do país tanto em termos de oferta de escolas, como também na qualidade do ensino. 

E para além dessa desigualdade na expansão do ensino, originou-se, a partir daí, por parte da 

população, uma luta de classes exigindo do Estado uma democratização da educação.  

 Quando referimo-nos sobre qualidade, vale ressaltar que o termo „qualidade‟ é uma 

expressão que, no Brasil emerge, sobretudo, a partir da década de 1990 por meios das 

políticas neoliberais e com finalidade de atender ao mercado. Segundo Brzezinski (1996, p. 

111) “as designações de qualidade vêm se alastrando na área educacional, mediante a 

divulgação do Programa de "Escola de Qualidade Total", que busca aplicar os princípios 

empresariais de controle de qualidade no campo pedagógico”. Sendo o Brasil dependente 

financeiramente por organismos internacionais, com modelos ditados pelos Estados Unidos e 

a escola como parte inerente desse processo; esses padrões de qualidade e excelência são 

firmados em prol de uma modernização.    

 Em termos de expansão do ensino no país, o poder público na falta de uma política 

pública educacional organizada, diretiva e duradoura, e no intuito de amenizar o clamor da 

população, propiciou de modo limitado a quantidade de escolas no país, condicionando desse 

modo a especificidade da educação brasileira: seu caráter elitizante e dualista, pois a oferta de 

escolas no país sempre ficou aquém do contingente de demanda efetiva, configurando, desse 

modo, a estabilidade de uma sociedade dual, ou seja, “enquanto o ensino primário apenas 

preparava a classe pobre para o mercado de trabalho, o ensino secundário preparava a elite 

para ingressar no ensino superior, nos modelos do ensino propedêutico” (GIAMOGESCHI, 

s/d, p. 4). Eis que se firma o “caráter de classe da produção do conhecimento: na base da 
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contradição trabalho intelectual versus trabalho manual está o divórcio entre concepção e 

execução, que assume sua forma mais exacerbada no modo de produção capitalista” 

(SAVIANI N., 2012, p. 63). Esta contradição no sistema produtivo provoca o distanciamento 

da educação escolar dos seus reais objetivos, quais sejam: na socialização do conhecimento 

científico e sistematizado. De acordo com a autora a      

 

perspectiva de democratização da educação escolar traz o desafio de superação dessa 

contradição, devendo o ensino lidar, fundamentalmente, com o conhecimento, na 

sua ligação com a prática. Esta inclui as experiências imediatas do cotidiano, mas a 

elas não se restringe: trata-se da prática social, objetiva, o trabalho humano como 
experiência generalizada da humanidade (SAVIANI, N., 2012, p. 63-64).  

 

Assim como a expansão escolar brasileira no século XX, manifestou-se de forma 

limitada e intencional em termos geográficos e econômicos, também se mostrou de modo 

deficiente, provocando aspectos de marginalização e exclusão social. Ou seja, as populações 

ficam à margem da educação escolar, quando oriundas de regiões com menos ou sem a 

presença de indústrias, pois, como já foi dito, a oferta de escolas acompanha o 

desenvolvimento industrial.  

Em relação à exclusão social, esse processo se configura a partir do momento em que 

a oferta do número de vagas é limitada, criando-se desse modo mecanismos de seleção e que, 

quem consegue acesso ao sistema escolar são as pessoas que, por meio de atributos 

econômicos e culturais, conseguem ingresso e êxito na vida escolar, a qual sob uma 

perspectiva meramente econômica e ao interesse da classe dominante de então, vem no 

sentido de satisfazer às necessidades de formação humana para atuar no mercado de trabalho, 

ou seja, segundo Vaz e Favaro (2010), alimentar o capital. Esta é uma relação 

trabalho/educação que se afasta, rompe com os preceitos humanos, da ciência, da cultura.  

A relação trabalho/educação, neste sistema produtivo, deixa de ser pensada, como já 

mencionamos, como meio de humanização, como apropriação cultural, de caráter imaterial, e 

sim, para ser considerada e atingir fins materiais de produção, não do conhecimento, do saber, 

mas, de produção econômica. A educação escolar, nesse sistema de produção capitalista, 

contribui no afastamento dos reais objetivos que a compete, quais sejam, segundo Saviani D. 

(2013), na transmissão e socialização do conhecimento sistematizado. Conhecimento este que 

possibilita às pessoas compreenderem a realidade, bem como condição única às novas 

gerações conhecerem, interpretarem e transformarem o mundo em que vivem. 

 Assim, compreendemos que  
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cabe à educação escolar contribuir para elevar o nível de pensamento do aluno, 

desenvolver suas capacidades, propiciar-lhe condições para descobertas e acesso 

independente aos conhecimentos. Tal papel, a escola o desempenhará tanto melhor 

quanto mais se dedicar a organizar a atividade cognoscitiva dos estudantes, 

servindo, ao mesmo tempo, como fonte de informação. Trabalhar a ciência na sua 

história, na sua lógica, no seu método apresenta-se, pois, como uma das grandes 

tarefas da escola (SAVIANI, N., 2012, p. 64-65).  

 

 Concordamos com a posição de que é tarefa da educação escolar o domínio do 

conhecimento científico, para além das suas descobertas e apresentação dos seus resultados 

aos educandos. É preciso, acima de tudo, uma educação comprometida com a ciência a fim de 

cumprir com as reais necessidades formativas do homem na atualidade, ou seja, o 

compromisso com a humanidade, com a natureza, a cultura, a vida.  

 Sob o entendimento de que a educação escolar se comprometa com as obras da cultura 

humana, Coêlho (2009) afirma que a escola precisa 

 

oferecer aos estudantes e à sociedade, um alargamento, uma ampliação e um 

aprofundamento de seus horizontes humanos, de seu universo cultural, o que supõe, 

por exemplo que se lhes propicie o estabelecimento de uma relação significativa e 

profunda com as obras de cultura que a humanidade já produziu e continua a 

produzir em todas as áreas: letras, artes (arquitetura, pintura, escultura, música, 

teatro, dança, cinema ...), filosofia, ciência e tecnologia (COÊLHO, 2009, p. 198). 

  

Mas que isso seja proposto de modo crítico, criativo e significativo aos alunos. Desse modo, a 

escola tem o papel de oferecer sentido às pessoas de toda idade e condição social, bem como 

contribuir para que estas participem e se apropriem do mundo da cultura.  

 Finalizando, entendemos que a relação trabalho/educação acompanha o ser humano 

desde os tempos mais remotos, ou seja, desde o seu surgimento, e que vem mudando o seu 

conceito e significação ao longo da história da humanidade. Mas que, pelo modo com que o 

próprio homem tem-se relacionado entre si, com a natureza e pelas suas constantes e 

quantificáveis necessidades, cada vez mais elaboradas, o conceito de trabalho/educação a 

partir da Antiguidade à Época Moderna, com um novo modo de produção e acumulação, se 

mostrou desfigurado de seu sentido ontológico, a sua verdadeira essência. As formas de 

organização da sociedade determinam o que e como serão transmitidos os signos da cultura e 

esse fato determinará um tipo de desenvolvimento intelectual. Não é demais retomarmos, se a 

apropriação da cultura constitui o processo de humanização, considerando que a criança, ao 

nascer, apresenta-se como membro da espécie animal humana, que, aos poucos, com o 

trabalho da educação em seu sentido amplo realizado pelos adultos que povoam a vida dessa 

criança, ela vai se humanizando, ou seja, a criança vai se transformando em um membro da 
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humanidade. Visto desse modo, é interessante pensarmos como se constitui o trabalho 

docente para lidar com crianças menores de cinco anos. 

 

1.3 CONSTITUIÇÃO DO TRABALHO DOCENTE NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

O trabalho com crianças da Educação Infantil (EI) sofreu transformações desde a 

promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN 9.394/1996), a qual 

avança no sentido de mencionar capítulos específicos quanto a este nível de ensino, assim 

como a concepção de trabalho para as educadoras das crianças de 0 a 5 anos. Essas 

transformações por serem culturais, originaram-se de exigências sociais e econômicas ao 

longo da história, que fizeram compor um novo papel para a criança bem como para o 

trabalhador que lida com esta. 

No que concerne aos aspectos históricos e conceituais de criança/infância, Leite (2009, 

p. 21), afirma que “a infância não é uma fase biológica da vida, mas uma construção cultural e 

histórica”. Segundo o autor, até o século XIX, a criança 

 

[...] por definição era uma derivação das que eram criadas pelos que lhe deram 

origem. Eram o que se chamava “crias” da casa, de responsabilidade (nem sempre 

assumida inteira ou parcialmente) da família consanguínea ou da vizinhança 

(LEITE, 2009, p. 20). 

 

Nas palavras de Leite (2009), era da família o papel da educação, sendo: 

 

As mães como “mestras naturais”, as primas ensinando canto e piano, as amas 

recontando as tradições das famílias e dos escravos, os tios abrindo as bibliotecas e 

introduzindo sobrinhos e netos nos autores, encomendando livros na cidade ou na 

corte, ou se propondo a dar aulas de geografia e de física. As mães ensinavam as 

meninas e as escravas a rezar, a fazer renda, a costurar. Os oficiais ensinando a 

ferrar animais, a fazer sapatos, a construir cercas. As doceiras a fazer doces e flores 

artificiais, a dissecar animais e plantas, a fazer e enfeitar pratos (LEITE, 2009, p. 25-

26).  
 

Portanto, era esse o papel educativo das famílias para com as crianças, o de cuidar bem como 

repassar empiricamente os seus conhecimentos. Famílias estas pertencentes à elite, pois 

àquelas sem condições financeiras era reservado às crianças o abandono ou então creches. 

 De acordo com Ariès (2014), historicamente, o cuidado e a educação da primeira 

infância aparecem como responsabilidade da família com destaque para a mãe. Porém, com as 

mudanças no mundo do trabalho – em especial, pela inserção da mulher no mercado de 

trabalho – a educação das crianças foi, pouco a pouco, assumida por instituições não 
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familiares como a creche e a pré-escola tornando-se uma das principais demandas e 

necessidades das mulheres e famílias trabalhadoras
16

. 

 Nas palavras de Haddad (2002): 

 

Segundo informações dos estudos históricos, as creches surgiram durante o século 

XIX nos países norte-americanos e europeus e, no início do século XX, no Brasil 

acompanhando a estruturação do capitalismo, a crescente urbanização e a 

necessidade de reprodução da força de trabalho [...] (HADDAD, 2002, p. 24).  

 

 Entende-se desse modo e sob uma contextualização histórica, que as primeiras creches 

foram criadas por motivos assistencialistas. Ou seja, surgiram com o intuito de cuidar e 

abrigar os filhos das mulheres trabalhadoras. Haddad (2002) apresenta a creche sob duas 

vertentes. A primeira – na concepção das mães, funcionárias – como substituta da 

mãe/família; a segunda – sob a égide de pesquisas e entrevistas realizadas com as mães – 

como uma instituição educativa. 

 A autora em suas entrevistas pôde constatar que: 

 

Houve respostas de que os filhos que passaram pela creche se desenvolveram muito 

mais depressa que os irmãos, falavam melhor, eram mais desinibidos, espertos, 

inteligentes e saudáveis. No item 5 da entrevista de Rematrícula que perguntava “O 

que seu filho acha da creche?”, observei que os relatos apontavam que a criança 

gostava da creche porque tinha amiguinhos, espaço, brinquedos e também porque 

tinha quem dela cuidasse, atendendo suas necessidades e lhe transmitindo conforto e 

segurança. Ela não procurava na pajem uma mãe, mas sim alguém que a estaria 

auxiliando em seu crescimento. Se a criança está inclinada a aprender, a crescer e a 
se desenvolver, então, busca na creche um espaço de interação com adultos, com 

companheiros e com objetos. Um espaço que toda criança necessita, não só os filhos 

de mães de baixa renda e nem apenas os da mãe trabalhadora (HADDAD, 2002, p. 

111). 

 

Dessa forma a autora percebeu que, tanto a família quanto a creche, eram importantes 

para a criança, e que, “a creche não substitui a família. Creche e família são instituições que 

se complementam e assim devem ser compreendidas” (p. 111). 

Haddad (2002) ainda afirma que: 

 

A creche deveria ser reconhecida pelas mães e profissionais como uma instituição 

onde as famílias podem dividir a responsabilidade do cuidado e educação de seus 

filhos, como um espaço social apropriado às necessidades infantis, voltado a uma 

ação predominantemente educativa (HADDAD, 2002, p.111).   

  

                                                             
16 Maiores detalhes ver OLIVEIRA, Cristina Borges de; PINTO, Rubia-Mar Nunes. Um olhar para as políticas 

educacionais inclusivas e educação infantil no Brasil. Efdeportes. Buenos Aires, ano 10, n. 70, mar./2004. 

Disponível em: < http://www.efdeportes.com/efd70/inclus.htm> Acesso em: 21 abr. 2017. 
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 As afirmações ora elencadas nos possibilitam perceber que a criança do século XX 

passa ocupar um papel de maior avulte na sociedade, a qual por meio de processos 

econômicos, políticos e sociais – após a Primeira Guerra Mundial, com o surgimento da 

sociedade capitalista urbano-industrial e com o advento da Escola Nova com a proposta de 

uma escola que respeitasse a criança como um ser específico – direcionam a educação a 

corresponder as características do pensamento infantil, possibilitando um novo olhar e 

trazendo modificações profundas em relação à educação destas crianças. 

 Essas modificações fizeram com que a criança do século XXI passasse a ser vista de 

maneira diferente. É vista como sujeito de direitos, situados historicamente e que precisa ter, 

acima de tudo, as necessidades físicas, sociais, emocionais, cognitivas, psicológicas providas 

em todas as suas dimensões, as quais vão gerar na EI, atendimento especial às crianças, 

exigindo do educador uma postura consciente de trabalho para com as crianças pequenas, e 

também enquanto cidadãos. 

 A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN 9.394/1996) dispõe sobre 

a qualificação do educador das crianças de 0 a 5 anos em seu artigo 62, estabelece que: 

 

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 instituições 

superiores de educação, admitida, como formação mínima para o exercício do 

magistério na educação infantil e nas quatro primeiras séries do ensino fundamental, 

oferecida em nível médio, na modalidade Normal (BRASIL, 1996). 

 

 Nas palavras de Oliveira (2008), a demanda a respeito de uma qualificação 

profissional dos educadores em nível superior para trabalhar com crianças de até 6 anos em 

creches e pré-escolas, tanto para atuar na rede pública de educação quanto em escolas 

particulares, tem sido crescente. Entretanto, de acordo com a autora, a ampliação da 

escolaridade e busca de uma qualidade do trabalho pedagógico para atuar nessa etapa de 

educação,  

 

por uma série de fatores, não se tem traduzido necessariamente em melhoria 

substantiva do fazer docente. Desanimados com suas condições de trabalho, eles 

buscam um diploma de nível superior, mas o máximo que conseguem é uma 

promoção na carreira com algum aumento de salário, e não maior competência 
profissional, como almejam. Isso acontece porque as propostas pedagógicas 

examinadas em cursos de formação, seja no nível médio, seja no ensino superior, 

são aprendidas de modo superficial, dentro de currículos de formação 

desatualizados, acarretando aos professores pouca autonomia e insuficiente 

posicionamento crítico (OLIVEIRA, 2008, p. 29). 

  

Ainda de acordo com a autora citada: 
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Professores de educação infantil são responsáveis por imprimir uma base sólida à 

trajetória escolar bem-sucedida das crianças. Dar-lhes boa formação, discutir com 

eles alguns dos condicionantes que fizeram a educação infantil ter a trajetória 

descrita são formas de confirmá-los como profissionais com competência para 

desenvolver propostas pedagógicas de qualidade em nossas creches e pré-escolas 

(OLIVEIRA, 2008, p. 32). 

 

Apesar de a autora afirmar sobre a importância da qualificação de educadores da EI, a 

mesma reconhece que há, por parte das redes municipais, argumentos de que o sustento de tal 

grau de escolaridade acarretaria gastos elevados aos cofres públicos. Assim, sob esse 

entendimento, compreendemos que, se por um lado, por meio da Lei, o Estado diz que é 

necessária uma qualificação do educador para lidar com as crianças de EI, de outro, não 

oferece condições e nem remuneração para tal.  

Pesquisas sobre essa questão da formação de professoras da EI têm direcionado o 

trabalho dessas trabalhadoras rumo ao assistencialismo. Cerisara (2002) pôde constatar com 

as educadoras, que segundo elas, para lidar com crianças de 0 a 6 anos em creches, não é 

necessário, uma qualificação profissional para tal, basta ser mãe e gostar de crianças, ou seja 

“substituição materna”. 

 Nessa mesma direção, estudos realizados por Lima (2005, 2010), no âmbito do 

Sudoeste Goiano, destacam que as trabalhadoras, encaram seus trabalhos como sacerdócio, e 

a trabalhadora que se aventura a exercê-lo o faz pelo “perfil da mãe que gosta”, por “dom” e 

“vocação”; nesse sentido, o trabalho contribui para a desvalorização econômica dessa 

atividade e pela sua secundarização.  

 Lima (2010), em sua pesquisa intitulada “As muitas faces do trabalho que se realiza na 

educação infantil”, aborda que o trabalho docente e a organização escolar e, em especial o 

trabalho da trabalhadora da educação, no processo de consolidação e constituição da 

sociedade, têm se submetido às variadas formas de estrutura organizacional. Essas formas de 

organização são expressões materiais do desenvolvimento social, econômico e cultural da 

sociedade, que impuseram uma constituição no ser e no agir dessas trabalhadoras.  

 A autora mencionada afirma que a concepção de trabalho na EI ainda está carregada 

de sentidos variados, exige “prestação” de serviços pessoais, compreende empatia, 

compaixão, caridade, carinho; atos ligados à saúde e ao corpo, ou aspectos relacionados aos 

valores da ética, da formação física, moral, emocional, afetiva. Segundo Lima (2010), o papel 

das educadoras das crianças menores de cinco anos, é em determinados aspectos, como em 

relação ao trabalho e o comprometimento com o conhecimento científico, similar aos de 

outros educadores de crianças maiores; bem como se diferencia, em outros como os cuidados 
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diretamente com o corpo da criança, por exemplo, no momento da higiene e alimentação. 

Porém, essa diferenciação não dá o direito de ser “menor” qualificado/valorizado, visto ser 

um fator constituinte da prática específica do trabalho das profissionais da EI. 

 Lima (2010) conclui que a constituição do perfil dessa trabalhadora empreenderá uma 

caminhada complexa, primeiro porque é um “novo trabalho” e, segundo, porque esse passou a 

não ser considerado como tal: elas cuidavam das crianças, não educavam. Dessa configuração 

situacional, desencadeia-se o processo de valorização das dimensões qualitativa e quantitativa 

desta categoria. Por fim, a autora afirma que se faz necessário conhecer as concepções de 

criança, infância, trabalho na EI, e, conforme essas concepções é possível identificar e 

analisar as diferentes concepções manifestadas pelas trabalhadoras. 

 Nas pesquisas “Estou professora na educação infantil: diferentes percursos e inserções 

distintas no trabalho” (LIMA; RODRIGUES, 2012) e “Espaço e tempo no contexto do 

trabalho da educação infantil” (LIMA; RODRIGUES; LIMA, 2013), as autoras afirmam que 

a maioria das trabalhadoras entrevistadas, concebe aos conceitos de educação, infância e 

criança o sinônimo de „brincar‟. Quanto à criança, atribuíram como um ser „ingênuo‟, sem 

maldades e que precisa de cuidados. As autoras afirmam que, ao atribuírem conceitos 

historicamente impregnados no ideário das trabalhadoras, essas ideias atravessam tempos e 

conformado modelos de atendimento nessa etapa de educação, que avançam além dos 

cuidados básicos de alimentação, higiene e segurança. 

 Pesquisadores como Oliveira e Vieira (2010) revelam em seus estudos sobre o 

trabalho que se realiza na EI no Brasil, sob quais condições o profissional da área muitas 

vezes é subjugado a enfrentar, bem como a sua formação. De acordo com as autoras, os 

salários na EI são menores e as jornadas de trabalho diárias e semanais em um mesmo 

estabelecimento são maiores, comparados às outras etapas da educação. As pesquisadoras 

ainda citam a existência de postos de trabalho e de carreiras paralelas às do magistério 

público, as quais são ainda mais desvalorizadas e precarizadas, sem exigências de licenciatura 

na área. 

 Percebemos assim, uma descaracterização da trabalhadora na área de EI como 

profissional e educadora, a qual ainda incorpora conceitos assistencialistas em seu trabalho, 

não objetivando o ensino e a transmissão de cultura, ficando somente no âmbito do cuidar. 

 Nesse sentido, de acordo com Dandolini e Arce (2012, p. 54), “é necessário se 

contrapor ao predomínio da secundarização do conhecimento na formação docente e afirmar 

que para ensinar as crianças de 0 a 6 anos é preciso que as professoras sejam ensinadas”, pois, 

para que essas professoras tenham condições de perceber que o ensino destinado às crianças 
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pequenas seja pautado na teoria, e uma teoria que embase o trabalho na prática, as mesmas 

devem possuir, portanto, conhecimento para tal. 

 Concordamos que a formação das trabalhadoras para atuar na EI deve objetivar o 

ensino, a precisão, a criatividade, a criticidade, bem como a reflexão filosófica
17

, pois 

segundo Saviani D. (2009), é indispensável à formação do educador uma postura dialética e 

reflexiva da realidade, as quais o possibilitam encarar os problemas educacionais garantindo a 

superação de uma educação fragmentada e ideológica. Defendemos uma formação que 

objetive o educador atuar além das paredes e dos muros da escola, uma formação que permita 

uma ação pedagógica responsável, coerente e acima de tudo humana.  

 Arce (2004) postula à EI um ensino sistematizado, cujo princípio básico seja a 

humanização da criança. Segundo a autora: 

 

Se as instituições de educação infantil não tiverem por objetivo último o ensino e a 

aquisição de conteúdos por parte das crianças, o que caracterizaria a especificidade 

dessas instituições perante outras como, por exemplo, um clube, onde a criança 

também brinca e interage? (ARCE, 2004, p. 156). 

 

Percebemos assim, que a EI deve ser pautada no ensino e que o professor é aquele que 

transmite conhecimentos à criança. Um professor no qual suas ações sejam sustentadas por 

uma base teórica sólida, que supere o amadorismo e a improvisação, rompa com as práticas 

espontaneístas e imediatistas em detrimento de um trabalho intencional e de qualidade. 

 Nossa posição coaduna com a de Saviani D. (2013), quando o autor referencia o papel 

da escola na transmissão-assimilação do conhecimento e, que é esta instituição e a educadora 

que possuem objetivos de proporcionar aos educandos os bens culturais que a humanidade já 

tenha produzido por meio da ciência. 

 

O professor deve ser o protagonista deste processo na sociedade atual, porque ele 

precisa saber olhar além da aparência para educar, para ensinar, trazendo aos alunos 

a essência que se encontra escondida pelo cotidiano medíocre e alienado com o qual 

eles convivem diariamente. Assim, afirmamos que existe, sim, um saber escolar que 

precisa ser transmitido para que o aluno em posse dele possa atingir autonomia e 

liberdade (ARCE, 2006, p. 113-114).  

 

Assim, para a superação da visão natural e espontaneísta que permeia o âmbito da EI, 

colocamos a escola, o professor, o ensino como mediações indispensáveis no processo de 

educação escolar das crianças pequenas. 

                                                             
17

 Para um entendimento mais aprofundado sobre o termo, ver SAVIANI D. (2009), cap. 1- A filosofia na 

formação do educador. 
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2 A EDUCAÇÃO INFANTIL NO MEIO RURAL EM JATAÍ - GO 

  

Assim como não se julga o que um indivíduo é a partir do 

julgamento que ele se faz de si mesmo, da mesma maneira não 

se pode julgar uma época de transformação a partir de sua 

própria consciência; ao contrário, é preciso explicitar esta 

consciência a partir das contradições da vida material, a partir 

do conflito existente entre as forças produtivas sociais e as 

relações de produção (MARX, 1978, p.130). 

 

 

 O objetivo deste capítulo é identificar e compreender como as mediações no trabalho 

das trabalhadoras de Educação Infantil (EI), repercutem na prática cotidiana que realizam com 

as crianças nas escolas do meio rural no município de Jataí - GO. 

 Assim, no âmbito das mediações do objeto de pesquisa relacionamos o contexto 

histórico e o tipo de atividade econômica em que as instituições de EI rural estão inseridas, 

bem como as condições de trabalho das educadoras de EI nestas instituições rurais, por 

exemplo: infraestrutura da instituição condizente com as especificidades do trabalho com 

crianças de quatro a cinco anos de idade, quantidade de alunos por sala de aula, organização 

do espaço pedagógico, dentre outras.  

As mediações sob uma perspectiva materialista histórico-dialética significam que se 

toma um objeto que é o trabalho das trabalhadoras de educação infantil (trabalho docente) no 

espaço rural, temos que apreender determinações constitutivas desse objeto, ou seja, 

identificar as suas formas sociais de objetivação, fazendo com que aquilo que muitas vezes 

não se mostra aparente, esteja velado, perante um processo de alienação, possa trazer o sujeito 

ao encontro de si mesmo, com sua realidade. Isso é uma condição ontológica do ser advinda 

das formas sociais de objetivação e de trabalho.  

Marx (1983), em seus estudos, analisou o modo de produção capitalista, em como ele 

se produz, como se constitui e quais são as suas determinações e mediações fundamentais. 

Esse foi seu objeto de estudo. E não há uma única mediação, existem as mediações culturais, 

psíquicas e de outra ordem. As mediações constitutivas dessa realidade, de acordo com o que 

Marx analisa, perpassam as formas de objetivação, que são as formas de objetivação histórica. 

 Marx ao analisar a categoria trabalho relacionou-a sob duas vertentes, trabalho 

abstrato e trabalho concreto. E para representá-las, Marx as coloca na existência do „capital‟, 

fazendo assim, uma ligação com a mercadoria. Ou seja, quando a mercadoria se manifesta 

para o homem no aspecto histórico-social e satisfaz as suas necessidades em termos 

qualitativos, essa mercadoria possui valor de uso e, portanto, resultado de trabalho concreto. 
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Agora, quando a mercadoria se manifesta no aspecto técnico-material e satisfaz o homem em 

suas necessidades quantitativas, ela possui valor de troca, resultando assim, em trabalho 

abstrato, inconsciente, portanto, alienado. De acordo com Marx (1983), nestes termos, a 

mercadoria é resultado de  

 

um objeto externo, uma coisa, a qual pelas suas propriedades satisfaz necessidades 

humanas de qualquer espécie... aqui não se trata de como as coisas satisfazem a 
necessidade humana, se imediatamente, como meio de subsistência, isto é, objeto de 

consumo, ou se indiretamente, como meio de produção (MARX, 1983, p. 45).  
 

Visto desse modo, consideramos que seja o trabalho realizado para fins de 

remuneração/salário, por exemplo.        

 Se o concreto é síntese de muitas determinações, unidade no diverso, o que é então o 

abstrato? O abstrato é o imediato, é o que não tem mediações, é o que está no nível da 

representação, é a forma aparente do objeto. Isso é o abstrato. A categoria mais simples é 

aquela categoria que se identifica de imediato, que não contém ainda as mediações, que 

corresponde ao abstrato; e o complexo corresponde ao concreto. É possível pensar que o 

complexo seja aquela realidade que contém nas diferentes mediações. 

  O concreto e o abstrato se relacionam com o objeto de pesquisa, em termos da sua 

própria constituição de ser. Entendemos que o abstrato se manifesta naquilo que é constituído 

na aparência da natureza social do sistema econômico capitalista. Ou seja, o abstrato 

corresponde ao resultado quantitativo imediato que o trabalho proporciona à trabalhadora, no 

caso, o trabalho em troca do próprio salário. Não que o salário não seja importante. O trabalho 

precisa significar para além do resultado financeiro, em que o trabalhador identifica-se e 

realiza-se naquilo que faz. Quanto ao concreto, este é representado pelas múltiplas 

determinações/mediações as quais o objeto é constituído e está inserido. Neste caso, 

entendemos ser o contexto histórico/social/econômico e cultural no qual esta trabalhadora faz 

parte, os quais muitas vezes se mostram opacizados pela própria prática cotidiana, 

influenciando diretamente nas concepções de trabalho, educação, bem como o fazer 

pedagógico. Trata-se, desse modo, de um movimento com o pensamento científico, no sentido 

de apanhar as mediações e procurar a essência daquilo que não está dado em sua aparência, e, 

nesse caso, construir uma totalidade, rompendo com o nível de representação e elaborando 

conceitos que são sínteses das mediações apresentadas. 

 Assim, considerando que o local de trabalho da trabalhadora se faz em instituições 

educacionais no meio rural, e que, as concepções de “educação rural” se mostram, 
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ultimamente, dicotomizados por um processo produtivo excludente, que trazem na bagagem 

histórica um paliativo residual e adaptativo da educação escolar fornecida no meio urbano 

(cidades), consideramos salutar que elucidemos os termos “educação rural” e “educação do 

campo”, situações estas presentes na realidade educacional brasileira.  

  

 2.1 EDUCAÇÃO RURAL E EDUCAÇÃO DO CAMPO 

 

 A educação escolar ofertada às populações brasileiras do meio não urbano 

(rural/campo) traz em seu bojo, posições dicotomizadas no que se refere às populações por ela 

assistidas. Ou seja, educação rural e educação do campo trazem em seus históricos/formação 

características e propostas que se divergem em termos de coletividade e formação humana.  

 Em termos históricos, e para o Estado brasileiro, a educação escolar à população do 

meio rural foi concebida sob um sentido instrumental e assistencialista de ordenamento social 

(PIRES, 2012), com intuito de contenção maciça do êxodo rural
18

, bem como na formação de 

mão de obra especializada tanto para a agricultura, como ao mercado de trabalho frente ao 

novo processo de industrialização urbana que ora se iniciava. Com isso, viu-se a necessidade 

de instruir o contingente populacional, a fim de suprir tais necessidades objetivas do trabalho.  

 Como regulamento governamental, foi no final do século XIX que “a chamada 

„educação rural‟ teve seu marco com a instituição da pasta de agricultura, comércio e indústria 

no primeiro governo republicano, sob a presidência do marechal Deodoro da Fonseca (1889-

1891)” (SANTOS, 2013, p. 47-48), ficando a cargo deste Ministério, o atendimento 

educacional aos povos do meio rural. Mas  

 

a primeira referência à educação como educação rural só apareceu em 1923, nos 

Anais do 1º Congresso de Agricultura do Nordeste Brasileiro. Nesse momento surge 

o modelo de educação rural do patronato, o qual privilegiava o estado de dominação 

das elites agrárias sobre os (as) trabalhadores (as), principalmente para estabelecer a 

harmonia e a ordem nas cidades e elevar a produtividade do campo (PIRES, 2012, p. 

82).  

 

 E como se não bastasse o cunho meramente assistencialista da educação, voltada a 

comunidade das áreas pobres, a legislação (Resolução CNE/CEB Nº 1/2002 – Diretrizes 

operacionais para a educação básica nas escolas do campo) reforça em seus arremedos o 

caráter de uma educação estereotipada, quando se afirma que esta tem o objetivo de contribuir 

                                                             
18

 Movimento migratório das áreas rurais para o urbano, difundido no início do século XX, movido pelas 

condições de vida precárias nas áreas rurais. 
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“ao desenvolvimento agrícola e a transformação de crianças indigentes em cidadãos 

prestimosos” (BRASIL, 2002, p. 3).  

 Sob esse entendimento, percebe-se nos escritos de Pires (2012) que a educação escolar 

ofertada à comunidade rural, tem se mostrado, por vezes, sob interesse e favorecimento de 

uma classe hegemônica (latifundiários – formação de mão de obra para o trabalho no campo 

que já se mostrava modernizado; bem como à elite urbana – instruir os imigrantes analfabetos, 

novos ocupantes das cidades), a qual caminha ao longo dos tempos e das leis orgânicas 

brasileiras (Constituições, Emendas constitucionais, Decretos, Resoluções...), sob um viés 

prático e adaptativo ao modelo de educação que é oferecido no meio urbano, e não, uma 

educação escolar voltada a partir das necessidades da comunidade rural. É o que se constata 

na LDBEN n. 9.394/1996 em seu artigo 28: 

 

Na oferta de educação básica para a população rural, os sistemas de ensino 

promoverão as adaptações necessárias à sua adequação às peculiaridades da vida 

rural e de cada região, especialmente:  

I - conteúdos curriculares e metodologias apropriadas às reais necessidades e 

interesses dos alunos da zona rural;  

II - organização escolar própria, incluindo adequação do calendário escolar às fases 

do ciclo agrícola e às condições climáticas;  

III - adequação à natureza do trabalho na zona rural (BRASIL, 1996, grifos 

nossos). 

 

 Apesar de a LDBEN n. 9.394/1996 fazer menção à organização curricular, de acordo 

com as necessidades dos alunos, na prática, isso não acontece. Pois, segundo pesquisas sobre 

o currículo escolar em escolas rurais (SILVA; CARVALHO; VALVERDE e LEAL, 2010) 

demonstram que os conteúdos trabalhados em sala de aula, são os mesmos que os da escola 

do meio urbano. Sobre a questão curricular, apresentamos os resultados desta pesquisa no 

próximo capítulo.  

 Com isso, compreendemos que se essa educação escolar oferecida aos povos do meio 

rural tem a mesma configuração da escola da cidade, denota-se o caráter de importância e 

dominação do urbano sobre o rural. Essa configuração de caráter dominante e subjugador do 

primeiro em relação ao segundo, se recorrermos à história, identificamos que da  

 

indústria faz surgir as cidades e essas passam a centralizar as atividades econômicas, 

atraindo as populações rurais e , quando isso não acontece, subjugando as 

mercadorias da sua produção artesanal e doméstica; e ainda caracterizando como 

subcultura o modo de vestir, de falar e de pensar da gente do meio rural. À medida 

que o modo de produção capitalista foi se desenvolvendo e se impondo às 

sociedades, esse fenômeno só fez se agravar, com a transformação das cidades 

também em centros de dominação política e de produção e difusão de conhecimento. 

Como consequência, construiu-se socialmente a ideia de que a cidade é o lugar da 



44 
 

civilização, da cultura e do saber, por oposição ao atraso e ao não-saber de quem 

nasce e vive no campo (PESSOA, 2007, p. 26).    

 

 Entendemos que o processo de modernização capitalista da produção trouxe às regiões 

urbanas essa configuração, de que na cidade é o lugar do desenvolvimento, do moderno, do 

novo, do atual, do avanço, do progresso, da produção da ciência. Restando ao campo o oposto 

disso, ou seja, lugar do atraso, do rude, da ignorância (SAVIANI D., s/d.). Em consequência 

disso, “as populações rurais subsistentes passaram a ser lembradas apenas como 

consumidoras de insumos e de tecnologias caras, para a produção das mercadorias requeridas 

nas cidades” (PESSOA, 2007, p. 27). A educação escolar oferecida aos povos remanescentes 

do meio rural é uma educação que “fica a serviço da modernização do campo, o que 

demonstra a internacionalização da economia brasileira aos interesses do capital monopolista” 

(PIRES, 2012, p. 86).  

 Para a oferta de uma educação escolar aos povos do meio rural, as escolas rurais 

surgem, originalmente, em propriedade de fazendeiros e, portanto, mantidas e sustentadas por 

estes. Aos poucos, o Estado vai assumindo a responsabilidade da educação básica, mas, com a 

morosidade de políticas públicas educacionais voltadas aos povos do meio rural, estes se 

viram na alternativa de migrarem para as cidades, a partir da década de 1970, em busca de 

condições melhores de vida, como também para que seus filhos tivessem condições de 

estudar, uma vez que o ensino no meio rural, quando havia, era oferecido até a 4ª série 

(SANTOS, 2011).   

 A escolarização dos povos do meio rural obedece aos mesmos ditames da escola 

urbana, “tudo é pensado a partir da cidade e para a cidade. [...] A escola que chega ao meio 

rural é a mesma da cidade, em termos de conteúdo, mas muito pior em termos de preparação 

de professores, de instalações físicas e de concepção didático-pedagógica” (PIRES, 2012, p. 

86). Essas situações serão comprovadas por meio dos resultados da pesquisa que ora 

evidencia no capítulo posterior. 

 Assim, diante do entendimento de diferenciação do urbano em relação ao rural e 

considerando tal sobreposição do primeiro sobre o segundo, se recorrermos a etimologia 

desses dois termos (urbano e rural), identificamos que   

 

civilizado, que vem de civitas – que é a palavra latina que designa cidade – da qual 

igualmente deriva cidadão, que designa o habitante da cidade; mas também cidadão 

significa sujeito de direitos e deveres, sujeito de direitos políticos. Político vem de 

pólis, palavra grega que significa cidade, e daí também derivam expressões como 

polido, sujeito bem educado. Se examinarmos as palavras originárias de campo, 

como por exemplo rus, palavra latina que designa campo, temos então rústico, rude, 
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para designar algo atrasado, não desenvolvido. E se tomarmos a palavra agrós, que 

em grego significa campo, vamos ter agreste, acre, que significa algo agressivo, que 

não tem boas maneiras, que não é polido, que não é civilizado (SAVIANI, D., s/d. p. 

5-6, grifos do autor).   

 

Essas são indicações que contrastam o modo de vida entre uma sociedade urbana e industrial, 

designada ao desenvolvimento; e outra, rural e agrária, sujeita ao atraso, não-desenvolvido. 

 Em detrimento de uma especificidade às populações que vivem no campo, surgem na 

década de 1960 protagonistas incansáveis em defesa da terra, de condições melhores de vida 

no campo, bem como de uma educação do campo:  

 

são os movimentos sociais organizados, tais como o Movimento dos Trabalhadores 

Rurais Sem Terra (MST), os sindicatos, as Federações de Trabalhadores e a 

Confederação dos Trabalhadores da Agricultura (Contag), o trabalho das ligas 

camponesas e a ação pastoral de bispos da Igreja Católica, os Centros Populares de 

Cultura (CPC) e, mais tarde, o Movimento de Educação de Base (MEB) e os 

Círculos de Cultura Popular de Paulo Freire (PIRES, 2012, p. 88). 

  

 Por meio da ação e reivindicação desses movimentos, os povos do campo emergem da 

invisibilidade e, paulatinamente, a educação aos povos do campo são pontos de pauta nas 

políticas públicas como: verbas para financiamento agrícola, Programas (Programa Nacional 

de Educação na Reforma Agrária - Pronera) e Projetos voltados especificamente à população 

que vive no campo.  

 A educação do campo, portanto, surge das lutas dos povos do campo, sobretudo dos 

Movimentos dos Sem Terras (MST), em prol de escolas que atendessem as especificidades e 

necessidades das populações locais. É um projeto contra-hegemônico de educação voltado às 

comunidades do campo, movido pelos movimentos sociais nas últimas décadas do século XX 

(PIRES, 2012). Um exemplo disso foi a I e II Conferência Nacional por uma Educação Básica 

do Campo realizadas em 1998 e 2004, respectivamente, as quais vieram com a proposta de 

romper com “as amarras do tradicionalismo secular que marcou as relações no campo e 

fortalecer a luta pela terra” (MARTINS; COELHO e MIRANDA, 2011, p. 97). 

 De acordo com Antunes-Rocha (2011), 

 

a escola do campo demandada pelos movimentos vai além da escola das primeiras 

letras, da escola da palavra, da escola dos livros didáticos. É um projeto de escola 

que se articula com os projetos sociais e econômicos do campo, que criam uma 

conexão direta entre formação e produção, entre educação e compromisso político. 
Uma escola que, em seus processos de ensino e de aprendizagem, considera o 

universo cultural e as formas próprias de aprendizagem dos povos do campo, que 

reconhece e legitima estes saberes construídos a partir de suas experiências de vida. 

Uma escola que se transforma em ferramenta de luta para a conquista de seus 

direitos de cidadãos (ANTUNES-ROCHA, 2011, p. 40). 
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 E para que as necessidades dessa escola sejam atendidas diante dessas proposições, 

instituições de nível superior têm oferecido cursos de formação inicial em licenciaturas de 

educação do campo, como a precursora Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), a 

Universidade Federal de Goiás (UFG)/Regionais Catalão e Cidade de Goiás; Universidade de 

Brasília (UnB), Universidade Federal da Bahia (UFBA), Universidade Federal do Espírito 

Santo (UFES), dentre outras, no sentido de oferecer ao futuro educador, uma formação mais 

ampliada de acordo com as especificidades das populações camponesas. De acordo com 

Santos (2013, p. 92), “é a especificidade dessas populações, com sua realidade social e 

cultural, que exige uma diversidade de ações pedagógicas”, como por exemplo, o regime de 

alternância que são atividades realizadas pelos alunos de modo alternativo entre a escola e 

moradia. 

 Essas questões específicas, de acordo com Santos (2013), são propostas curriculares 

sugeridas pelo próprio Ministério da Educação às universidades de formação docente do 

campo. Segundo o autor, anteriormente citado, ainda falta uma política pública específica de 

educação do campo “que se articule com o debate sobre os projetos de desenvolvimento da 

agricultura camponesa e familiar como parte de um projeto de país” (p. 95), pois a falta de 

acesso à educação básica pelas populações campesinas ainda é um desafio que precisa ser 

combatido no Brasil.  

 No sentido de entender algumas caracterizações que apontam os conceitos e 

proposições com vistas a educação rural e a educação do campo, apresenta-se a seguir 

algumas definições sobre esses dois modelos de educação, construídos a partir das políticas 

educacionais brasileiras. 

 

Quadro1: Concepções de educação rural e do campo construídas a partir das políticas educacionais brasileiras. 

 

EDUCAÇÃO RURAL EDUCAÇÃO DO CAMPO 

1. O rural é visto como lugar de atraso, cujo 

desenvolvimento se encontra na área urbana ou 

no avanço do capitalismo agrário, das 

tecnologias e da produção de matéria-prima 
para exportação.  

1. O campo é tido como lugar de vida, trabalho, cultura e 

diversidade de produção. Enfatiza a produção 

agrícola, sem o uso de agrotóxicos e a produção para 

o mercado interno. Lugar de luta e resistência. 

2. Tem-se o homem do campo como sinônimo de 

atrasado. Prescreve-se a educação como 

necessária para ele. 

2. Tem o homem e a mulher como sujeitos da história e 

da escola. 

3. Preocupação com a formação escolar. A 

educação rural resume-se à escola e aos projetos 

de extensão rural. 

3. Preocupação com a formação humana. Educação do 

campo não se resume à educação escolar. 

4. Preocupação em levar conhecimentos para o 

trabalhador do campo que é considerado 

“ignorante” 

4. Valorização do trabalho, cultura, educação, identidade 

e diversidade.  

5. Vincula-se a uma concepção bancária de 5. Vincula-se a uma concepção sociocultural e 
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educação que não interroga os conflitos de 

classe. Trata-se de uma concepção liberal de 

educação. Escola e professores são 

fundamentais para “levar o progresso para o 

campo” e para conter o processo de migração 

campo-cidade. 

problematizadora do mundo e da educação. Coloca 

em evidência a disputa entre dois projetos para o 

Brasil. O projeto dos povos do campo e o projeto do 

agronegócio em grande escala. Trata-se de uma 

concepção libertadora e transformadora de 

educação. 

6. Relação professor-aluno: hierárquica e de 

atenção voltada ao cuidado do aluno. 

6. Relação educador-educandos: pretende-se dialógica, 

mas há um longo caminho a ser percorrido, pois a 

formação dos professores ainda é bastante 

tradicional e com pouca atenção à realidade da 

agricultura familiar e camponesa do país. 

7. Trabalho individualizado. 7. Ênfase no trabalho e produção coletivos. 

 

8. As políticas educacionais, formação de 
professores, materiais didáticos, planejamento 

do ensino, processo avaliativo são construídos 

pelas equipes governamentais. Educadores e 

educandos são objetos do processo educativo. 

8. As políticas públicas são frutos do diálogo 
permanente entre as organizações e movimentos de 

trabalhadores e as instâncias governamentais. 

9. Formação centralizada no ideário do Brasil 

urbano. Formação continuada determinada pela 

ação do mercado, em particular cursos ofertados na 

modalidade de educação a distância. 

 
 

9. Formação inicial e continuada de professores pensada 

a partir de um projeto transformador de sociedade, 

organizado em diferentes tempos e espaços 

educativos, mediante a concepção de formação em 

Alternância. 

10. Ideologia do capitalismo agrário. 

 

10. Ideologia da sustentabilidade socioambiental e da 

transformação do modo de produção capitalista. 

 
Fonte: Dados organizados a partir dos escritos de SOUZA, Maria Antônia de (2016).   

 

 Nesse sentido, de acordo com a exposição feita no quadro anterior, percebemos 

diferenciações nas propostas de educação rural e educação do campo, no que se refere às 

concepções de homem, trabalho, desenvolvimento, formação, escola, cultura, como foi 

apresentado neste trabalho no capítulo anterior.  

 Com relação às propostas da educação rural, diante das concepções expostas, entende-

se um modelo de educação que considera ser a escola a única via de formação do sujeito, 

desconsiderando assim, outras instituições educativas e outros meios como a família, por 

exemplo; bem como voltada aos interesses econômicos no sentido de preparar o aluno ao 

mercado de trabalho.  

 Já a educação do campo, entende-se, por meio do exposto, ser um projeto de vida da 

comunidade do campo, e em que a escola além de expressar seu caráter formativo, precisa 

estar “em sintonia com a história de luta dos trabalhadores (as) e dos demais povos do campo” 

(PIRES, 2012, p. 108). De acordo com a autora, a escola do campo precisa ir além dos limites 

da escola, considerando-se assim, espaços e formas diversas de educação.  

 

A educação do campo vai além da educação formal e da escola, na medida em que 

ela possibilita a construção de um projeto educativo que dialoga com a realidade 

mais ampla onde ela está inserida. A escola não pode ser vista como uma entidade 
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fechada em si mesma, alheia à dinâmica social, mas inserida e tendo sua função 

nessa dinâmica (PIRES, 2012, p. 110). 

 

 Esse projeto de escola pública, segundo a autora, coloca no centro deste processo os 

seus usuários bem como os seus interesses e necessidades, fazendo com que a luta por essa 

escola esteja inerentemente vinculada à luta pela superação das desigualdades sociais.    

 Em relação ao nosso objeto de pesquisa, este se faz mediante ao modelo de educação 

rural, pois, o município de Jataí não possui características econômicas, sociais e até culturais 

que faz com que se reivindique um modelo de educação do campo. O que se precisa levar em 

consideração é a totalidade na qual este objeto de pesquisa está inserido (a economia do 

município e o modelo agrário vigente). Ou seja, precisamos compreender que a maneira de 

pensar, agir, viver da sociedade; bem como o sistema educativo são resultados de algo maior 

que rege toda essa esfera, e que também só podem ser explicados pelos mesmos – quais sejam 

o modelo econômico vigente, as forças produtivas sociais e o modo de produção material – 

nos quais as pessoas estão inseridas. Estes fatores considerados contraditórios da vida material 

(MARX, 1978) também são históricos, pois são constituídos ao longo dos tempos pela própria 

sociedade humana, que se organiza por meio das estruturas e superestruturas de base 

econômico-social.  

 Com isso, apresenta-se a seguir as características do município de Jataí - GO, as 

instituições rurais em que estão localizadas, bem como nosso objeto de pesquisa, 

identificando seus aspectos históricos, geográficos, econômicos. 

 

2.2 MUNICÍPIO DE JATAÍ - GO: ASPECTOS HISTÓRICOS, GEOGRÁFICOS, 

ECONÔMICOS  

  

 Devido ao fato do nosso objeto de pesquisa ser o trabalho da trabalhadora de educação 

infantil no meio rural do município de Jataí, faz-se necessário contextualizar o local de 

trabalho dessa trabalhadora, pois, de acordo com o método científico Materialismo histórico-

dialético só temos condições de compreender a realidade vivida, por meio das estruturas e 

superestruturas que circundam um determinado modo de produção
19

. Esse método é uma 

postura ou compreensão de mundo, que contribui para a transformação de uma realidade, ou 

seja, a práxis. 

                                                             
19 Segundo a teoria marxista, meios de produção são o conjunto formado por meios de trabalho e objetos de 

trabalho – ou tudo aquilo que medeia a relação entre o trabalho humano e a natureza, no processo de 

transformação da própria natureza (MÉSZAROS, 2008). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Marxismo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Trabalho_(economia)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Natureza
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 Marx, na elaboração do método, recorre a determinações da existência, aspectos reais 

da sociedade e formula categorias, sendo estas ontológicas e transitórias – por considerar a 

historicidade da sociedade. As categorias por ele formuladas objetivam explicar determinado 

fenômeno social, tais como: trabalho, capital, alienação, totalidade, contradições, dentre 

outras, as quais se articulam e propiciam a investigação concreta, real do objeto. A totalidade 

é uma categoria central na dialética marxiana, pois, busca a interpretação e compreensão dos 

fatos partindo de um todo, de algo maior, para então chegar às partes, do que se deseja 

investigar. O que não significa que ela seja o resultado das partes ou como conjunto de dados 

empíricos sobre o objeto, mas como “síntese de muitas determinações” que a pesquisa 

permite (re)velar (LIMA, 2010).   

 No caso do nosso objeto de pesquisa ser o trabalho da trabalhadora de EI no meio 

rural, consideramos que a pesquisa deve partir do empírico presente, ou seja, do contexto, da 

percepção, da realidade vivida do sujeito pesquisado, do local e suas condições de trabalho, 

bem como concepções que norteiam o seu trabalho realizado na prática cotidiana. Ou seja, 

necessita-se conhecer e contextualizar historicamente o município em que esta trabalhadora 

está inserida, o sistema econômico, produtivo, o tipo de sociedade vigente. Pois, levando em 

consideração o sistema produtivo em que vivemos – o capitalista, o qual se mostra cada vez 

mais potente, acreditamos em seu poder de cooptação e alienação dos trabalhadores da 

educação. Não que esses não possuem condições de mudança e transformação, mas, diante de 

uma realidade tão opacizada e, por vezes, circunstâncias veladas pela própria particularidade 

do capitalismo, esse trabalhador acaba reproduzindo práticas alienadas no trabalho cotidiano 

que realiza. Assim, partimos num primeiro momento, de uma “imagem sincrética do todo, 

quer dizer, partimos de um todo sincrético, caminhamos buscando suas partes constitutivas 

por meio de análises e a partir delas recuperamos o todo por meio da síntese” (GAMBOA, 

2007, p. 138).  

 Ainda sobre a questão do conhecimento, Marx (2008, p. 256) já nos ensinou que “[...] 

do concreto representado chegaríamos a abstrações mais tênues, até alcançar as determinações 

mais simples. Chegado a esse ponto, teria que voltar a fazer a viagem de modo inverso [...]”. 

É o momento que saímos do empírico concreto e passamos ao concreto pensado, o 

conhecimento propriamente dito. 

 Diante dessa compreensão, apresentamos as características do município de Jataí, em 

seus aspectos históricos, geográficos, econômicos.  De acordo com informações oficiais
20

, o 

                                                             
20

 <http://www.imb.go.gov.br/viewmapa.asp?mapa=Mapas%20das%20Microrregi%F5es%20de%20Goi. 

%E1s%20-%20IBGE> Acesso em: 5 jun. de 2017.    
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estado de Goiás foi divido em 18 Microrregiões Geográficas pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), por meio da Resolução da Presidência (RP) Nº 11, de 5 de 

junho de 1990, as quais, segundo o IBGE, são definidas como “um conjunto de municípios, 

contíguos e contidos na mesma Unidade da Federação, definidos com base em características 

do quadro natural, da organização da produção e de sua integração". Assim, as microrregiões 

são partes das mesorregiões que apresentam especificidades quanto à organização do espaço 

tais como: estrutura da produção agropecuária, industrial, extrativismo mineral, entre outras, 

podendo ainda resultar da presença de elementos do quadro natural ou de relações sociais e 

econômicas particulares. Essas especificidades não significam uniformidade de atributos, nem 

conferem às microrregiões auto-suficiência e tampouco o caráter de serem únicas. Esses 

espaços foram identificados, também, pelas relações ao nível local, isto é, pela possibilidade 

de atender às populações, por meio do comércio de varejo ou atacado ou dos setores sociais 

básicos.  

 Assim, definimos a Microrregião do Sudoeste de Goiás como a microrregião da 

pesquisa. Sua população foi estimada em 2010 pelo IBGE em 446.433 habitantes, bem como, 

possuindo uma área total de 56.111,419 Km². 
21

 

 O Sudoeste de Goiás é composto por 26 municípios, dentre os quais se destaca o 

município de Jataí - GO, sendo considerado juntamente com Rio Verde e Mineiros, as 

principais cidades e os municípios mais populosos da microrregião.   

 A imagem a seguir, mostra a posição da Microrregião do Sudoeste de Goiás no estado 

de Goiás, bem como o município de Jataí no Sudoeste de Goiás. 

 

Imagem 1: Localização geográfica do Sudoeste de Goiás e do município de Jataí.  

 

 

 

 

                                                             
21 < http://geogeral.com/h/m/b/gosg.htm> Acesso em: 28 nov. de 2017. 

http://geogeral.com/h/m/b/gosg.htm
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<http://www.imb.go.gov.br/viewmapa.asp?mapa=Mapas%20das%20Microrregi%F5es%20de%20Goi%E1s%20

-%20IBGE> Acesso em: 20 nov. 2017. 

 

 O município de Jataí situa-se a 320 km da capital do estado de Goiás – Goiânia. Sua 

população total no último censo (2010) foi de 88.006 pessoas, e com estimativa de 98.128 

pessoas para o ano de 2017; Rio Verde foi de 176.424 pessoas; e Mineiros foi de 52.935 

pessoas. De acordo com esses dados oficiais do censo de 2010 
22

, Jataí tinha uma população 

de 81.010 pessoas residindo no meio urbano e 6.996 pessoas no meio rural, ou seja, 8% da 

população do município de Jataí foram registrados como residentes no meio rural. Um 

quantitativo significativo de quase 10% das pessoas do município mora e sobrevive do meio 

rural, impulsionando, deste modo, fatores culturais, sociais, econômicos.   

 Após análises dos municípios que compõem o Sudoeste de Goiás, definimos a cidade 

de Jataí para pesquisa, por meio de critérios de inclusão tais como: cidade do Sudoeste de 

Goiás, juntamente com Rio Verde, que mais se destacou no Índice de Desenvolvimento da 

Educação Básica (IDEB) de 2013; possuir cursos de graduação/licenciaturas em: Ciências 

Biológicas, Educação Física, Física, Geografia, História, Letras Português, Letras Inglês, 

Matemática, Pedagogia e Química; curso de pós-graduação (Mestrado em Educação) em 

instituição pública como, por exemplo, a Universidade Federal de Goiás (UFG). O curso de 

Pedagogia oferecido na UFG/Regional Jataí, implantado ainda na década de 1980, faz-se 

consolidado e destina-se à formação humana, habilitando o pedagogo a atuar em várias 

instâncias da prática educativa
23

. Quanto ao curso de pós-graduação (Mestrado em 

Educação)
24

, este iniciou suas atividades em janeiro de 2013 com o objetivo de atender a 

demanda de formação dos egressos nas diferentes instituições do Estado de Goiás. Outro 

critério de inclusão estabelecido para a pesquisa no município de Jataí foi sua localização e 

quantidade de pessoas que a habitam. Ou seja, a cidade de Jataí é uma das três cidades
25

 que 

possui três instituições públicas, sendo duas federais e uma estadual
26

 com cursos de nível 

superior e técnico profissionalizante; é um dos municípios mais populosos da Microrregião do 

Sudoeste de Goiás, ficando entre os municípios de Rio Verde e Mineiros em termos de 

quantidade de população, posição geográfica e emancipação política.  

                                                             
22 Fonte dos dados: < https://cidades.ibge.gov.br/v4/brasil/go/jatai/panorama > Acesso em: 6 jun. 2017. 
23 Maiores informações: <https://pedagogia.jatai.ufg.br/p/13575-o-curso> Acesso em: 10 jan. 2018. 
24  Maiores informações em < https://mestradoeducacao.jatai.ufg.br/p/19967-apresentacao-e-historico> Acesso 

em 10 jan. 2018 
25 O município de Jataí está localizado geograficamente entre os municípios de Rio Verde e Mineiros. 
26

 Instituições federais: Universidade Federal de Goiás (UFG), Instituto Federal de Goiás (IFG); Instituição 

Estadual: Universidade Estadual de Goiás (UEG). 

http://www.imb.go.gov.br/viewmapa.asp?mapa=Mapas%20das%20Microrregi%F5es%20de%20Goi%E1s%20-%20IBGE
http://www.imb.go.gov.br/viewmapa.asp?mapa=Mapas%20das%20Microrregi%F5es%20de%20Goi%E1s%20-%20IBGE
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 Em se tratando da região do Sudoeste de Goiás, esta se desenvolveu por meio de um 

processo de expansão do Sudoeste do Brasil, passando pelos mesmos mecanismos de 

apropriação e modernização, como a implantação de estradas de rodagem, alterando assim a 

estrutura regional que, após a década de 1940 mudaria o cenário econômico da região com a 

implantação da agricultura comercial em municípios como Jataí, Rio Verde, dentre outros 

(FOCKINK, 2007). Processo esse resultado da industrialização movida pelo desenvolvimento 

do capitalismo no país. Na agricultura, a expansão do capitalismo provocou a “transformação 

dos proprietários em proprietários capitalistas por meio de uma política que tem sido chamada 

de modernização do latifúndio” (LEAL, 2006, p. 35). No município de Jataí esse movimento 

aconteceu mais precisamente, a partir da década de 1980, quando, a cidade começou a receber 

um contingente significativo de pessoas vindo do Sul do Brasil, em busca de novas terras para 

agricultura, principalmente em lavouras de soja e de milho, passando a partir de então até os 

dias atuais (2017) – juntamente com instalações de agroindústrias de captação de leite, fábrica 

de óleo vegetal, dentre outras – a experenciar um expressivo desenvolvimento econômico, 

tanto para o município, quanto para a região.  

 Quanto a economia do município de Jataí, esta depende, principalmente, da agricultura 

no cultivo de lavouras de soja, milho, cana de açúcar, dentre outras plantações; pecuária na 

criação de bovinos de corte e leite, aves, ovos, peixes; bem como indústria de álcool na 

fabricação de óleo vegetal e combustível. Ou seja, é um município cuja economia provém de 

várias atividades produzidas por pessoas e famílias residentes no meio rural as quais 

demandam do poder público municipal maior atenção e investimentos na área de educação, 

pois, de acordo com a LDBEN Nº 9.394/1996, é de responsabilidade do município o 

oferecimento de educação às crianças da pré-escola ao Ensino Fundamental. Economicamente 

dizendo, essa oferta de uma educação escolar aos filhos das pessoas que trabalham no meio 

rural, sobretudo as de EI, impede que essas famílias necessitem de irem para a cidade em 

busca de escolas para seus filhos, ou seja, isso faz com que elas permaneçam e tenham 

condições de viverem no meio rural, alavancando assim, o setor produtivo da região.  

 Sobre a educação escolar das pessoas do município de Jataí, historicamente falando, 

tem-se a contribuição literária “Velhas Escolas” do professor Basileu Toledo França, o qual 

em verso e prosa nos informa sobre como aconteceu a instrução dos filhos dos primeiros 

habitantes deste município, rural ou não, que aqui chegavam provenientes de outras terras do 

Sudoeste Goiano. De acordo com França (1998, p. 22) “Os velhos pioneiros faziam questão 

que houvesse em suas propriedades um mestre-escola, alguém que soubesse um pouco 

daqueles princípios a fim de ensiná-los às crianças e, às vezes, também aos próprios adultos. 
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Trabalhadores braçais e agregados que não tiveram essa oportunidade antes”. Ainda segundo 

o autor, a cidade de Jataí apesar de possuir os seus mestres em escolas no meio urbano, 

também contribuía com o meio rural propiciando a presença dos professores. Assim,  

 

A cidade criada em 1895 já fornecia mestres para as fazendas. Paralelamente à 

escola pública que funcionava perto do Conselho Municipal e da cadeia, 

continuaram a trabalhar os mestres-escolas em várias fazendas da região e no 

povoado também. Acontecia aí um fato digno de nota, os criadores de gado já não 

precisavam mandar buscar na cidade de Goiás um outro elemento a fim de preencher 

as vagas de professor para os seus filhos e para os filhos de agregados. Jataí, nessa 

altura da história local, já podia fornecê-los, embora eles fossem ainda sem 

qualificação profissional e, portanto, faltos de formação pedagógica. Quem sabia um 

pouquinho mais ensinava-o aos iniciantes das primeiras letras. Fazia-se o que era 

possível fazer, porém sem nunca perder o interesse por este lado importante da 
formação dos futuros chefes de família e donas de casa: dar-lhes as primeiras noções 

de leitura, de escrita e de cálculos elementares (FRANÇA, 1998, p. 25-26). 

 

 Diante desse entendimento percebemos como aconteceu, no município, a instrução 

escolar às pessoas que aqui chegaram. Mas, não obstante, salientamos que em termos de 

educação rural, o tema figura-se na marginalidade nos pontos de pauta da modernidade 

brasileira, tanto para as universidades, sociedade, bem como nas políticas públicas do país. Se 

buscarmos na história da civilização, compreendemos que: 

 

Desde a antiga Grécia, a educação escolar e a escola se abrem às pessoas cidadãs 

livres ou a todas as categorias de pessoas (homens e não mulheres, livres e não 

servos, gregos e não bárbaros) da cidade ou na cidade, prestando a sua contribuição 

na formação cultural e política da pólis. Não se era educado quando se estava no 

campo, lugar do trabalho servil, do domínio aristocrático e dos saberes rústicos, 

aplicáveis somente às atividades produtivas diretas. Quando se pertencia à pequena 
elite rural, vinha-se à cidade ou até mesmo ia-se à metrópole estudar (OLIVEIRA, 

2004, p. 81). 

 

 No caso do Brasil, é algo que se sucedeu – desde a colonização – e sucede até os dias 

atuais (2017), ou seja, a oferta de educação escolar à população do meio rural acontece de 

modo residual, secundário, e em simples extensão de conteúdos curriculares das cidades. Um 

dos fatos que ampara e justifica o tema de nossa pesquisa que ora evidencia. Assim, 

apresentamos a seguir as caracterizações das instituições de EI rural do município de Jataí. 

 

2.3 INSTITUIÇÕES MUNICIPAIS RURAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E SUAS 

REALIDADES 

  

Apresentaremos neste item os dados das instituições de EI municipais rurais em seus 

aspectos históricos, físicos, políticos, organizacionais, sócio-econômicos e culturais, no 
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sentido de relacioná-los às condições de trabalho, bem como às especificidades do trabalho 

docente para com as crianças de quatro a cinco anos de idade. Enfatizamos que de acordo com 

Triviños (2015) o objeto de pesquisa não pode ser abordado de forma isolada do seu contexto; 

ao contrário, deve ser realizado com o objetivo de promover uma apreciação da situação e dos 

processos envolvidos no fenômeno em estudo, considerando-se que o interesse do 

pesquisador deve ser em respeito à relação fenômeno-contexto. 

É importante ressaltar que até o advento da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDBEN) Nº 9.394/1996, o atendimento às crianças em idade inferior à 

escolarização obrigatória, principalmente quando se tratava de famílias pobres e carentes, era 

marcada por ações assistencialistas que priorizavam, no máximo, a guarda e os cuidados 

básicos das mesmas em virtude dos pais terem condições de trabalhar fora de casa e um local 

para deixar seus filhos. Locais estes, algumas vezes, oferecidos pelo poder público, bem como 

por entidades religiosas e filantrópicas por meio de espaços coletivos e adaptados. Neste caso, 

o atendimento prestado aos pequenos não era considerado um direito da criança, mas sim, 

uma doação, um favor, caridade que se fazia às mesmas – não sendo, portanto, necessária 

formação da pessoa que lidava com as crianças e nem ambiente físico estimulador ao 

desenvolvimento – e muitas vezes ainda se faz, sem maiores investimentos e valorização do 

trabalhador que lida com essa criança (BRASIL, 2006a). 

Esses conceitos e práticas em relação à educação das crianças pequenas se modificam 

em detrimento do próprio movimento histórico da sociedade em virtude de sua demanda 

social, bem como pesquisas na área da educação, especificamente da EI. Isso fez com que o 

trabalho oferecido às crianças passasse do assistencial, facultativo e fosse direcionado ao 

obrigatório. 

E para essa mudança de paradigma, dois marcos na legislação foram fundamentais tais 

como: a Constituição Federal (CF) de 1988 (BRASIL, 1988), a qual estabelece como dever do 

Estado a garantia da educação e acesso a creches e pré-escolas a todas as crianças de 0 a 6 

anos de idade como um direito da criança; e a Lei 9.394/1996 (BRASIL, 1996), a qual 

considera a EI como a primeira etapa da Educação Básica, sucedida pelo EF e o EM, 

possibilitando, desse modo, maior atenção, cobrança e direcionamento de recursos financeiros 

a serem destinados a EI, como por exemplo, no estabelecimento de critérios de qualidade 

quanto aos locais e infraestruturas adequadas a idade das crianças, exigência de profissionais 

qualificados na área, dentre outros. Mas, apesar de a Lei 9.394/1996 expressar as garantias de 

uma educação com qualidade que favoreça ao pleno desenvolvimento das crianças de zero a 
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seis anos, o que se observa, e em muitos casos, é ainda um atendimento assistencialista velado 

proposto em pseudo-locais como oferta de EI.  

Sobre a educação escolar das pessoas do meio rural no município de Jataí, França 

(1998) afirma de modo poético em sua obra “Velhas escolas” que no ano de 1860 já havia 

uma escola, mesmo que pequena, em propriedade particular e restrita aos filhos do fazendeiro, 

no município. Assim registra o autor: 

 
Uma escolinha de 1860 [...] Reinava a calma de sempre no lar dos Carvalhos, calma 

que refletia o ânimo pacífico e a bondade dos proprietários. Uma negra risonha 

parou de mexer o tacho de açúcar com raízes medicinais e quebrou-lhe em cima dois 

ovos. Com casca e tudo. Para o lado do engenho de cana, à direita da casa, 

caminhava Mané Bobo, o cativo papudo que cuidava dos porcos, trazia água para a 

cozinha e tratava da horta da fazenda. Mais longe, da escola que funcionava desde 

1.860, ora para os meninos brancos, ora para as sinhazinhas, vinha a cantilena da 

tabuada a encher de números a manhã de sol. “2X1: 2, 2X2 : 4...” O primeiro a 

lecionar aí, o peão se lembra, foi o professor João Champagne. Veio da capital e 

dava aulas só para os filhos do senhor Carvalho. Aulas mistas não havia e a escola 
naquele tempo era bem menor (FRANÇA, 1998, p. 22). 

 

 Ao passo que no atendimento de um maior número de crianças da região no meio 

rural, de acordo com o Projeto Político Pedagógico da escola “Sucupira”, as escolas rurais do 

município de Jataí surgiram no período compreendido entre as décadas de 1940 e 1990, com o 

intuito de atender crianças, em uma única turma multisseriada, do pré-escolar a 4ª série. Eram 

escolas que funcionavam, nas casas dos proprietários das fazendas, os quais cediam uma sala, 

um cômodo de sua residência para que o professor, contratado pelo fazendeiro, ensinasse as 

crianças a ler, a escrever, a contar, ou seja, o “ensino das primeiras letras”. Como se percebe 

no histórico do PPP da escola “Sucupira”: 

 

Feito o inventário, pela morte de seu pai, cada um dos filhos herdou de outras coisas 

um quinhão de terras na Fazenda [...]. Em 1945 [...] recebendo suas terras resolveu 

construir uma casa para escola. Reuniu um grupo de homens e construiu uma casa 

grande, de chão batido, coberta de capim, com paredes feitas de paus roliços e 
peladinhos. Foi construindo um ranchão com o mesmo material, para refeitório e fez 

36 carteiras para os alunos. Foi nesta intenção que [...] fez o sacrifício de estudar 

longe, com o fim de adquirir conhecimento para reger os destinos de um 

estabelecimento de ensino como aquele. Iniciou as aulas em 1º de junho de 1946, 

com 10 alunos e terminou o ano letivo com 36 alunos. Em 1947, o Professor [...] 

construiu mais um rancho para dormitório dos alunos, e foi procurando ampliar as 

comunidades em prol da escola. Em 1952 construiu sua casa de morada, dando 

assim mais cômodos para os alunos (PPP Escola Sucupira, p. 3).  

 

 O ensino multisseriado no meio rural no município de Jataí perdurou por algum 

tempo. Nesse ínterim as escolas passaram por mudanças, como ampliação do número de salas 

para atender a demanda de crianças que aumentava a cada ano; troca de professores, uma vez 
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que as condições de trabalho não eram favorecedoras, pois, além da inadequação da estrutura 

física, escassez de material de trabalho, havia falta de merenda; transporte escolar. Fatores 

estes que chegaram a ocasionar o fechamento de escolas. Para estas escolas, a direção e a 

coordenação eram centralizadas na cidade, fazendo desse modo, o trabalho a distância. Diante 

de tais fatores percebemos o quanto a educação brasileira oferecida aos povos do meio rural 

enfrenta dificuldades para se estabelecer. Segundo Arroyo, Caldart e Molina (2011, p. 38) as 

escolas públicas do meio rural passam por problemas graves, que vão desde a sua própria 

marginalização, pois, são tratadas “como uma espécie de resíduo do sistema educacional 

brasileiro”, bem como a 

 

- falta de infraestrutura necessária e de docentes qualificados; 

- falta de apoio a iniciativas de renovação pedagógica; 

- currículo e calendário escolar alheios à realidade [local]; 

- em muitos lugares atendida por professores/professoras com visão de mundo 
urbano, ou com visão de agricultura patronal; na maioria das vezes estes 

profissionais nunca tiveram uma formação específica para trabalhar com esta 

realidade; 

- alheia a um projeto de desenvolvimento; 

- e, em muitos casos, trabalhando pela sua própria destruição, é articuladora do 

deslocamento dos/as estudantes para estudar na cidade, especialmente por não 

organizar alternativas de avanço das séries em escolas do próprio meio rural 

(ARROYO; CALDART; MOLINA, 2011, p. 39). 

 

 Segundo os autores, de modo geral, a escola pública rural é uma escola relegada ao 

abandono a qual, em muitos estados, são denominadas de “escolas isoladas”, devido a notável 

precariedade dos prédios escolares.   

 De acordo com o PPP da escola Ypê Branco, na SME do município concentrava a 

diretoria e a secretaria de todas as escolas rurais do município. Essa situação e demais 

dificuldades elencadas anteriormente na educação rural jataiense, perduraram até final da 

década de 1980, quando em 18 de dezembro de 1989, o prefeito de Jataí, no intuito de 

regularizar a situação, devido ao funcionamento precário das escolas em diversas regiões do 

município, aprovou e sancionou a Lei nº 1.380/1989 que estabeleceu a unificação de todas as 

escolas rurais do município, as quais na época eram em número de 39 escolas, em escolas 

pólo. E, para as quais de acordo com o PPP da escola Copaíba (2014, p. 10) “com a 

Resolução nº 208, de 6 de novembro de 1992
27

, o Conselho Estadual de Educação autorizou o 

funcionamento das unidades de Ensino Fundamental”.  

                                                             
27

 Esta Resolução é citada no PP da escola, porém, não encontrada em sites da internet para termos de referência 

bibliográfica neste trabalho. 
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 Já no final da década de 1990 e início do ano 2000, as escolas passaram a funcionar 

em prédios novos, com estruturas de escolas pólo, assim como informa o PPP da escola 

Sucupira: “Pelo fato da estrutura da antiga Escola [...] ser inadequada, surgiu em 1998, um 

Projeto do Prefeito, de se construir uma nova escola, com salas maiores, arejadas e instalações 

modernas; o que passou a servir de modelo para construção de outras escolas (PPP escola 

Sucupira, p. 4).   

Assim, de acordo com os PPP analisados das seis escolas rurais (Ypê amarelo, Ypê 

Banco, Sucupira, Aroeira branca, Angico e Copaíba), do município de Jataí, as mesmas 

tiveram a mesma condição de implantação, ou seja, são escolas constituídas por meio da 

junção de outras escolas, anteriormente menores, que atendiam normalmente turmas 

multisseriadas de 1ª a 4ª série. Essas instituições, posteriormente foram denominadas de 

escolas pólo por estarem localizadas em “pontos estratégicos da zona rural jataiense, ou seja, 

nas áreas de maior produtividade da zona rural do município” (OLIVEIRA, 2004, p. 84), bem 

como possuírem estrutura física e material como: energia elétrica, salas para o administrativo, 

banheiros femininos e masculinos, transporte escolar.   

No sentido de apresentar a universalidade dos fatos em relação ao contexto das 

instituições pesquisadas no que tange aos níveis de ensino oferecidos, bem como à quantidade 

de alunos em cada escola, expomos a seguir um quadro com o nome das instituições (quadro 

2) municipais rurais, evidenciando desse modo, a EI como singularidade do nosso estudo. Em 

relação ao número de docentes na EI, ressaltamos que este se fazia em um total de oito, sendo 

uma professora para cada escola. 

  

Quadro 2: Instituições pesquisadas e a quantidade de alunos   

  

ESCOLAS/Nº DE ALUNOS 
TURMAS Ypê 

Amarelo 

Jatobá Ypê 

Branco 

Sucupira Ypê 

Rosa 

Copaíba Angico Aroeira 

Branca 

TOTAL 

Jardim I 02 10 03 05 09 03 11 08 51 

Jardim II 08 04 08 05 07 07 19 07 65 

EF e EM 81 137 71 115 61 104 235 155 959 

TOTAL 91 151 82 125 77 114 265 170 1.075 

 

Fonte: dados elaborados pela pesquisadora.  

 

 Conforme se observa no quadro 2, as oito escolas municipais rurais de Jataí atendiam, 

no momento da pesquisa (2016), um total de 1.075 alunos de todos os níveis de ensino; sendo 

que 116 desses alunos são das turmas de Jardim I e Jardim II da EI. As oito instituições que 

oferecem EI no meio rural do município de Jataí possuem números variados de crianças 
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atendidas. Algumas escolas com número em torno de dez a doze crianças por turma de EI, 

mas, já outras como as escolas Ypê Rosa e Angico, atendem em uma única turma um número 

maior de crianças em relação às outras instituições. Essa e demais outras situações presentes 

nessas escolas, é que pretendemos analisar sob as dimensões de ambiente físico escolar; 

prática pedagógica; ambiente educativo.  

 Conforme percebemos, a escola Ypê Rosa tem uma turma de Jardim I e II com 

dezesseis crianças; e a escola Angico, no dia da pesquisa
28

, estava com uma turma de trinta 

crianças. Turmas essas – e em todas as escolas – multisseriadas, com apenas uma professora – 

sem outra profissional na sala para auxiliar nas atividades, para atender esse quantitativo de 

crianças em dois níveis de aprendizagem. Essa é uma das realidades, dentre outras, das 

instituições de EI do meio rural deste município.  

 Sobre a quantidade de crianças e professoras para atender turmas de Jardim I e II – 

crianças de quatro a cinco anos de idade – o documento do Ministério da Educação e Cultura 

(MEC): Parâmetros Nacionais de Qualidade para a Educação Infantil (BRASIL, 2006) afirma 

que:  

 

A relação entre o número de crianças por agrupamento ou turma e o número de 

professoras ou professores de Educação Infantil por agrupamento varia de acordo 

com a faixa etária:  

   • uma professora ou um professor para cada 6 a 8 crianças de 0 a 2 anos; 

• uma professora ou um professor para cada 15 crianças de 3 anos;  

   • uma professora ou um professor para cada 20 crianças acima de 4 anos (BRASIL, 

2006, p. 35-36). 

 

 Portanto, levando em consideração o que menciona o referido documento, percebe-se 

que a instituição “Angico”, quando atende trinta crianças em uma única turma e com apenas 

uma professora, está com número de crianças acima do exposto na Lei no momento que 

assume na turma de Jardim I e II esse quantitativo de alunos, chegando a ultrapassar a 

quantidade de dez crianças, quando o limite seria de vinte. Esta é uma situação que, 

compromete o ambiente favorecedor de aprendizagem e desenvolvimento das crianças, bem 

como o andamento das atividades propostas pelo professor em sala. Segundo os Indicadores 

de Qualidade na Educação Infantil, no que concerne a dimensão dos espaços, os “ambientes 

físicos da instituição de educação infantil devem refletir uma concepção de educação e 

                                                             
28 A evidência é devido ao fato da rotatividade dos alunos. Segundo a professora da turma a quantidade de 

alunos em sala varia muito no tempo, uma vez que os pais das crianças são trabalhadores das fazendas da região 

e estes mudam de local de trabalho, indo, portanto, para outra região e consequentemente os filhos para outra 

escola.    
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cuidado respeitosa das necessidades de desenvolvimento das crianças, nos aspectos: físico, 

afetivo, cognitivo, criativo” (BRASIL, 2009, p. 50).    

 As escolas rurais do município de Jataí localizam-se em regiões cercadas por lavouras 

de soja, milho, cana-de-açúcar, pastagens (utilizadas para criação de gado). De acordo com o 

PPP da escola Ypê Amarelo, a população em torno da escola é formada em média por 150 

famílias com aproximadamente 700 pessoas, distribuídas entre fazendeiros, agricultores, 

empregados e pessoas oriundas do Movimento dos Trabalhadores Sem Terras (MST), 

atualmente já assentados.   

 A imagem a seguir mostra a localização das escolas rurais em relação ao município de 

Jataí bem como as outras escolas vizinhas. 

 

Imagem 2: Posicionamento das escolas rurais em relação ao município de Jataí - GO e outras escolas vizinhas 

 

Fonte: Imagem cedida pelo senhor Weslley F. de Assis (Téc. Agrimensor da Prefeitura Municipal de Jataí - GO). 

 

 De acordo com a imagem percebemos que as escolas tanto se aproximam quanto 

distanciam umas das outras, bem como do município de Jataí. Em relação à escola que mais 

distancia da escola vizinha e de Jataí, é a escola municipal Professor Chiquinho. Esta situação 

nos possibilita certo questionamento: será que a localização desta escola, ou talvez até de 

outra, hoje, está de acordo com as reais necessidades da população rural daquela localidade? 

Uma vez que professores e alunos necessitam do transporte escolar para o acesso a escola. 

Neste caso, a distância entre a escola e os lares de professores e alunos define a quantidade de 
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horas que os mesmos permanecem no transporte escolar, bem como o horário de saída e 

chegada em seus lares. Essa questão, a nosso ver, merece atenção e, sugere por parte do poder 

público municipal um estudo quanto à viabilidade do local da instituição educacional no 

sentido de favorecer a comunidade local. Outro questionamento: A localização dessas 

instituições favorece a comunidade rural local ou ao poder público municipal? Apesar deste 

tema não ser questão de pesquisa deste trabalho, acreditamos que o mesmo possa motivar 

investigações e análises futuras. 

 Em relação ao período de atendimento das escolas, foi identificado, no momento da 

pesquisa, que o mesmo se faz em meio período do dia, ou seja, em sete escolas o 

funcionamento é no período matutino e, em apenas uma é no vespertino. Em todas as escolas 

possuem transporte escolar tanto para os alunos, quanto para os professores, os quais, 

desconsiderando os que moram no meio rural e próximo a escola, vêm da cidade (Jataí). A 

oferta da EI no meio rural, bem como o transporte escolar, é regulamentada pela Resolução nº 

2, de 28 de abril de 2008, a qual estabelece diretrizes complementares, normas e princípios 

para o desenvolvimento de políticas de atendimento da Educação Básica do Campo. Assim 

prevê a Resolução em seus Artigos: 

 

Art. 3º A Educação Infantil e os anos iniciais do Ensino Fundamental serão sempre 
oferecidos nas próprias comunidades rurais, evitando-se os processos de nucleação 

de escolas e de deslocamento das crianças. 

Art. 4º - Parágrafo único. Quando se fizer necessária a adoção do transporte escolar, 

devem ser considerados o menor tempo possível no percurso residência-escola e a 

garantia de transporte das crianças do campo para o campo (BRASIL, 2008). 

  

 Todas essas escolas rurais do município, consideradas pólo como dito anteriormente, 

foram feitas de acordo com as normas do MEC. As estruturas são de escolas de EF e EM, ou 

seja, essas estruturas não condizem com as especificidades quanto ao atendimento de crianças 

da EI como, por exemplo: lavatórios e sanitários adaptados a altura das crianças, parque 

infantil, altura da lousa, brinquedoteca. Uma vez que as crianças de EI são menores e 

necessitam desse modo, de condições e espaços condizentes à sua idade e desenvolvimento. 

Em nossa pesquisa, constatamos que, das oito instituições observadas, em apenas uma escola, 

a escola Copaíba, teve a iniciativa e fez a adequação física necessária ao atendimento das 

crianças do Jardim I e II, como adaptação de banheiro, lavatório, brinquedoteca. Instituição 

esta, de acordo com nossa pesquisa, mantém a organização do seu PPP, bem como atua junto 

ao conselho escolar, organização pedagógica, estrutura física à EI, dentre outros. Esta é uma 

instituição que, apesar das dificuldades e problemas enfrentados diariamente, apóia a 
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participação da comunidade escolar, bem como trabalha em prol de uma gestão democrática. 

Essa premissa é defendida por Ferreira (2000), sob a qual a autora afirma que a instituição 

escolar não é um agente isolado, ela   

  

está inserida na sociedade global e na chamada sociedade do conhecimento onde 

violentas e profundas transformações no mundo do trabalho e das relações sociais 

vêm causando impactos desestabilizadores à toda humanidade, e conseqüentemente 

exigindo novos conteúdos de formação, novas formas de organização  e gestão da 

educação [...] Uma boa ou má gestão educacional exercerá uma influência relevante 

sobre a possibilidade de acesso às oportunidades sociais da vida em sociedade, pois 

a organização da escola e sua gestão revela seu caráter excludente ou includente. A 

administração da educação, diante dessas questões indubitáveis, defronta-se com a 

responsabilidade de avançar na construção de seu estatuto teórico/prático a fim de 

garantir que a educação se faça com a melhor qualidade para todos possibilitando, 
desta forma, que a escola cumpra sua função social e seu papel político institucional 

(FERREIRA, 2000, p. 296).    

  

 Um caminho para que a escola cumpra seu papel, não só social como também das 

práticas educativas, é por meio da construção coletiva do PPP, bem como no exercício de sua 

autonomia. Daí a importância de toda a comunidade escolar se comprometer para o 

funcionamento da escola, desde as práticas pedagógicas aos princípios de formação humana. 

Isso se faz por meio da gestão democrática, a qual por meio de sua autonomia – mesmo que 

relativa – extravase as barreiras das estruturas de poder institucional e adote ações 

“específicas e adaptadas à diversidade das situações existentes” (BARROSO, 2003, p. 11). 

Não que a autonomia se constitua um fim em si mesma, mas que seja um meio em que a 

escola, na pessoa do gestor e demais membros escolares, possam realizar suas finalidades em 

melhores condições, com medidas concretas que propiciem o desenvolvimento e formação 

dos alunos que frequentam as escolas, neste caso, propor mudanças que satisfaçam o 

atendimento das crianças da EI.  

 Entendemos a definição de gestão democrática e partilhada por Cury (2005), 

referindo-se como um modo novo de administrar, levando em conta não só o diálogo, mas a 

participação do coletivo, com atitudes transparentes, de liderança, participação e trabalho em 

conjunto, dentre vários outros. Temática essa firmada como princípio na Constituição de 

1988, em seu artigo 206, inciso VI: “gestão democrática do ensino público, na forma da lei” 

(BRASIL, 1988) e reafirmada quase uma década mais tarde na Lei 9.394/1996, anunciando 

em seu artigo 14, incisos I e II, sobre construção de um ambiente escolar democrático: 

 

Art. 14. Os sistemas de ensino definirão as normas da gestão democrática do ensino 

público na educação básica, de acordo com as suas peculiaridades e conforme os 

seguintes princípios: 
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I – participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto político da 

escola; 

II – participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou 

equivalentes (BRASIL, 1996, art.14). 
  

 Assim, partindo do pressuposto de uma gestão escolar deve ser baseada na 

participação da comunidade escolar, eis que o papel do gestor seja fundamental nesse 

processo democrático. A escola Copaíba assim define a atuação do gestor frente às questões 

rumo a autonomia democrática: 

 

o papel do gestor escolar é garantir o funcionamento social e administrativo da 

escola. Para isso é necessário que o diretor questione se sua atuação nas questões 

sociais e políticas têm contribuído para êxito das questões pedagógicas. Isto é 

possível através do compromisso e das discussões entre os envolvidos no processo, 

pois autonomia e democracia não fazem, constrói através de uma educação que 

orienta para o exercício de liberdade, mas também com limites que funcionem como 

trilhas rumo a uma formação social democrática (PPP escola Copaíba, p. 71).  

 

 Neste sentido, a possibilidade de autonomia das escolas faz com que os órgãos 

representativos das escolas como: gestoras, professoras, funcionários administrativos, alunos, 

alunas, pais, mães e demais representantes da comunidade escolar, em determinadas 

situações, tenham condições de agir e gerir recursos para o funcionamento do sistema escolar. 

Esta é uma situação que cabe a cada instituição, no seu contexto, particularidade e realidade 

fazer o encaminhamento dos seus recursos. 

 Em relação aos ambientes físicos da instituição de EI, estes, de acordo com os 

Parâmetros Básicos de Infra-estrutura para Instituições de Educação Infantil (BRASIL, 2006), 

devem propiciar espaços de ampla circulação até locais de práticas da individualidade, 

favorecendo a vivência da criança, bem como atividades pedagógicas diferenciadas. Neste 

caso 

 

a adaptação do mobiliário, dos equipamentos e do próprio espaço à escala da criança 

permite uma maior autonomia e independência, favorecendo o processo de 

desenvolvimento a partir de sua interação com o meio físico. Estantes acessíveis, 

com diversidade de materiais educativos disponíveis, bem como cadeiras e mesas 

leves que possibilitem o deslocamento pela própria criança, tornam o ambiente mais 

interativo e coerente à idéia de construção do conhecimento a partir da ação e da 

intervenção no meio (BRASIL, 2006a, p. 28). 

 

Vale ressaltar que a organização dos ambientes físicos destinados a EI, deve permitir 

também adequada circulação das educadoras entre os mobiliários e todos os espaços da 

instituição, no sentido de favorecer a condução das atividades, bem como a interação entre 
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crianças e educadoras. No que diz respeito ao espaço favorecedor de aprendizagem e 

interações, assim afirma Carvalho e Rubiano (2010): 

  

a criança participa ativamente em seu desenvolvimento através de suas relações com 

o ambiente, especialmente pelas suas interações com os adultos e demais crianças 

(coetâneas ou mais velhas), dentro de um contexto sócio-histórico específico. Ela 

explora, descobre e inicia ações em seu ambiente, seleciona parceiros, objetos, 

equipamentos e áreas para a realização de atividades, mudando o ambiente por 

intermédio de seus comportamentos. Entretanto, por outro lado, é necessário 

salientar que os comportamentos infantis são influenciados pelo ambiente fornecido 
pelos adultos de acordo com seus objetivos pessoais, construídos com base em suas 

expectativas culturais relativas aos comportamentos e desenvolvimento infantis 

(CARVALHO e RUBIANO, 2010, p. 127). 

 

Em relação às instituições pesquisadas na questão do espaço físico ofertado a EI, 

constatamos que dentre as oito escolas, nem todas possuíam um ambiente favorecedor ao 

desenvolvimento e aprendizagem da criança. Ou seja, há nas instituições a presença de fatores 

como: número elevado de crianças por sala; escassez e até falta de material pedagógico 

destinados às atividades pedagógicas, mobiliário (mesas e cadeiras) inadequado a idade das 

crianças; salas pequenas, com pouca iluminação e ventilação; ausência de parque infantil; 

banheiros sem vasos sanitários e lavatórios adequados a altura da criança. Conforme mostra o 

quadro 3 a seguir: 

 

Quadro 3: Instituições municipais rurais e suas estruturas físicas disponibilizadas à EI 

ESCOLAS/ 

ESTRUTURAS FÍSICAS DISPONIBILIZADAS À EI 
Disponibilidades 

físicas à EI 

Ypê 

Amarelo 

Jatobá Ypê 

Branco 

Sucupira Ypê 

Rosa 

Copaíba Angico Aroeira 

Branca 

 

Até 20 crianças 

por sala de aula 
x x x x x x  x 

 

Material 

pedagógico 

suficiente 

     x  x 
 

Brinquedoteca      x    

Mobiliário da sala 

adaptado (mesas, 

cadeiras, quadro, 

estantes  

   x x x  x 

 

Banheiro adaptado    x  x    

Lavatórios 

adaptados 
     x   

 

Tamanho da sala 

adequado 
x   x  x  x 

 

 

Iluminação boa da 

sala 
x x  x  x  x 

 

Sala ventilada x x  x  x  x  

Presença de parque 

infantil 
   x     

 

Fonte: dados elaborados pela pesquisadora 
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Sob essa constatação, entendemos que tais fatores estão em desacordo com as próprias 

propostas mencionadas nos Parâmetros Básicos de Infra-estrutura para Instituições de 

Educação Infantil (BRASIL, 2006), como citado anteriormente. Pois, de acordo com Carvalho 

e Rubiano (2010): 

 

Qualquer ambiente construído exerce um impacto tanto direto como indireto, ou 

simbólico, sobre os indivíduos. Na primeira instância, fatores físicos podem 
influenciar o comportamento, facilitando certas atividades e obstruindo outras. Por 

exemplo, em uma sala de aula tradicional, geralmente as carteiras são dispostas em 

filas, o que pode diretamente afetar a participação dos estudantes em uma discussão 

geral, porque há dificuldades de se ouvir e ver todas as pessoas. [...] Por outro lado, 

características físicas do ambiente comunicam mensagens simbólicas sobre a 

intenção e valores das pessoas que o controlam (CARVALHO e RUBIANO, 2010, 

p. 117).  
 

Se tomarmos por base o que infere os Indicadores de Qualidade na Educação Infantil, 

percebe-se que os ambientes físicos disponibilizados à EI nas instituições pesquisadas 

distanciam, e muito, das propostas abaixo: 

 

Os ambientes físicos da instituição de educação infantil devem refletir uma 

concepção de educação e cuidado respeitosa das necessidades de desenvolvimento 

das crianças, em todos seus aspectos: físico, afetivo, cognitivo, criativo. Espaços 

internos limpos, bem iluminados e arejados, com visão ampla do exterior, seguros e 

aconchegantes, revelam a importância conferida às múltiplas necessidades das 

crianças e dos adultos que com elas trabalham; espaços externos bem cuidados, com 
jardim e áreas para brincadeiras e jogos, indicam a atenção ao contato com a 

natureza e à necessidade das crianças de correr, pular, jogar bola, brincar com areia e 

água, entre outras atividades. 

O mobiliário deve ser planejado para o tamanho de bebês e de crianças pequenas: é 

preciso que os adultos reflitam sobre a altura da visão das crianças, sobre sua 

capacidade de alcançar e usar os diversos materiais, arrumando os espaços de forma 

a incentivar a autonomia infantil. Os aspectos de segurança e higiene são muito 

importantes, mas a preocupação com eles não deve impedir as explorações e 

iniciativas infantis (BRASIL, 2009, p. 50).  

 

Levando em consideração as propostas do MEC, expressas nos Indicadores de 

Qualidade na Educação Infantil (BRASIL, 2009), anteriormente citadas, a instituição que 

mais se aproxima é a “Copaíba”, pois, apesar de o prédio ter sido construído para o 

atendimento a crianças do EF em diante, a gestão da escola, juntamente com a comunidade 

escolar, ciente dessas propostas e no intuito de propiciar um ambiente favorecedor ao 

desenvolvimento das crianças de EI, fez adaptações, com autorização da SME, na estrutura e 

espaço físico da escola, para que se tornasse condizente ao atendimento das crianças do 

Jardim I e II. Assim relata a diretora da escola “Copaíba”: 
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Nós não tínhamos banheiros para a EI. Tentamos até quando estava construindo, 

mas a gente não pode mudar a construção, a gente até tentou na planta, mas como a 

planta aprovada era para o fundamental, a gente não teve como adaptar esses 

banheiros. Aí o que a gente transformou foi um banheiro que era para cadeirante, 

porque não temos ainda aluno cadeirante, mas nós temos com mobilidade reduzida, 

para os menores. Aí a pia, o vaso é mais baixinho. Foi uma adaptação que a gente 

tentou. A sala também de EI, o quadro foi colocado, a gente tirou o quadro alto, 

colocou ele mais baixo, na altura dos alunos e conseguimos trocar as carteiras, 

porque as carteiras como era para o fundamental, a gente conseguiu que a secretaria 

municipal doasse na época mesinhas e cadeirinhas para a EI. Então, igual eu te falei, 

não foi feita uma escola para a EI, com estrutura de Cmei [Centro Municipal de 
Educação Infantil] e Cei [Centro de Educação Infantil], mas é uma escola do 

fundamental que a gente tentou adaptar para a EI. Nós não temos o parquinho, igual 

os parquinhos dos moldes que tem hoje com o material que é utilizado, mas aí nós 

reformamos um parquinho antigo que a gente tinha é o que as crianças usam. 

Conseguimos também com dinheiro da escola, de verba escolar destinar uma parte 

dele junto com o conselho escolar para a aquisição da binquedoteca, estamos 

montando a brinquedoteca. Então temos escorregador, tem os tatames, tem os 

brinquedos que a gente foi coletando com a ajuda da comunidade. Então, o espaço 

físico não foi feito para a EI aqui na zona rural, a gente adaptou o espaço que a gente 

teve pra receber esses meninos (D6, 18/10/2016). 
 

 Segundo a diretora não foram fáceis essas mudanças e adaptações, mas a escola tem 

ciência de que é preciso. Então, juntamente com a comunidade escolar, de acordo com a 

diretora, a instituição trabalha em prol de um atendimento mais próximo e possível da 

qualidade.  

 Quanto à instituição que mais se distancia das propostas dos Indicadores de Qualidade 

para a Educação Infantil (BRASIL, 2009), é a escola Ypê Branco. Esta escola ainda 

permanece em uma residência antiga, a qual foi cedida pelo proprietário da fazenda para o 

funcionamento da escola. É uma casa estruturada em cômodos que, antes, por exemplo, eram 

quartos e sala de uma antiga residência. Foi um fato ainda presente na realidade escolar rural 

jataiense, o qual constatamos e que nos remete a história da educação no Brasil desde a época 

imperial: 

 

As aulas eram dadas na casa do próprio professor e apenas eventualmente 

aproveitou-se um prédio anteriormente ocupado pelos jesuítas ou outro tipo de 

convento, para local de ensino. Assim, não era preciso haver um edifício escolar 
para que a escola existisse. Foi só na década de 1870 que se construíram os 

primeiros edifícios escolares para funcionarem como escolas públicas no Brasil, 

sendo o primeiro deles no Rio de Janeiro (CARDOSO, 2004, p. 187-188). 

  

 Se voltarmos ao quadro 2, anteriormente exposto, observamos que a escola ora 

referida atende, nessas condições e estrutura, turmas do Jardim I ao nono ano. Vejamos o 

depoimento da diretora da escola Ypê Branco, quando questionada sobre como ela avalia a 

infraestrutura disponibilizada a EI na instituição: 
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Como você está observando aqui, ela é muito precária. Não tem uma sala adequada, 

com espaço adequado, um mobiliário totalmente adequado. O que a gente tem é só 

as cadeiras, só. Questão de banheiro, os brinquedos, do pátio em si, a infraestrutura 

em si, se a gente for dar uma nota, ela está bem próxima do mínimo mesmo. Mas 

assim, eu tenho expectativas que no futuro, no término do novo prédio ela seja mais 

adequada, porque hoje, infelizmente, em termos de estrutura.... (D3, 14/09/2016). 

 

 Segundo esta diretora, a entrega do novo prédio, em construção, estava previsto para o 

final do ano de 2016. Diante disso, resolvemos acompanhar a entrega da construção. Em 

2017, no mês de junho, fizemos contato com a diretora desta instituição e a mesma disse que 

até este momento o novo prédio ainda estava em construção, mas na fase de acabamento. 

Com apenas um trabalhador na obra, o serviço não rendia muito, mas que a nova previsão de 

entrega seria para o início do segundo semestre, portanto, mês de agosto de 2017. Neste 

mesmo mês, entramos em contato novamente com a diretora a qual nos informou que a obra 

ainda não foi concluída. Em janeiro de 2018, novo contato foi feito com a diretora da 

instituição a qual nos informou que o novo prédio, em construção, ainda não havia sido 

entregue. 

 Assim, diante da universalidade dos fatos, concluímos que tanto os conceitos de escola 

rural, bem como o trabalho docente na EI ainda não estão sendo compreendidos em suas 

especificidades. Entendemos que, para se romper com os paradigmas que ainda assolam a 

educação no meio rural, faz-se necessário compreender que “a escola rural tem que dar conta 

da educação básica como direito do homem, da mulher, da criança, do jovem” (ARROYO, 

2011, p. 71). Esse é um direito universal, independente da localidade que é oferecida. E que, 

para que a trabalhadora da EI possa desenvolver seu trabalho com as crianças, 

proporcionando-lhes seu desenvolvimento integral em seus aspectos físico, psicológico, 

intelectual e social; e promovendo a adequação necessária no caso da educação ofertada no 

meio rural (BRASIL, 1996), é fundamental que as instituições propiciem condições de 

trabalho, tanto objetivas quanto subjetivas, que vão ao encontro das propostas da EI. Ou seja, 

infraestrutura e espaços físicos adequados às crianças de até cinco anos de idade; salários 

dignos as trabalhadoras e condizentes com a carga horária; formação na área que atuam. Essas 

e outras questões relativas às trabalhadoras de EI são apresentadas na próxima seção. 
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3 O TRABALHO QUE SE REALIZA NA EDUCAÇÃO INFANTIL   

 

 O objetivo deste capítulo é conhecer e analisar o trabalho docente, identificando o 

perfil, as características das trabalhadoras, sua formação, atuação e condições de trabalho na 

Educação Infantil em escolas do meio rural do município de Jataí - GO, bem como 

compreender as implicações e desdobramentos no fazer docente na escola rural. 

 A obtenção desses dados foi por meio de dois questionários, com perguntas abertas e 

fechadas, respondidos por oito professoras, oito diretoras e cinco coordenadoras
29

 das oito 

escolas municipais rurais pesquisadas.   

 

3.1 AS TRABALHADORAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL: QUEM SÃO?  DE ONDE 

VÊM? 

  

 Frequentemente deparamo-nos com propostas e debates acerca do perfil das pessoas 

em relação aos postos de trabalho, carreira profissional ou mesmo na vida particular. De 

acordo com Alves (2012, p. 75), perfil significa “o contorno de algo a partir de uma visão de 

conjunto”. Diante desse entendimento, compreendemos então que o perfil é um meio de obter 

a realidade, essa por sua vez, em suas várias faces e possibilidades de ser compreendida, 

configurando aspectos mais ou menos totalizantes. 

 No que diz respeito às trabalhadoras da educação, assim consideramos, de acordo com 

a autora anteriormente citada, que o perfil também pode significar “uma projeção de 

características dos professores na ótica de eficiência e de „novidade‟, relacionando as 

„qualidades‟ que os docentes devem apresentar para atender às exigências da educação, na 

sociedade” (p. 75). Diante desse conceito, um tanto favorecedor aos objetivos do mercado de 

trabalho, percebemos o quanto as trabalhadoras da educação são subjugadas por um modelo 

de profissional idealizado e cristalizado pelas políticas públicas educacionais, construído 

histórico e socialmente ao longo dos tempos, não constituindo, muitas vezes, aos sujeitos na 

realidade.    

 De acordo com Hypólito (1999) o professor, nesses termos, ao mesmo tempo em que 

assume uma condição de profissionalismo exigido pelo Estado, é assim subordinado por sua 

                                                             
29 Observamos que o motivo de serem apenas cinco coordenadoras é devido ao fato de duas escolas (Ypê 

Amarelo e Ypê Rosa) não possuirem a pessoa que exercia a função de coordenadora, sendo, portanto, a diretora 

da escola que também desempenhava esse papel; bem como uma escola (Jatobá) a coordenadora não estava 

presente no dia da pesquisa. 
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realidade concreta, ou seja, ele precisa buscar algo em lugares e tempos que não é exatamente 

o seu. Isso corresponde a predeterminações unilaterais, não considerando as variadas formas 

de ser do trabalhador, bem como do contexto de seu trabalho.    

 No delineamento da pesquisa, coleta e análise dos dados, consideramos o perfil na 

perspectiva de conjunto de características de um agrupamento de trabalhadoras da educação 

como categoria coletiva. Características essas, “determinadas historicamente, não são 

estáticas, mas se modificam nas relações sociais de produção, diferenciando-se nos diferentes 

estágios de seu desenvolvimento das sociedades” (ALVES, 2012, p. 76), bem como na 

organização e reestruturação da categoria. 

 Desse modo, sob uma perspectiva histórico-dialética e, na direção contrária de um 

enquadramento unilateral, uma vez que “o modo de produção da vida material condiciona o 

processo em geral de vida social, político e espiritual” (MARX, 1978, p. 130), buscamos 

apreender, por meio de uma visão do todo, de um grupo de trabalhadoras configurado em 

determinado momento histórico, em qual contexto e condições a trabalhadora de educação 

infantil desenvolve seu trabalho.  

 O trabalho educativo institucional para com as crianças de zero a cinco anos, bem 

como o perfil dessa trabalhadora, tem-se submetido a variadas e crescentes formas de 

desenvolvimento, perpassando, desde proposições assistencialistas, à intencionalidade 

pedagógica. Apresentamos a seguir, o perfil das trabalhadoras da educação infantil 

(professoras, diretoras e coordenadoras) do meio rural municipal, agrupadas em um único 

grupo o qual definimos como trabalhadoras da educação infantil e/ou sujeitos docentes, pois, 

para Triviños (2015), o pesquisador precisa caracterizar um grupo, traçando seus dados gerais 

e outros que possam auxiliar na compreensão do sujeito da pesquisa. De acordo com a coleta 

de dados, a idade dos sujeitos docentes pesquisados é variada. Ou seja, trabalhadoras de 52-58 

anos, possuem uma representatividade de aproximadamente 28,57 %, a faixa de trabalhadoras 

com 24-39 anos representam 33,33 %, e entre 40 e 51 anos são 38,09 % do total.  

 Em relação à possibilidade de filhos, foi identificado na pesquisa que 85,72% das 

docentes possuírem filhos. Quanto ao número, a variação se destaca na quantidade de 2 filhos 

por docente pesquisada. Um percentual significativo de 52,38% das docentes possui dois 

filhos cada uma, enquanto que 19,05% possuem um filho e 14,29% possuem 3 filhos cada 

uma. Conforme evidencia o gráfico 1 a seguir. 
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Gráfico 1: Percentual de docentes que têm filhos, conforme a quantidade 

 

Fonte: dados elaborados pela pesquisadora. 

 

 Consideramos que esse perfil demográfico das docentes pesquisadas se relaciona com 

mudanças na organização da família brasileira, uma vez que um percentual de 19, 05% possui 

um filho cada uma e 9,52% dessas docentes não possuem nenhum filho.  

 

De acordo com dados do Censo 2010, a taxa de fecundidade no Brasil despencou da 

média de 2,38 filhos por mulher para apenas 1,86, seguindo a tendência de queda na 

natalidade observada no país desde os anos 1960, quando era de seis filhos por 

família (ALVES, 2012, p. 80). 

    

 A responsabilidade familiar bem como a participação no mercado de trabalho faz com 

que a mulher ocupe uma dupla presença feminina na sociedade, fato esse típico da sociedade 

contemporânea (LIMA, 2010). De acordo com a autora, em sua pesquisa
30

 foi identificado 

que o motivo de ser mulher, mãe, ter amor e gostar de crianças são fatores que contribuem 

para o perfil de uma trabalhadora para atuar com crianças da EI. Fatores esses os quais levam 

a desqualificação/desvalorização profissional, colocando em segundo plano a condição da 

formação/capacitação teórica. 

 Essas situações, não se distanciam muito de nossa pesquisa. Segundo as docentes, 

quando questionadas sobre o que é necessário para ser uma educadora de EI no meio rural, 

elas assim responderam: 

 

Pra ser educador, primeiro lugar, eu acho que você tem que gostar e ter vocação. 

[...]. Todo professor é mãe. Quem não tem filho biológico, tem os filhos de coração. 

E acaba que pra gente trabalhar na escola se você não tiver, eu nem falo que é 
metade, se não tiver uns 60, 70% de doação, doar você, você não tem sucesso. 

                                                             
30

 Pesquisa realizada no ano de 2010 em instituições urbanas de educação infantil de três municípios do Sudoeste 

Goiano: Jataí, Serranópolis e Chapadão do Céu. 
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Entendeu? Então assim, aqui eu vejo que elas vem bem alegrinhas. Mas assim, o que 

eu vejo é isso (D7, 27/10/206). 

 
Bom, primeiro tem que gostar de criança. Não tem como ser professor de EI sem 

gostar e de conviver com as crianças. Tem que gostar da criança, mas também tem 

que saber como conduzir a criança na EI, trabalhar com elas com muito amor, com 
muito carinho, mas também que elas aprendam a respeitar o professor como 

professor e os colegas como colegas (P7, em 27/10/2017). 

 

Eu penso que a primeira coisa é disposição e gostar de criança. Eu penso que se 

você não gosta de criança, se você não se doa nessa questão da fantasia, do cantar, 

do brincar, do sentar no chão, do poder fazer uma coisa diferente, eu acho que tem 

que ter um perfil para outra sala. Então professor de EI tem que estar disposto a tudo 

isso, é cantar, é brincar o tempo todo, é mostrar pra eles que através das 

brincadeiras, da socialização dentro da sala de aula, é que eles vão aprender cada dia 

um mundo novo. Se diferencia no meio rural na questão de quantidade de alunos. 

Como na zona rural o número de alunos que a gente atende é menor, então a gente 
tem um contato mais direto com cada uma das crianças (P1, em 12/09/2016). 

 

 De acordo com Arce (2001), na visão dos primeiros teóricos da educação infantil 

(Rousseau, Froebel, Montessori), “a constituição histórica da imagem do profissional de 

educação infantil tem estado fortemente impregnada do mito da maternidade da mulher como 

[...] educadora nata, cujo papel educativo associa-se ao ambiente doméstico” (p. 170). Esse 

modelo construído da mulher como educadora nata, ainda prevalece fortemente no meio da 

educação infantil. Como se percebe no depoimento a seguir quando a docente evidencia a 

questão do dom para ser educadora na EI. 

 

Principal coisa eu acho que é gostar, gostar de criança, gostar do barulho, gostar eu 
falo assim das atividades que a criança gosta, tem que ser prazeroso para o adulto, o 

professor de EI tem que ser, eu falo assim, a gente não se faz professor de EI, a 

gente nasce, tem que ter o dom. Primeiro o dom e depois as habilidades, lógico, de 

aprender e de fazer. Só que ele tem que gostar de brincar, gostar de se divertir, fazer 

parte do mundo infantil, porque senão não vai dar certo. Na zona rural, tem muita 

diferença de zona urbana. Muita mesmo, principalmente pra criança. Nós temos 

alunos aqui de 4 anos, a gente pega, recebe alunos no jardim I de 4 anos, então são 

crianças que nunca foram a escola, que nunca tiveram escolarização, essa parte 

escolar. Então a escola pra eles é uma extensão de casa. Eles acordam muito cedo, é 

um dos principais problemas que é diferente da zona urbana. Tem criança que 

acorda 3 horas da manhã pra vir. Então eles passam muito tempo dentro do 

transporte, até chegar na escola e a escola ainda ser uma escola que vá limitar essa 
criança de brincar, ele ia perder a vontade ainda no primeiro ano (D6, em 

18/10/2016, grifos da pesquisadora).  

.  

 Percebemos, de acordo com esses depoimentos das docentes, como elas concebem o 

papel de uma educadora de EI. As docentes consideram que para ser uma educadora na EI 

basta gostar de criança. Elas aproximam o ser professora à questão do afeto, da maternidade e 

atos ligados ao corpo, vinculando desse modo, o papel de professora ao de mãe. Como se para 

lidar com crianças pequenas, o ser mulher e mãe é condição sine qua non para ser educadora 
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nessa fase da educação. Nos estudos de Souza (2010), a autora, com base na história da EI, 

relaciona a educação e os cuidados com as crianças ao âmbito doméstico e à maternidade, 

evidenciando “que a construção da profissão de educador infantil esteve atrelada ao gênero 

feminino desde a sua origem” (MONTEIRO; ALTMANN, 2014, p. 723). Entendemos que 

essa concepção histórico-social e de caráter assistencialista, relega à EI marcas de uma 

desvalorização profissional, e em que “o processo de naturalização da educação infantil, que 

resulta, entre outras coisas, na descaracterização do papel do professor e na secundarização do 

ensino” (ARCE, 2001, p. 182), sugerindo desse modo que o trabalho com as crianças 

pequenas fique a margem de outros segmentos da educação.  

 Apesar dessa compreensão que as docentes atribuem à educação das crianças 

pequenas ligada ao universo feminino e aos cuidados desta, um fator que não podemos nos 

furtar de atentar, é quando essa situação é contextualizada no espaço rural de ensino. Em 

relação ao depoimento da docente D6, exposto anteriormente, a trabalhadora põe em 

evidência as condições em que a criança do meio rural é subjugada a enfrentar diariamente 

para estar na escola. Fatores como acordar muito cedo, pegar transporte escolar e demorar por 

volta de quatro horas até chegar à escola para o início das aulas, influenciam e comprometem 

o desempenho escolar da criança e o trabalho da educadora. Isso é evidenciado no depoimento 

da docente D6 em 18/10/2016 “Eles acordam muito cedo, é um dos principais problemas que 

é diferente da zona urbana. Tem criança que acorda três horas da manhã pra vir. Então eles 

passam muito tempo dentro do transporte, até chegar à escola [para uma aula que começa às 

7h30min.]”. 

 Entendemos que a realidade da escola rural, bem como o trabalho da professora possui 

sim, um diferencial e precisa ser considerado. Mas é preciso tomar cuidado para que esses 

fatores não comovam o fazer diário na sala de aula e nem, sensibilizem o compromisso com a 

educação escolar ao domínio dos bens culturais, principalmente, porque as crianças que fazem 

uso da escola rural são, em sua maioria, ou quem sabe unanimidade, filhos da classe 

trabalhadora – desfavorecidos economicamente. Como se percebe, a seguir, no depoimento 

desta docente: 

 

Período de plantio ou de colheita em zona rural há uma falta [de alunos] muito 

grande, porque o pai tem que trabalhar e a maioria dos nossos alunos aqui são filhos 

de empregado, não são filhos de patrões. Os patrões não moram na zona rural. Tem 

as fazendas, mas não moram, então são caseiros. Os filhos [dos empregados] é que 

são nossos alunos (D6 em 18/10/2016). 
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 Assim, levando em consideração a situação econômica dos sujeitos dependentes dessa 

escola que é oferecida no meio rural, faz-se um compromisso maior do professor para com 

esses alunos. Pois, de acordo com Saviani D. (2012, p. 55), “se os membros das camadas 

populares não dominam os conteúdos culturais, eles não podem fazer valer os seus interesses, 

porque ficam desarmados contra os dominadores, que se servem exatamente desses conteúdos 

culturais para legitimar e consolidar a sua dominação”. Sob esse entendimento, 

compreendemos que apesar das adversidades e dificuldades contidas na escola rural, o 

educador não pode perder de vista o real objetivo da educação escolar, que é o ensino 

sistematizado e a transmissão dos saberes historicamente acumulados pela humanidade. Não 

podemos ser negligentes e compactuar com o Estado Brasileiro, o qual já tanto contribui com 

a falta de políticas públicas educacionais às populações do meio rural, bem como na falta de 

incentivos nas condições objetivas e subjetivas do trabalho docente.  

 Dados da pesquisa evidenciam que, dessas docentes que possuem filhos, 71,44% 

disseram que seus filhos nunca estudaram em escola rural, ao passo que 28,56% das docentes 

disseram que seus filhos já estudaram e estudam na escola rural, esta, em que elas mesmas 

trabalham. Fato este, por essa docente morar na comunidade e trabalhar na escola; e outro, a 

professora que mora na cidade e precisa ir para a escola todos os dias para dar aula, então leva 

consigo o filho para ficar mais próximo e/ou não tem com quem deixar na cidade. 

 Em relação ao local de moradia das docentes, a maioria disse morar na cidade (Jataí), 

perfazendo um total de 81%, ao passo que 19% disseram morar na mesma comunidade da 

escola na qual trabalham. Desse percentual que mora no meio rural, englobam duas diretoras 

– as quais possuem há anos propriedade rural próxima a escola e também foram professoras 

há muito tempo nessa mesma instituição; bem como uma professora e um professor, que 

também possuem propriedade rural na região da escola. O professor disse estar na escola 

desde a sua fundação (há mais de 20 anos) na qual já ocupou também cargo de diretor.  

 Nessas condições, as escolas rurais do município, apesar de não possuírem uma 

especificidade voltada às necessidades dos povos do campo, como prevê a Escola do Campo, 

as escolas rurais jataienses “ocupam um lugar bem definido no contexto maior das ruralidades 

locais. Dinamizam outros setores do meio rural, como transporte e lazer. Cumprem, de certo 

modo, a função de fortalecer a permanência do trabalhador rural no campo” (PESSOA, 2007, 

p. 56). Ao passo que, se essas escolas nem existissem, mesmo nas atuais condições, como por 

exemplo, infrainstrutura em desacordo com as especificidades com a EI, matriz curricular 

mesma da escola do meio urbano, a população rural ficaria educacionalmente desassistida, 

e/ou caminharia para a sua redução.  
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 Outra variável identificada na pesquisa, na qual entendemos ser significativa na 

constituição da identidade dos sujeitos docentes, é o fato da presença eminentemente feminina 

no quadro dos docentes, conforme expõe o gráfico a seguir. 

 

Gráfico 2: Percentual dos docentes conforme o sexo 
. 

 
 

Fonte: dados elaborados pela pesquisadora. 

 

 Conforme percebemos, 95% dos sujeitos docentes são mulheres e apenas 5% são 

compostos por homens. Mais precisamente, essa porcentagem masculina refere-se a um 

professor de educação infantil em uma das instituições pesquisadas. Vale ressaltar, nesse 

momento, que esse homem constitui uma exceção em todos os sentidos, pois: foi opção dele o 

trabalho com a educação infantil por um ano; é o único trabalhador homem nessa etapa da 

educação na rede do município; sua formação inicial foi em Ciências com habilitação em 

Matemática, depois fez uma complementação em habilitação ao Magistério; e, por último, é 

praticamente um dos fundadores da escola, sendo durante anos (mais de vinte anos) professor 

dessa mesma escola e no ano anterior (2015), era diretor há seis anos. Quando questionado 

sobre como ele chegou à educação infantil, assim respondeu: 

 

Bom, deixa eu explicar. Primeiro eu vou contar da minha história lá do início. 
Quando eu mudei para cá não tinha essa de educação infantil, adulto, era tudo 

misturado, multisseriado. Tinha pré, que é quase a mesma coisa que educação 

[infantil], criança que nunca tinha ido à escola, quando elas chegavam você tinha 

que adaptar tudo e eu trabalhei com isso quando eu cheguei aqui. Parei de trabalhar 

com esses alunos em 1997. Aí em 97 eu fiquei com primeira fase sempre atuando 

em 3ª e 4ª série, depois 4º e 5º ano de manhã com Matemática e Educação Física. 

Atuei por seis anos como diretor. Aí quando eu volto para a sala de aula agora, este 

ano, e que eu saio no fim do ano para aposentar, uma das coisas pra mim era mais 

um desafio, porque eu tinha vontade de trabalhar com educação infantil. Estou 

realizando dois desejos meus em final de carreira, trabalhar com criança de educação 

infantil e trabalhar com EJA educação de jovens e adultos (P6, 18/10/2016).  

masculino
5%

feminino
95%

docentes
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Esse professor trabalha em outro período em instituição urbana para efeito de 

complementação de carga horária. 

 Portanto, de acordo com os dados, a presença feminina nas instituições de educação 

infantil pesquisadas faz-se de modo predominante, fato esse que vem a confirmar “a 

feminização do magistério como um processo historicamente construído” (ALVES, 2012, p. 

77) no contexto mundial. De acordo com a autora, a docência já foi exercida por homens, mas 

hoje  

 

é incontestável a maioria de mulheres nos vários níveis de ensino, atingindo 81,94 % 

na educação básica no Brasil, índice semelhante em Goiás, com 84,56 %, sendo que, 

na pesquisa nacional, 87 % dos sujeitos docentes são mulheres. É interessante notar 

essa predominância feminina também na população brasileira – segundo o Censo 

2010, há 51 % de mulheres e 49 % de homens no Brasil, e 50,3 % da população 

goiana é feminina e 49,7 % é masculina – e no mercado de trabalho, visto que, em 

1997, elas representavam 40,4 % da população economicamente ativa, além de 

haver um número crescente de mulheres responsáveis pelos domicílios (ALVES, 

2012, p. 78). 

 

Fator esse, dentre outros, o qual acreditamos contribuir no processo de constituição pessoal, 

profissional e dos papeis femininos na sociedade. E, para estabelecer um entendimento sobre 

o mesmo, é preciso situá-lo no contexto em que as relações sociais são estabelecidas, ou seja, 

em seus aspectos históricos, sócio-culturais, biológico, bem como partir do pressuposto da 

contradição.  

 De acordo com Arce (2001) a feminização do magistério possui consequências 

contraditórias e precisa ser problematizada contrapondo ao predomínio da naturalização, algo 

que se explica quando no estudo da história da criança e da mulher desde o século XV na 

sociedade ocidental, “já que a construção social de gênero não é um processo unilateral de 

imposição da sociedade, pois homens e mulheres são sujeitos ativos e ao mesmo tempo 

determinados, recebendo e respondendo às determinações e contradições sociais” 

(CERISARA, 2002, p. 29). De acordo com essa autora 

 

o caráter social das relações de gênero significa considerar que, além de uma 

categoria biológica, o gênero também é uma categoria histórica. Ou seja, o fazer-se 

homem ou mulher não é um dado resolvido no nascimento, pelas características 

biológicas de cada um, mas construído por meio de práticas sociais masculinizantes 

ou feminilizantes, de acordo com as diferentes concepções presentes em cada 
sociedade (CERISARA, 2002, p. 30). 
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 Ao levarmos em consideração os aspectos biológicos, históricos e até culturais da 

feminização no âmbito da educação de crianças, Rosemberg (1999), em seus estudos afirma 

que 

 

a educação infantil – tanto na vertente creche quanto na vertente pré-escola – é uma 

atividade historicamente vinculada à “produção humana” e considerada de gênero 

feminino, tendo, além disso, sido sempre exercida por mulheres, diferentemente de 

outros níveis educacionais, que podem estar mais ou menos associados à produção 

da vida e de riquezas. Isto é, diferentemente de outras formas de ensino, que eram 

ocupações masculinas e se feminizaram, as atividades do jardim-da-infância e de 

assistência social voltadas à infância pobre iniciaram-se como vocações femininas 

no século XIX, tendo ideais diferentes das ocupações masculinas que evoluíam no 

mesmo período (ROSEMBERG, 1999, p. 11). 

 

 Ao considerar o aspecto produtivo, essa perspectiva biológica e naturalizada coloca 

homens e mulheres de lados opostos em relação ao trabalho que desempenham, ou seja, se só 

as mulheres possuem a capacidade reprodutiva, ato materno, então se justifica o fato das 

mesmas possuírem a capacidade nata do cuidado e educação de crianças, sobretudo com 

atividades centradas ao corpo e ao bem estar. Ao passo que para os homens, biologicamente 

diferentemente das mulheres, é destinado o tipo de trabalho ligado a produção, produção de 

bens materiais e no plano das ideias. Esta é uma perspectiva histórica a qual ultrapassa, ainda 

hoje, as barreiras do tempo e se configura no seio das mais variadas sociedades.   

  Na mesma direção, Jensen (1993) afirma que o descompasso da presença feminina e 

masculina no magistério, não é o excedente de mulheres, e sim a carência de homens. De 

acordo com o autor, fatores socioculturais e econômicos afastaram e afastam o sexo 

masculino em relação à docência, sobretudo quando se trata de crianças. As justificativas, 

segundo o autor, vão desde a discriminação/preconceito, incorporados culturalmente, até as 

más condições de trabalho originadas historicamente pela falta de incentivo e desvalorização 

da profissão. Entendemos que esta é uma situação que coloca homens e mulheres em 

condições de desequilíbrio frente ao mundo do trabalho. 

 Os dados do gráfico 3, a seguir, revelam que todas as docentes atuantes na educação 

infantil possuem formação em nível superior, dentre elas, 90% possuem licenciatura em 

Pedagogia, e 10% disseram possuir graduação em nível superior, mas em outras áreas. 
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Gráfico 3: Distribuição dos sujeitos docentes por tipo de formação superior 

 

Fonte: dados elaborados pela pesquisadora 

 

 Estes dados revelam o resultado dos dispostos das políticas educacionais no Brasil, 

quando elevam  

 

o patamar de formação dos professores da educação básica, estabelecendo a 

formação em nível superior em cursos de licenciatura, embora ainda seja admitido o 

nível médio na modalidade normal para os docentes da educação infantil e dos anos 

iniciais do ensino fundamental (ALVES, 2012, p. 83). 

 

 Essa totalidade de 100% das docentes possuírem formação em nível superior pode-se 

dizer um avanço e certo distanciamento de uma realidade pouco mais de uma década, quando 

comparado a um trabalho realizado por Oliveira (2004) – “Educação e ruralidades jataienses”. 

O autor em sua pesquisa revela sobre a formação em nível superior dos professores de EF e 

EM das escolas rurais de Jataí. De acordo com o autor “a verdade é que poucos apresentam 

habilitação em nível superior, mas os que não a possuem estão em processo de aquisição” 

(OLIVEIRA, 2004, p. 90). O distanciamento aumenta mais quando nos deparamos com 

situações poeticamente narradas por França (1998), quando o mesmo se referia aos mestres-

escola no município de Jataí, na década de 1890 do século XIX. Nesta época, a educação 

escolar dos primeiros habitantes da região era oferecida pelos chamados professores leigos, os 

quais contribuíam com o pouco conhecimento que dispunham. 

 Em busca de dados censitários, constatamos nos dados do Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) que no ano de 2015, Jataí possuía 

um percentual de 100% de seus docentes atuantes na pré-escola pública municipal rural com 

curso superior.  
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 Na pesquisa constatamos a modalidade em que as docentes disseram ter cursado o 

ensino superior. Veja Gráfico 4 a seguir: 

 

Gráfico 4: Distribuição dos sujeitos docentes conforme a modalidade de formação superior 

 

Fonte: dados elaborados pela pesquisadora 

  

 Conforme se percebe no gráfico 4, a instituição pública federal Universidade Federal 

de Goiás (UFG), responde pela formação de mais da metade dos sujeitos pesquisados, 

totalizando 57,14%; bem como 33,33% das docentes disseram ter obtido sua formação por 

meio da modalidade Educação a Distância (EaD) e outros 9,52% em outras instituições. 

 Observamos que a formação inicial e continuada dos professores, em termos 

históricos, na década de 1980 e início de 1990 – como medida de enfrentamento e saída da 

crise econômico-social e educacional – os países periféricos da América Latina (AL), dentre 

eles o Brasil, devida imposições econômicas e dominantes dos EUA, enfrentaram uma série 

de reformas no campo da educação.  Inseridos em um contexto político neoliberal, de então, 

se inicia uma preocupação com o ensino nas escolas. A ideia é de que a “crise educacional” e 

a má qualidade do ensino eram devido ao despreparo dos professores. Neste momento, 

evidencia a questão da profissionalização dos professores, mas não somente como solução dos 

problemas educacionais, mas também, para os percalços econômicos e sociais pelos quais os 

países periféricos enfrentavam, como: a pobreza, desemprego dentre outros. 

  A partir da década de 1990 a profissionalização de professores segue uma ótica 

política movida por interesses financeiros e pactos do Brasil com organismos internacionais, 

como Banco Mundial em promover “medidas capazes de elevarem os índices de acesso e 

permanência de crianças, jovens e adultos na escola em troca de financiamentos” 

(SCALCON, 2008, p. 492). Para esta autora, essas medidas foram políticas de 

“compromisso” assumidas pelo país com órgãos financiadores como o BM, sob “um caráter 
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salvacionista à educação no que se refere ao combate aos problemas sociais e econômicos” de 

então.  

 Freitas (2002) enfatiza o retrocesso educacional na década de 1990 expondo sobre dois 

movimentos que se entrelaçam: de um lado os educadores e sua luta; e de outro, as políticas 

(neoliberais) de formação, instaladas na década de 1990 – “década da educação” sob um 

discurso de busca da qualidade da educação.  

 De fato, a formação de professores é a „pedra de toque‟ nas reformas educacionais, 

agregando a profissionalização dos professores a medidas de emergência à situação 

econômica do país, ou seja, uma política de formação de pessoas sob um viés pragmático, 

profissionalizante, cujo pano de fundo político dos referenciais e diretrizes curriculares, é a 

preocupação com a estabilidade econômica, o mundo dos negócios, como claramente 

referencia o Banco Mundial (2000; 2001) “A educação é o maior instrumento para o 

desenvolvimento econômico e social” citado por Scalcon (2008, p. 494).  

 Com essa intenção mercadológica a qual acompanha a formação de professores ao 

longo dos anos, tanto no Brasil quanto aos países da América Latina, o campo da educação 

enfrenta sérios problemas.  

 

A má qualidade da formação e a ausência de condições adequadas de exercício do 
trabalho dos educadores se desenvolvem há décadas, em nosso país, e em toda a 

América Latina, de forma combinada, impactando na qualidade da educação 

pública, em decorrência da queda do investimento público e da deterioração das 

condições de trabalho dos educadores e trabalhadores da educação (FREITAS, 2007, 

p. 1204). 

 

 Sob esse entendimento, percebe-se que a educação escolar brasileira enfrenta 

problemas e dificuldades; e vários aspectos influenciam na qualidade do trabalho docente, 

dentre eles, as condições subjetivas (formação inicial e continuada) aprofundando ainda mais, 

o que se chama de desprofissionalização, promovida pela flexibilização; e o aligeiramento na 

formação de professores, com a “criação dos Institutos Superiores de Educação pela 

diversificação na oferta dos cursos de formação – Normais Superiores, Pedagogia, 

licenciaturas, cursos especiais e cursos à distância –, de modo a atender a crescente demanda 

pela formação superior” (FREITAS, 2007, p. 1208). Sendo esta uma medida de “ampliar ao 

máximo o contingente de docentes recrutáveis, flexibilizando os percursos formativos, para 

terem margem de selecionar os que consideram mais „eficazes‟” (SHIROMA; SCHNEIDER, 

2013, p. 91). Ainda para Shiroma (2003): 
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Formar um professor-profissional, nesses moldes, não significava que este viesse a 

ser mais qualificado, mas apenas mais competente o que vale dizer “mais 

adequado”, apto e cooptado. Mesmo que o professor apresentasse maior autonomia 

de ação, as opções dentro do espaço de trabalho, o aumento da flexibilidade 

funcional e sua transformação em expert iriam colocá-lo em dificuldade para 

compreender que as soluções para os problemas não advêm apenas da reflexão sobre 

sua prática, especialmente quando enclausurada no espaço da sala de aula ou 

limitada pelos muros escolares. Isto é, reflexão sobre a prática é necessária, porém 

insuficiente (SHIROMA, 2003, p.76-77). 

 

 De acordo com Freitas (1999) esse discurso de formação está pautado em uma política 

neoliberal, que traz em seu bojo um caráter técnico-profissionalizante, rebaixando as 

exigências no campo epistemológico, apresentando, com isso, um quadro de 

responsabilização dos professores pela própria formação e pelo aprimoramento profissional.  

 No caso de nosso objeto de pesquisa, um exemplo disso, é a questão das pós-

graduações, tanto lato quanto stricto sensu. Quanto a Pós-Graduação Latu Sensu 

(Especialização), nem todas as docentes disseram possuir, ou seja, 81% disseram que sim, e 

19% não. Dentre os que possuem a especialização, constatamos que várias são as áreas 

cursadas pelas docentes e, na sua maioria, feitas sob a modalidade EaD, quais sejam: 

Orientação Educacional; Educação; Gestão Escolar; Educação Infantil; Formação de 

Professores; Administração Escolar; Língua Portuguesa; Ciências; Técnicas e Métodos de 

Ensino; Educação Profissional Integrada a Educação de Jovens e Adultos (EJA); Metodologia 

de ensino para alunos portadores de necessidades especiais e Psicopedagogia, sendo este 

último, o curso feito por maior quantidade de docentes: 19,05%. Quanto a modalidade 

presencial, 14,29% das docentes optaram por fazer na UFG, quais foram: Educação Infantil; 

Educação e Gestão Escolar. De acordo com Brzezinski (2014) os docentes buscam a 

especialização com vista na sua formação e valorização profissional. 

 Para efeito de incentivo a titularidade com curso em pós-graduação stricto sensu, o 

município de Jataí prevê em seu Estatuto do Magistério da Rede Pública Municipal (JATAÍ, 

2007) no Art. 83, uma gratificação de 40% e 50% aos educadores com título de mestre e 

doutor, respectivamente. 

 Em relação à Pós-Graduação Stricto Sensu, nível doutorado nenhuma das docentes 

pesquisadas disse possuir. Ao passo que 14% delas disseram possuir mestrado em andamento 

com a modalidade EaD.  

 A modalidade EaD chega na esteira das políticas neoliberais promovidas na década de 

1990 com o governo de Fernando Henrique Cardoso – na presidência do país sob dois 

mandatos: 1995-1998 e 1999-2002 –, o qual “consolidou a bandeira da „modernização‟ e da 

„globalização‟ sob as regras do Banco Mundial (BM), que passam a reger as políticas 
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educacionais” (RAUPP; ARCE, 2012, p. 57) não só no Brasil, mas em demais países da AL, 

como a Argentina, por exemplo.  

 Portanto, levando em consideração os recursos e contrapartidas pelas quais o sistema 

educacional tem-se motivado a política de formação de professores – sob esse viés global, 

moderno, flexível e prático – encontra-se a serviço do próprio mercado. Ou seja, o interesse é 

financeiro, o próprio lucro, e não a formação.  

 Contrária à visão mercadológica de formação e profissionalização de professores – 

imposta pelas políticas de formação e a favor de uma política de reconhecimento dos direitos 

do trabalhador docente como movimento de reivindicação da valorização do professor – a 

ANFOPE
31

 tem em sua bandeira a luta contra a degradação da profissão do magistério e pela 

profissionalização do educador, como questão de conhecimento e compreensão da realidade, 

buscando as especificidades no trabalho pedagógico (FREITAS, 1999). Ou seja, busca-se a 

profissionalização sob um viés da formação por meio do conhecimento científico, 

epistemológico, considerando a teoria como questão cultural, histórica.  

 Na mesma direção, Freitas (2003) afirma que, com relação à formação, à educação, ao 

ensino e à escola, deve-se buscar 

 

as diferentes dimensões da formação omnilateral dos educadores, a concepção de 
formação sócio-histórica em toda a sua plenitude – nos aspectos cognitivo, ético, 

político, científico, cultural, lúdico e estético –, que há décadas tentamos construir 

como política de formação [...] (FREITAS, 2003, p. 1117, grifos da autora) . 

 

 Sob esse entendimento, compreendemos que a formação do educador, deve pautar-se 

pela busca do projeto histórico-social, pelos reais fins da educação. Esse é um debate pelo 

qual, se coloca à margem das políticas neoliberais, marcadas por uma ideologia política e 

cultural, e que “nos faz pensar que a condição da pós-modernidade não é algo a ser 

reconhecido, mas a se construir e a se contestar” (VILLELA, 2007, p. 230). 

 Em relação a algum tipo de formação para atuarem em escolas do meio rural, as 

docentes, quando questionadas, 76% delas disseram não possuir; ao passo que 24% delas 

responderam que fizeram cursos os de Escola do Campo, Escola Ativa e Projeto Agrinho. 

Sobre esses cursos os quais as docentes disseram possuir, como a Escola do campo, esta se 

refere à Educação do Campo, e os conceitos remetem ao que foi dito anteriormente, ou seja, 

uma educação voltada aos interesses das populações que residem no campo. 

                                                             
31

 Associação Nacional pela Formação de Profissionais da Educação (ANFOPE) – entidade composta por 

educadores, pesquisadores. 
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 Quanto ao curso Escola Ativa, mencionado pelas docentes pesquisadas, este se refere 

ao Programa Escola Ativa (PEA). O PEA origina-se do Programa Escuela Nueva (PEN), 

lançado primeiramente na Colômbia na década de 1970 com o objetivo de atender as 

comunidades mais afastadas da cidade, não necessariamente pobres, e, por vezes, em situação 

de guerra e conflitos armados. De acordo com Gonçalves (2009), 

 

o PEN começou a ser implementado no Brasil, em 1997 com o nome do Programa 

Escola Ativa, e desde então cresce, financiado por sucessivas renovações de 

convênio do Ministério da Educação com o BM, por meio dos Programas 

FUNDESCOLA I, FUNDESCOLA II E FUNDESCOLA III, e mais recentemente o 
PDE, que o incorporam como um de seus “produtos” (GONÇALVES, 2009, p. 37). 

 

 Portanto, o PEA é um programa do governo federal destinado às escolas do meio rural 

com turmas multisseriadas, com investimentos em infraestrutura escolar e capacitação de 

professores quanto ao atendimento dos alunos em estado de vulnerabilidade escolar. “Os 

municípios que quiserem aderir às ações necessitam assegurar-se de que os Estados a que 

pertencem e suas escolas assumam o planejamento estratégico, cujo modelo leva à 

racionalização, eficácia e eficiência da gestão e do trabalho escolar” (GONÇALVES, 2009, p. 

39). De acordo com o autor, esse modelo de planejamento – fundamentado em uma pesquisa 

desenvolvida no estado de Goiás por Oliveira; Fonseca e Toschi (2005) – vão ao encontro dos 

conceitos das chamadas políticas neoliberais. Ou seja, é um modelo educacional na ótica do 

gerenciamento, da verticalização e intensificação do trabalho docente. Desse modo, agrega-se 

muito mais às questões burocráticas de prestação de contas do professor para o seu 

coordenador, do que às atividades pedagógicas propriamente ditas, apesar destas, também 

possuírem as suas fragilidades enquanto análise de conteúdo, estratégia metodológica, 

conforme apontam os estudos de Melo e Souza (2013), bem como concepções distorcidas de 

educação, quando o que está em questão é um projeto de transformação da sociedade.  

 Sobre o PEA, Ribeiro (2011) nos diz que o programa 

 

afirma-se na política educacional brasileira um neoescolanovismo, com ênfase no 

“aprender a aprender”, em que o professor assume o posto de auxiliar do processo 

de aprendizagem, esvaziado da contrapartida do ensino. Já o aluno precisa aprender 

a fazer sozinho, preparando-se para uma espécie de “adaptabilidade”, pois a 
escolarização, mesmo em nível superior, não é hoje uma garantia de emprego 

(RIBEIRO, 2011, p. 37). 

  

  Diferente de uma visão crítica e transformadora da educação, a pedagogia do 

“aprender a aprender”, relaciona-se às ideias pedagógicas da Escola Nova 
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deslocando o eixo do processo educativo do aspecto lógico para o psicológico; dos 

conteúdos para os métodos; do professor para o aluno; do esforço para o interesse; 

da disciplina para a espontaneidade, configurou-se uma teoria pedagógica em que o 

mais importante não é ensinar e nem mesmo aprender algo, isto é, assimilar 

determinados conhecimentos. O importante é aprender a aprender, isto é, aprender a 

estudar, a buscar conhecimentos, a lidar com situações novas. E o papel do professor 

deixa de ser o daquele que ensina para ser o de auxiliar o aluno em seu próprio 

processo de aprendizagem (SAVIANI D., 2011, p. 431).  

 

 Visto desse modo, entendemos ser uma concepção de educação com caráter adaptativo 

a qual visa preparar o sujeito com vistas ao mercado de trabalho, com garantia de estar 

aprendendo sempre em decorrência das mudanças tecnológicas e da concorrência. Gonçalves 

(2009) apresenta uma pesquisa esclarecedora posta no viés da dialética aos conceitos 

propostos pelas políticas públicas educacionais sobre a educação que deve ser oferecida aos 

povos do campo. O autor aponta dados de sua pesquisa exploratória em três municípios da 

região Sudeste de Goiás, os quais mostram que as propostas do PEA não atendem as reais 

necessidades das comunidades do campo, viabilizando ainda mais as desigualdades entre a 

cidade e o campo, e que as melhorias na educação para os povos do campo, vão para além da 

formação docente e de metodologias em sala de aula.  

 Segundo o autor, é “preciso levar em consideração as mudanças mais estruturais nas 

circunstâncias em que vivem estas pessoas” (GONÇALVES, 2009, p. 149), ainda mais se 

levarmos em conta “o caráter alienado e alienante da educação escolar na sociedade 

capitalista, isto é, considerando-se que a escola é parte do processo de reprodução da 

sociabilidade capitalista” (DUARTE, 2012, p. 44). É preciso romper com os conceitos 

românticos e/ou distorcidos, propostos pelas políticas públicas de educação do campo e 

dilatado pelo PEA, em que só a educação escolar aos povos do campo é capaz de propor 

melhorias e o desenvolvimento no campo. Enfim, devemos considerar, antes de tudo, frente 

ao sistema capitalista em que vivemos, “partir das contradições da vida material, a partir do 

conflito existente entre as forças produtivas sociais e as relações de produção” (MARX, 1978, 

p. 130). Ou seja, é preciso resgatar   

 

o caráter contraditório do processo no qual é gerada a necessidade social da 

educação para-si, ao mesmo tempo em que a plena universalização dessa educação 

conflita com as relações capitalistas de produção. Se, por um lado, o capitalismo 

inaugura a era em que a educação escolar passa a ser a forma dominante de 

formação dos seres humanos, ao mesmo tempo isso se dá num processo histórico 

concreto em que as relações sociais de dominação não permitem a plena 

democratização do acesso ao saber produzido pela humanidade (DUARTE, 2012, p. 

44). 
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 Frente ao exposto, e em direção aos pressupostos da práxis educativa, acreditamos em 

uma educação sob a perspectiva histórico-ontológica em relação a formação dos seres 

humanos. Tal concepção vai ao encontro da pedagogia histórico-crítica – defendida por 

Dermeval Saviani – por ser “uma concepção histórico-dialética que trabalha com as 

categorias de totalidade, contradição e historicidade” (MARSIGLIA, 2011, p. 28). Com isso, 

o autor diz ser tarefa da pedagogia histórico-crítica para com a educação escolar: 

 

a) Identificação das formas mais desenvolvidas em que se expressa o saber objetivo 

produzido historicamente, reconhecendo as condições de sua produção e 

compreendendo as suas principais manifestações bem como as tendências atuais de 

transformação; b) Conversão do saber objetivo em saber escolar de modo a torná-lo 

assimilável pelos alunos no espaço e tempo escolares; c) Provimento dos meios 

necessários para que os alunos não apenas assimilem o saber objetivo enquanto 

resultado, mas apreendam o processo de sua produção bem como as tendências de 
sua transformação (SAVIANI D., 2013, p. 8-9).  

 

 Ainda sob o viés organizacional e de competência está o Programa Agrinho
32

, outro 

curso em que os docentes pesquisados disseram ter feito quando no exercício da profissão em 

escolas do meio rural. Com propostas não tão distantes do PEA, o Programa Agrinho se 

manifesta também no bojo das relações sociais capitalistas com propostas unilaterais de 

transformação da sociedade, quando apresenta à sociedade e às escolas o lema do programa 

carregado de concepções hegemônicas: “Saber e atuar para melhorar o mundo”. Interpretamos 

isso como se fosse responsabilidade da educação escolar e condição individual, a capacidade 

de „salvação da pátria‟, desconsiderando os interesses antagônicos do Estado capitalista. De 

acordo com Mészáros (2008, p. 59, grifos do autor) “sem um progressivo e consciente 

intercâmbio com processos de educação abrangentes como „a nossa própria vida‟, a educação 

formal não pode realizar as suas muito necessárias aspirações emancipadoras”. De modo que 

faz-se necessário um projeto de educação transformadora que contraponha os ditames da 

                                                             
32

 Criado em 1995 no Estado do Paraná, o Programa Agrinho surgiu da necessidade de orientar trabalhadores 

rurais quanto ao uso adequado de defensivos agrícolas. Em Goiás, teve início no ano de 2008 pelo Serviço 

Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR) de Goiás em parceria com a Federação da Agricultura e Pecuária do 

Estado de Goiás (FAEG) e demais entidades e empresas parceiras. Constitui-se em conjunto de ações de 

educação que busca agregar ao ensino público e privado formação de agentes educacionais (gestores escolares, 

coordenadores pedagógicos, professores) e desenvolvimento de projetos, sendo que a cada ano trabalha com 

temática específica, em cenário geral de meio ambiente, almejando os seguintes objetivos: incentivar a prática 

pedagógica através de projetos que contemplem a construção do conhecimento, proporcionando a inserção de 

temas de relevância social, cultural, econômica, política e ambiental, visando melhorias constantes de hábitos e 

atitudes. Bem como objetivos específicos: promover novas práticas pedagógicas; despertar iniciativas 

empreendedoras; contribuir para a formação integral do cidadão; contribuir na formação de alunos e professores 

pesquisadores, com os sujeitos realizadores da história atual; promover maior integração entre escolas, professor, 
aluno e comunidade; fomentar o agronegócio na comunidade escolar, primando pela sustentabilidade e qualidade 

de vida. Seu lema é saber e atuar para melhorar o mundo. Informações disponíveis em: 

<http://www.senargo.org.br/programas/item/137-programa-agrinho-2014> Acesso em: 07 Jun. 2017.  
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classe hegemônica em favor da sociedade, principalmente aos menos favorecidos 

economicamente. 

 Em relação ao vínculo empregatício das docentes entrevistadas, os dados revelam que 

90% delas são concursadas para a rede educacional em que trabalham; em contrapartida, 10% 

trabalham na rede sob regime de contrato. De acordo com Silva (2012), esta situação de 

trabalho temporário faz parte de uma proposta neoliberal a qual coloca ainda mais o 

trabalhador em condições de vulnerabilidade profissional. Segundo este autor  

 

as condições de trabalho do contratado revelam-se ainda mais precárias quando 

comparadas às do profissional efetivo, em razão das incertezas e pressões 

provenientes da instabilidade no emprego. A negligência do poder público em 

relação à realização de novos concursos coaduna-se com a perspectiva neoliberal de 

reduzir os gastos públicos com novos servidores e de transferir as responsabilidades 

estatais no cumprimento dos direitos sociais para instituições não governamentais, 

empresas terceirizadas, voluntários ou mediante a contratação de funcionários em 

condições precárias de trabalho, sem a garantia do cumprimento dos direitos 

trabalhistas conquistados pelos funcionários públicos (SILVA, 2012, p. 105).  

 

 Quando questionadas sobre a remuneração mensal, essas docentes contratadas em 

regime temporário disseram receber apenas um salário mínimo; enquanto que 57,14% das 

efetivas recebem de 2 a 4 salários mínimos e 33,33% recebem de 4 a 8 salários mínimos. 

 Das docentes pesquisadas, um quantitativo de 52,38% respondeu que para 

complementar a carga horária, elas trabalham em outra escola no contra turno
33

, e 42,86% 

disseram que não trabalham em outro espaço. Este percentual (42,86%) refere-se a maioria 

das diretoras dessas escolas, juntamente com duas docentes: uma professora e uma 

coordenadora, as quais residem no próprio meio rural. Ademais, um percentual de 4,76% 

dessas docentes, dentre elas diretoras, não quis responder essa questão do questionário, fato 

esse, em nosso entendimento, demonstra que as mesmas não se sentiam seguras com a 

situação vivida e o resultado da pesquisa poderia causar-lhes algum tipo de constrangimento.  

 Por meio desses dados percebemos que mais de 50% dessas docentes trabalham em 

outra escola, significando, portanto, uma falta de vínculo maior com uma dessas duas 

instituições. Esse fator, de acordo com Saviani D., (2009), pode ser gerador de um certo grau 

de insatisfação profissional, pois as instituições que possuem   

 

um quadro de professores altamente qualificado e fortemente motivado trabalhando 

em tempo integral numa única escola, estaremos formando os tão decantados 
cidadãos conscientes, críticos, criativos, esclarecidos e tecnicamente competentes 

                                                             
33

 Trabalhar no contra turno em outra escola significa cumprir em outro período (manhã ou tarde) mais vinte 

horas semanais.  
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para ocupar os postos do fervilhante mercado de trabalho de um país que viria a 

recuperar, a pleno vapor, sua capacidade produtiva (SAVIANI D., 2009 a, p. 154). 

 

 A questão da satisfação no trabalho, também ao nosso entender, está relacionado com 

a qualidade da educação. Segundo Saviani D., (2009), o problema da qualidade da educação 

só tem condições de ser resolvido pela via de investimentos nos aspectos subjetivos e 

objetivos da educação, dentre eles, transformar  

 

a docência numa profissão atraente socialmente em razão da [...] melhoria salarial e 

das boas condições de trabalho, para ela serão atraídos muitos jovens dispostos a 
investir seus recursos, tempo e energias numa alta qualificação obtida em 

graduações de longa duração e em cursos de pós-graduação (SAVIANI D., 2009 a, 

p. 154). 

 

 A seguir, temos o quantitativo de anos em que as docentes pesquisadas trabalham no 

meio rural. A linha crescente em relação ao tempo de experiência na escola rural demonstra 

um maior vínculo dessa trabalhadora com a instituição. Conforme mostra o gráfico 5 a seguir. 

 

Gráfico 5: Quantidade de tempo em anos que as docentes possuem de escola rural 

 

Fonte: dados elaborados pela pesquisadora 

 

 De acordo com o gráfico 5, percebemos que 42,86% dessas docentes trabalham em 

escola rural de 2 a 5 anos; bem como o mesmo percentual há mais de cinco anos (entre seis e 

33 anos); e um quantitativo de 14,28% respondeu estar na escola por menos de um ano, sendo 

estes, em regime de contrato temporário. Este regime de trabalho resulta em uma condição 

desfavorável aos docentes, ou seja, gera uma falta de estabilidade na profissão, a qual traz 

consequências negativas tanto pessoais, quanto ao contexto educativo como um todo. Os 

estudos de Silva (2012) afirmam que  
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essa situação de instabilidade no exercício da profissão docente interfere na 

organização e na gestão da escola ao inviabilizar a continuidade de práticas coletivas 

entre os professores: ao comprometer a consolidação de relações de confiança e 

solidariedade profissional, a construção de relações de trabalho mais consistentes 

com os demais profissionais da educação, o reconhecimento do profissional diante 

da comunidade escolar e o fortalecimento da autonomia no exercício da função; e, 

principalmente, ao permitir a submissão dos profissionais contratados a práticas 

clientelistas a fim de se manterem na mesma unidade escolar. A rotatividade no 

exercício da profissão tem graves consequências para o coletivo escolar, pois a 

consolidação do consenso e a constituição de um grupo articulado dependem da 

permanência dos profissionais na mesma unidade escolar por um período razoável 
de tempo (SILVA, 2012, p. 105-106). 

 

 Diante de tal constatação atribuímos ao setor público a precariedade pela qual passa a 

educação pública brasileira, pela falta de políticas educacionais de valorização do magistério, 

capazes de suprir tanto as condições objetivas do trabalho: plano de carreira, jornada de 

trabalho, dentre outras; bem como condições subjetivas da profissão docente, como a 

formação inicial e continuada, as quais possibilitam uma melhor qualidade da educação. 

 Em contraposição a essa situação de instabilidade, presente no trabalho docente nas 

instituições pesquisadas, temos um percentual de 42,86% das docentes que trabalham na 

escola por mais de cinco anos, assegurando, desse modo, um vínculo maior com a escola. De 

acordo com Silva (2012), o vínculo com a instituição propicia “uma identidade coletiva entre 

os docentes capaz de estimular a consolidação de uma cultura escolar com práticas 

interdisciplinares conjuntas e consistentes de atuação pedagógica” (SILVA, 2012, p. 108). 

 Esse fator nos faz associar a uma das perguntas da entrevista, quando questionamos 

essas docentes sobre quais as vantagens de se trabalhar na escola rural. As docentes 

responderam ser devido ao número de alunos serem menor, bem como pelo recebimento de 

gratificação salarial, conforme expressa o quadro 4 a seguir: 

 

Quadro 4 – Porcentagem salarial recebida pelas docentes por atuarem em escola rural 

 

Gratificação salarial de 30 %  

por atuar no meio rural 

Gratificação salarial de 20 %  

por atuar na educação infantil 

SIM 90,48 % SIM 75 % 

NÃO 9,52 % NÃO 25 % 
 

Fonte: dados elaborados pela pesquisadora 

 

  Conforme mostra o quadro 4, a gratificação de 30% que compõe o salário mensal da 

trabalhadora que atua em escolas municipais do meio rural, é garantida pelo Estatuto do 

Magistério da Rede Pública Municipal (JATAÍ, 2007), expressa no Capítulo II – Das 

Vantagens Pecuniárias, Seção I – Da Gratificação pelo Desempenho do Magistério na Zona 
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Rural, em seu Art. 61; assim como a gratificação de 20% (vinte por cento) é expressa na 

Seção VII – da Gratificação de Regência de Sala, Art. 81. 

 Para além da necessidade e justa remuneração diferenciada pelo trabalho no meio 

rural, o que precisa ser considerado é o quantitativo de docentes (90,48%) que atribuem só à 

gratificação salarial, a vantagem do trabalho em escolas rurais. Esses mesmos docentes não 

veem outro interesse em trabalhar nessas escolas a não ser pelo maior ganho financeiro. 

Consideramos essa prerrogativa importante sim, afinal, a remuneração compatível com a 

carreira é um modo de valorização do magistério. Entretanto, apesar das reais condições 

sociais, políticas e econômicas pelas quais essas trabalhadoras são subjugadas a enfrentar 

diariamente, o que precisa ser resgatado e levado em consideração, acima de tudo, é o 

conceito de trabalho como princípio educativo e garantidor da cultura humana a todos os seres 

humanos, como já mencionados em momento anterior. O trabalho quando realizado 

meramente com fins lucrativos e intuito econômico, coloca o homem em situação inversa à 

condição humana de existência, ou seja, é um tipo de trabalho alienado que faz com que os 

seres humanos se subordinem aos interesses e permanência do mercado capitalista. 

 

O grave e insuperável defeito do sistema do capital consiste na alienação de 

mediações de segunda ordem que ele precisa impor a todos os seres humanos, 

incluindo-se as personificações do capital. De fato, o sistema do capital não 

conseguiria sobreviver durante uma semana sem as suas mediações de segunda 

ordem: principalmente o Estado, a relação de troca orientada para o mercado, e o 

trabalho, em sua subordinação estrutural ao capital. Elas (as mediações) são 

necessariamente interpostas entre indivíduos e indivíduos, assim como entre 

indivíduos e suas aspirações, virando essas de “cabeça para baixo” e “pelo avesso”, 

de forma a conseguir subordiná-los a imperativos fetichistas do sistema do capital 
(MÉSZÁROS, 2008, p. 72). 

 

 Diante do exposto, concluímos que os determinantes assoladores solidificados pela 

classe hegemônica vigente fazem com que nos afastemos dos reais fundamentos histórico-

ontológicos da categoria trabalho. Acreditamos que é preciso considerar o trabalho para além 

das circunstâncias do capital e das forças alienáveis “do controle dos indivíduos” 

(MÉSZÁROS, 2011, p. 88). Conceber o trabalho “para além do capital” em uma sociedade 

capitalista é um desafio, sobretudo frente às situações econômicas, sociais e culturais. O 

trabalho é um desafio, porém, não impossível. As instituições e educadores de educação 

infantil precisam lutar em prol de uma especificidade para com a educação das crianças 

pequenas. Que essa educação escolar seja além de um direito da criança quanto ao 

favorecimento de seu desenvolvimento, mas, sobretudo, condição ontológica de ser humano.  
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3.2 ASPECTOS INERENTES NA REALIZAÇAO DO TRABALHO DOCENTE  

 

 Esta seção traz contribuições a respeito do trabalho desenvolvido pelas trabalhadoras 

da educação infantil que atuam em instituições educacionais no meio rural do município de 

Jataí; a qual, por meio de entrevistas semiestruturadas (APÊNDICES C e D), apresenta 

aspectos próprios quando se trata do trabalho que se realiza na educação infantil no meio 

rural. Para a análise dos resultados foram definidas determinadas categorias para manter 

articulação entre as respostas das professoras e o objeto de estudo, dentre elas, destacam-se: 

quantidade de alunos por sala de aula, gratificação salarial, relacionamento com pais de 

alunos, o multisseriado, infraestrutura escolar, falta de material pedagógico em sala de aula. 

Estes fatores, segundo as trabalhadoras, facilitam e dificultam a atividade do trabalhado 

docente em seu ambiente diário de trabalho com as crianças. Porém, não significa que estes 

aspectos se diferenciam e/ou se encontram separados e individualizados no cotidiano docente, 

e sim, diante de uma totalidade, eles fazem parte de condições sociais/culturais mais amplas 

de uma sociedade movida pelas relações de produção existente.    

 Assim, relacionamos, a seguir, alguns depoimentos das docentes sobre as vantagens de 

se trabalhar na educação infantil no meio rural. Elas assim responderam: 

 

Assim, as crianças são menos, dá para você trabalhar mais. Por exemplo, igual a 

minha sala, só tem dez crianças, então dá para desenvolver muito mais atividade 

com elas (P4 em 15/09/2016). 
 

Eu acredito que a primeira vantagem é a questão de poucos alunos. Isso deixa o 

trabalho com uma flexibilidade maior de ser bom (C5 em 22/11/2016). 

 

As vantagens são todas, as crianças eu vejo elas mais dóceis, entende? Mais 

interessadas, a família tem um grande valor, muitas delas, um grande respeito pela 

gente (D7 em 27/10/2016). 

 

 Em consonância aos depoimentos anteriores, associamos a resposta de uma docente, 

representando as demais, sobre a sua realização frente ao exercício da profissão. A docente, 

assim respondeu: 

 

Eu acredito que sim. Eu acho que uma das causas dessa realização, que o ensino na 

zona rural, os pais, as famílias da zona rural, na sua maioria, ainda têm aquela visão 

de professor de mais antigamente, sabe. O professor tem mais valor, o professor é 

mais querido, ele é importante, ele tem alguma importância na vida daquelas 

famílias. Então eu penso que basicamente seja isso. Agora a educação infantil em si, 

o trabalho lá dentro da sala, ele já traz assim essa realização, porque é um trabalho 

bom, é um trabalho gratificante, é um trabalho que te traz muitos frutos. Então eu 
penso que o diferencial da zona rural é isso mesmo, é a questão da valorização do 

profissional pela família (D3 em 14/09/2016). 
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 Perante os depoimentos registrados, percebemos que a quantidade de alunos na 

educação infantil no meio rural se faz com poucas crianças. Acreditamos que isso se deve até 

pelo motivo da população rural de Jataí, apesar de ser significativa, ser menor que a urbana, 

como já mencionado no capítulo anterior. Consideramos que essas docentes falam a partir do 

seu contexto diário de trabalho, da sua realidade local, não considerando, portanto, que outras 

regiões do país, como Nordeste e Norte (PAMPHYLIO, 2011; CASSIMIRO, 2012), por 

exemplo, a quantidade de alunos em escolas do meio não urbano é significativa, uma vez que 

estas regiões são formadas por “povos que vivem em florestas, áreas de proteção ambiental, 

vilas de pescadores, áreas agrícolas, dentre outros espaços localizados em perímetros não 

urbanos” (Cassimiro, 2012, p.12). 

 Já, em relação às respostas atribuídas às crianças do meio rural serem mais fáceis de 

trabalhar, serem dóceis, como sendo uma das vantagens do trabalho docente no meio rural, 

consideramos que essas concepções indicam ainda uma visão tradicional e conservadora do 

ambiente rural. Como se houvesse dois lados: de um, o lado simples, moderado, considerado 

acolhedor, bom, por isso dócil; do outro, o urbano, moderno, mais complexo, carregado de 

subjetividades, suas mazelas, considerado indomável. Como se o rural fosse único e 

homogêneo.  

 Diante do exposto, pesquisa realizada no âmbito da educação rural (OLIVEIRA, 2004, 

2007), sobretudo no município de Jataí, revela que “as localidades de que falam os 

professores seguem mantendo os velhos esquemas de relações interpessoais entre pares, o que 

as constitui como lugares personalizados e não individualizados” (OLIVEIRA, 2007, p. 35). 

Isso faz com que não percebam, diante de um contexto mais amplo, as situações mais 

adversas que estão ao seu redor, como os vários tipos de atividades presentes hoje também no 

campo, e não só na cidade. 

 Outra vantagem do trabalho em escolas rurais apontada pelas docentes, e esta, com 

forte predominância nas respostas das demais, é a questão da gratificação salarial. Vejamos 

nos depoimentos de uma diretora e uma coordenadora:   

 

Olha, no momento eu vejo que essas vantagens, após uma análise e discussão que 

tivemos aqui, é a financeira. Porque ela [professora de educação infantil] tem 30% 

de deslocamento, mais 20% por estar na educação infantil (D2 em 13/09/2016). 

 

A vantagem que eu vejo, [é que] tem o deslocamento. Em termos salariais, é muito 

bom, porque o professor ganha deslocamento mais a gratificação de 20%. Então o 

salário do professor, ele tem gratificação de 50% em cima do salário dele. Então ele 

é bem motivador mesmo em termos salariais (C5 em 22/11/2016). 
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 De acordo com esses depoimentos, percebemos que a trabalhadora que trabalha em 

escolas no meio rural tem uma remuneração diferenciada das demais que trabalham em 

escolas no meio urbano. Para a atuação em escolas rurais com atendimento da educação 

infantil ao ensino médio, trabalhadores da educação recebem uma gratificação de 30% (trinta 

por cento) de sua jornada de trabalho a título de horas atividades sobre seus vencimentos. 

Quando se trata de professora de educação infantil, além dos 30% (trinta por cento) tem-se 

mais 20% (vinte por cento) de gratificação sobre seu respectivo vencimento mensal. Esse é 

um dispositivo expresso nos Artigos 61 e 81, respectivamente, do Estatuto do Magistério da 

Rede Pública Municipal de Jataí - GO (JATAÍ, 2007), o qual garante esse direito aos 

trabalhadores de escolas rurais. Portanto, podemos levar em consideração, um indicativo de 

valorização do trabalho docente quando se trata de escolas rurais. Mas consideramos que só 

isso não seja o bastante. A questão salarial não pode ser dissociada das condições objetivas e 

subjetivas do trabalho docente. A caminhada ainda é longa frente aos desafios em busca de 

melhorias de condições de trabalho, como: infraestrutura, material didático, jornada de 

trabalho, formação inicial e continuada, dentre tantos outros. Concordamos com Saviani D. 

(2009a, p. 153) que “as condições precárias de trabalho não [só] apenas neutralizam a ação 

dos professores, [como] dificultam também uma boa formação, pois operam como fator de 

desestímulo à procura pelos cursos de formação docente e à dedicação aos estudos”. Em se 

tratando da educação infantil, esses fatores agravam ainda mais o trabalho intencional da 

docente em sala de aula, uma vez que esta etapa da educação requer um trabalho diferenciado 

por parte da trabalhadora, no que tange a especificidade pedagógica para com as crianças de 

quatro e cinco anos de idade.  

 Em prosseguimento aos depoimentos das docentes, temos respostas sobre o que é 

necessário para ser educadora na educação infantil em escolas do meio rural:  

 

O principal é você amar o que você faz. Porque não adianta você fazer a pedagogia 

só por fazer e ir lá e achar que a criança é simplesmente o seu instrumento de 

trabalho, você tem que amar, principalmente na educação infantil. Porque muitos 

adultos se tornam aquele profissional frustrado, as vezes, por conta do que foi a sua 

educação infantil. Porque o professor não tem aquele contato, aquele amor (D1 em 

12/09/2016). 

 

Pra ser educador, primeiro lugar, eu acho que você tem que gostar e ter vocação. E 

na zona rural não tem tanta dificuldade, porque tem muitos que vem pelo incentivo 

[salarial] que a gente tem. E tem que ter a disponibilidade, questão de hora, de 

alimentação, que às vezes é sacrificado pra gente. O sacrifício de a gente vir 
também. As crianças também são [sacrificadas] pelo horário que saem de casa, mas 

é muito gratificante, muito, mas, muito mesmo (D7 em 27/10/2016). 
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 Essas respostas estão inerentemente associadas aos conceitos, em que essas mesmas 

docentes possuem sobre o papel da educação infantil. Assim, quando foi solicitado para que 

definissem o que é educação infantil, bem como criança, infância, cuidar, educar e o papel do 

brincar da educação infantil, elas assim responderam: 

 

Para mim ser criança é liberdade, conservar a alegria eterna, amor demais. E o que 

seria infância? A infância eu vejo que é uma pureza que a criança tem, que ela quase 
não perde, e que deve ser respeitada tanto pela família, [quanto] pelos professores. E 

que o papel do brincar na educação infantil, eu vejo que na escola, às vezes, fica um 

pouco adormecido pela maneira [da professora] conduzir, pelo espaço [disponível]. 

Pelo menos aqui, na nossa realidade, eu percebo isso. Aqui a gente oferece dois 

segmentos [educação infantil e ensino fundamental], mas a gente não tem estrutura 

para isso (D7 em 28/10/2016). 

 

Bom, educar é você ensinar para eles [alunos da educação infantil] conceitos, regras 

de convivência, brincadeiras, coisas da infância. E cuidar, é você tá ali olhando para 

que ele [aluno] não se machuque, não o deixar subir na cadeira pra ele não cair. O 

cuidar, é cuidar mesmo, é fazer o papel ali de mãezona dentro da sala de aula 
naquele momento que ele está ali (P7 em 27/10/2016). 

 

Perante os depoimentos anteriores, percebemos uma forte predominância, no trabalho 

docente, de conceitos relacionados aos aspectos pessoais, femininos, maternais, ligados ao 

corpo. Ou seja, nota-se concepções um tanto dicotomizadas e distorcidas sobre o trabalho que 

as docentes realizam diariamente. Lima (2010), em seus estudos, constata que “o trabalho 

docente, principalmente com crianças menores de cinco anos, é encarado como sacerdócio, 

[...], e a trabalhadora que se aventura a exercê-lo o faz pelo “perfil da mãe que gosta”, por 

“dom” e “vocação” (p. 162-163). Consideramos que a trabalhadora de educação infantil, ao 

atribuir essas características ao seu trabalho, a mesma não só contribui para a desvalorização 

econômica dessa atividade, como também pela sua secundarização. Desse modo, entendemos 

que as docentes, na realização de seu trabalho, não conseguem distanciar-se dos fatores 

emotivos, sentimentais, ligados ao corpo. Elas não concebem a educação da criança como 

aspecto de seu próprio desenvolvimento e aprendizagem, tendo as atividades do cuidar e 

educar como estímulos intrinsecamente ligados “como um caminho possível para a realização 

de um trabalho de provocar o desenvolvimento da criança de forma intencional e planejada 

por parte do professor; trabalho imprescindível para gerar desenvolvimento e garantir 

aquisições do ponto de vista cognitivo, fisiológico e emocional” (ARCE e SILVA, 2009, p. 

164) no intuito de sua inserção no meio social, cultural, na via da humanidade. 

 Em continuidade aos depoimentos das docentes, elas assim responderam sobre o 

transporte escolar por elas utilizado diariamente da cidade de Jataí até chegarem às escolas. 
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Essas docentes, de acordo com as respostas, algumas se mostraram tanto satisfeitas e outras 

insatisfeitas. Vejamos a seguir o que elas disseram: 

 

Eu acho que o transporte aos professores não é ruim não. [...] O transporte escolar lá 

do início era umas kombis velhas, quebravam na estrada. Hoje é um transporte 

terceirizado, também já foi ruim, mas melhorou. Hoje os professores andam em 

carros adequados pra tá andando aqui, são carros que andam lá na cidade também. 

São vans, são seguras, [o motorista daqui], por exemplo, é gente competente, se tiver 

um problema ele já manda um mecânico logo. [...] O banco [do veículo] é bom, a 

distância não é tão longe, aqui anda pouco na estrada de terra, o resto é asfalto [...] 
(P6, 18/10/2016). 

 

Ah, eu assim, eu não tenho muito que reclamar assim do transporte em si, porque 

pelo menos tem o transporte né. Mas eu vejo o transporte na cidade que tem ar 

condicionado, os bancos são todos almofadados, você vê assim um diferencial, 

embora seja zona rural, tem buraco, tem isso, tem aquilo, eu acho que poderia tá 

dedicando mais, se esforçando mais para melhorar o transporte escolar. [...] O 

professor sai de casa de madrugada, cansado, levou um dia anterior inteiro 

trabalhando e às vezes ele leva serviço para casa, porque professor não tem jeito. 

Então assim, se você pudesse ter um transporte com mais dignidade, se a prefeitura 

oferecesse para nós seria bem melhor, até o trabalho da gente em si, chega mais 

descansada em sala para fazer um bom trabalho (P2, 13/09/2016, grifos da 
pesquisadora). 

 

 Diante das respostas, percebemos que a satisfação, faz-se na condição de possuir, pelo 

menos, a oferta do transporte escolar; e a insatisfação, se mostra no sentido da condição dessa 

oferta, ou seja, na qualidade do próprio transporte, condição física do carro mesmo. De acordo 

com o depoimento da docente P2, anteriormente citado, percebemos que há um diferencial 

entre os veículos de transporte escolar que circulam no meio rural e urbano. Os carros que 

fazem o transporte escolar do meio urbano são mais confortáveis que os carros do meio rural. 

Ainda sobre as condições físicas dos veículos do transporte escolar das escolas do meio rural, 

também percebemos um diferencial sobre essa oferta. Ou seja, identificamos, quando na nossa 

ida às oito escolas rurais por meio do transporte escolar, que os carros que fazem esse 

transporte para as escolas mais próximas da cidade, em torno de 30 a 40 km de distância, 

como é o caso das escolas Ypê Amarelo, Ypê Branco, Aroeira Branca, Copaíba, são em 

melhores condições físicas que os carros que fazem o transporte para as escolas mais 

distantes, como, por exemplo, a escola Jatobá, Sucupira. Para essas duas escolas, os veículos 

percorrem uma quilometragem maior por rodovia sem cobertura de asfalto. Vejamos no 

gráfico a seguir a distância, em quilometragem, do município de Jataí até as escolas rurais. 
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Gráfico 6: Distância do município de Jataí em relação às escolas rurais 

 

 
 

Fonte: dados elaborados pela pesquisadora 

 

 De acordo com o gráfico 6 percebemos que as escolas se distanciam do município de 

Jataí em uma média de 50 quilômetros (Km), sendo o percurso, em torno de uma hora, feito 

por meio de transporte escolar oferecido pelo município. As maiores distâncias são das 

escolas Jatobá e Sucupira, em torno de 60 e 100 km, respectivamente, de Jataí, sendo o acesso 

a estas, na sua maioria, por estradas sem asfalto. Quanto às demais escolas – com exceção das 

situadas nos dois povoados que o acesso é feito todo por estrada esfalfada – o percurso é feito 

por metade em estradas com asfalto e outra metade sem asfalto. No tempo da pesquisa, nos 

meses de setembro a novembro de 2016, as estradas sem asfalto estavam em boas condições 

de tráfego apesar do intenso volume de poeira enfrentado nas estradas sem cobertura de 

asfalto.  

 O transporte escolar às populações do meio rural é regulamentado pela Resolução nº 2, 

de 28 de abril de 2008 (BRASIL, 2012) a qual estabelece diretrizes complementares, normas 

e princípios para o desenvolvimento de políticas públicas de atendimento da Educação Básica 

do Campo, atribuindo ao município a responsabilidade pelo transporte escolar dos alunos 

assistidos pela rede municipal. 

 Em relação aos depoimentos anteriores, observamos na resposta da docente P6, em 

que cita sobre as condições físicas dos veículos do transporte escolar do meio rural em relação 

aos do meio urbano, sendo este último, considerado, pelas trabalhadoras, em melhores 

condições de uso. Ou seja, a docente afirma que o veículo que faz o transporte escolar no 

meio urbano, possui melhores condições de uso que os do meio rural, são mais confortáveis. 
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Essa afirmação nos remete àquela velha e tradicional imagem do rural como espaço de atraso 

e em contraposição ao urbano. Mas que ao mesmo tempo, são indícios de políticas 

hegemônicas centralizadas no espaço urbano que não concebem esse espaço (rural/campo) 

como parte de um coletivo constituidor de identidades. Essa é uma visão urbano-cêntrica que 

subordina o rural ao urbano, e, consequentemente, as pessoas que ali trabalham excluindo-as 

do campo da totalidade. São questões as quais também percebemos nos depoimentos a seguir, 

quando as docentes avaliam a infraestrutura disponibilizada para a educação infantil nas 

escolas do meio rural. Seguem os depoimentos: 

 

Então, pelo que a gente tem nas unidades de Cmei [Centro Municipal de Educação 
Infantil] na zona urbana, eu acho aqui [escola rural] bem fraca. Bem fraca porque 

aqui é uma escola. Eu falo que aqui é uma escola de ensino fundamental. A 

educação infantil caiu aqui. Então assim, a gente não tem um parque, não tem uma 

área, não tem uma videoteca, uma salinha para criança de 4 anos que [podem] tirar 

um soninho. Eu acho nossa infraestrutura fraquíssima. A gente pega [a educação 

infantil] porque praticamente é obrigado, mas assim, nem adaptação no banheiro 

com vaso pequeno não tem (D7 em 27/10/2016). 

 

A maior dificuldade é a questão da infraestrutura. Também material pedagógico 

voltado para a educação infantil. E o mais difícil é essa questão assim, do muito 

brincar, a gente acaba inventando brincadeiras que usa o giz, o pátio lá fora, essas 

coisas (P1 em 12/09/2016). 

 

 Com base nesses depoimentos, eles não condizem muito com o que a legislação, 

dispõe por meio da Resolução nº 2, de 28 de abril de 2008, a qual em seu Artigo 7º estabelece 

que: 

 

deverá oferecer sempre o indispensável apoio pedagógico aos alunos, incluindo 

condições infra-estruturais adequadas, bem como materiais e livros didáticos, 
equipamentos, laboratórios, biblioteca e áreas de lazer e desporto, em conformidade 

com a realidade local (BRASIL, 2012, p. 55). 

 

 Visto isso sob uma consideração mais ampla, entende-se que as condições de trabalho 

docente estão subjugadas aos ditames das políticas públicas, as quais sob influência de um 

Estado Mínimo, e com as reformas educacionais advindas da década de 1990, gestam e 

orientam a organização escolar sob o viés da racionalidade, flexibilidade, dentre tantas outras 

consequências dessa reestruturação. E o que se tem de resultado, é a precarização da 

estruturação do trabalho docente. 

 Assim, de acordo com os depoimentos das docentes D7 e P1, anteriormente citados, 

percebemos que as condições de trabalho não são satisfatórias ao trabalho que realizam nas 

escolas rurais. Outro fator considerado pelas docentes, também insatisfatório, é a questão do 
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currículo escolar. De acordo com as docentes, na instituição rural em que trabalham não se 

adota um currículo diferenciado em relação às instituições de EI da cidade. Vejamos os 

depoimentos a seguir: 

 

O currículo é o mesmo, as metas são as mesmas, as diretrizes são as mesmas, as 

orientações são as mesmas. Não é certo, porque não são todas as metodologias que o 

professor vai trazer [para a escola rural] que deu certo lá [na escola urbana], que vai 

dar certo aqui (D5 em 16/09/2016). 

 

Não se adota [um currículo diferenciado], é o mesmo. E assim, vai muito de quem 

está no comando, quem está na liderança. Porque assim, nos anos da minha 

profissão eu já vi currículo diferenciado, já houve época que a zona rural tinha seu 

próprio currículo, a zona rural tinha outro, tanto em questão, assim, de livros. Os 

livros totalmente diferentes. Aí, muda-se governo, muda secretário, muda-se 
metodologia de trabalho. Então hoje nós trabalhamos com currículo da zona urbana 

(D3 em 14/09/2016). 

 

 Percebe-se, nos depoimentos anteriores, que as escolas municipais rurais não adotam 

uma política educacional diferenciada em relação às da urbana. As docentes afirmam que o 

currículo e as matrizes de habilidades são as mesmas para as escolas rurais e urbanas. Essa é 

uma realidade já apontada em pesquisas anteriores (OLIVEIRA, 2004, 2007), (SILVA; 

CARVALHO; VALVERDE e LEAL, 2010) no âmbito das escolas municipais rurais 

jataienses. Assim, diante dos dados que revelamos neste trabalho, percebe-se que nada de 

novo temos na organização curricular.  

 Sobre a concepção de currículo, “ele é uma construção social e que consiste em uma 

seleção de elementos da cultura global da sociedade, organizados para fins de ensino e 

aprendizagem em situações de educação escolar” (SAVIANI, N., 2012, p. 54). Ainda, como 

diz Silva (2009), o currículo diz muito sobre a concepção de sociedade que a escola quer 

formar. E mais,  

 

o currículo envolve a construção de significados e valores culturais. O currículo não 

está simplesmente envolvido com a transmissão de “fatos” e conhecimentos 

“objetivos”. O currículo é um local onde, ativamente, se produzem e se criam 
significados sociais. Esses significados, entretanto, não são simplesmente 

significados que se situam no nível da consciência pessoal ou individual. Eles estão 

estreitamente ligados a relações sociais de poder e desigualdade. Trata-se de 

significados em disputa, de significados que são impostos, mas também contestados 

(SILVA, 2009, p. 55-56). 

 

 Visto desse modo, o que está em questão são questões relativas aos aspectos de uma 

política de cunho cultural e social, com predominância mais ampla.  

 Considerando o aspecto da totalidade, a escola está inserida em uma dimensão maior, 

assim, a educação escolar sofre influências do meio e da estruturação da sociedade, do 
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processo de produção vigente. As populações rurais do município de Jataí, 

predominantemente, não possuem características de organização popular, campesina, sob sua 

origem, e sim, possuem características de um modelo agrário proveniente de terras de 

latifúndio. As áreas rurais do município são extensas, com criação de gado, bem como, 

produtivas de soja, milho, dentre outras culturas, como já apresentado no capítulo anterior 

deste trabalho. Observamos que as crianças das escolas rurais do município são filhos de 

trabalhadores dessas áreas rurais. Nesse sentido, entendemos que essas escolas rurais 

fortalecem “a permanência da pequena população na zona rural do município, mas não 

desenvolvem qualquer tipo de prática pedagógica voltada para a realidade do trabalho 

agrícola” (OLIVEIRA, 2007, p.55), fazendo com que não haja diferenciação tanto dos 

conteúdos, quanto na prática pedagógica nas escolas jataienses. Dado este comprovado no 

período da nossa pesquisa, bem como dos autores citados anteriormente.  

 Diante do depoimento anterior da docente D3, afirmar já ter presenciado um currículo 

diferenciado durante a sua carreira no magistério em Jataí, isso, a nosso ver, mais parece uma 

questão momentânea de governo local, subjugando a ação educativa sob efeito de uma 

descontinuidade e um descompromisso maior com a educação escolar.  

 

A questão da descontinuidade põe-se, portanto, como um problema da maior 
gravidade no âmbito [...] da ação educativa, manifestando-se de maneira 

particularmente forte nas políticas educacionais. O problema apresenta-se aí com um 

grau tal que inviabiliza qualquer avanço no campo da educação. Parece que cada 

governo, cada secretário de educação ou cada ministro quer imprimir sua própria 

marca, deixando de lado os programas implementados nas gestões anteriores. Com 

esse grau de descontinuidade, não há como fazer frente às questões especificamente 

educacionais, dado que, como se mostrou, trata-se de um tipo de atividade que 

requer continuidade (SAVIANI D., 2013, p. 109). 

  

  Essa política de descontinuidade no currículo, presente na história da educação rural 

de Jataí, é revelada também na organização dos níveis de ensino. De acordo com nossa 

pesquisa (2016), as escolas rurais jataienses, naquele momento, organizavam todas as turmas 

de educação infantil e algumas do ensino fundamental, de modo multisseriado. Ou seja, 

crianças do Jardim I e II estudavam juntas em uma só sala e com um único professor.  

 Seguindo com os aspectos insatisfatórios ao trabalho docente, considerados com forte 

predominância pelas trabalhadoras de educação infantil, os quais dificultam o trabalho 

realizado nas escolas rurais, as docentes assim responderam:   

 

São as salas multisseriadas. Eles [prefeitura, secretaria municipal de educação] 

falam assim, que são poucas crianças, mas eu também trabalho na cidade, eu vejo 

que tem turmas lá com pouquíssimos alunos. Tem turma lá com treze alunos, com 
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quatorze alunos e fica até o final do ano. Então por que na zona rural não pode? (P2 

em 13/09/2016). 

Com certeza, a questão das salas multisseriadas. Até porque assim, você imagina, as 

habilidades propostas para o jardim I, não são as mesmas para o jardim II. E aí acaba 

que o professor tá lá dentro, ele trabalha tudo com todo mundo, porque não tem 

como você brincar de faz de conta com a turma do jardim II e a do I, não. E aí, 

talvez as habilidades que você queria trabalhar com o grupo não dá para dividir. Aí 

você acaba trabalhando tudo com todo mundo mesmo (D3 em 14/09/2016). 

 

 Diante dos depoimentos, percebemos ser o multisseriado o fator de dificuldade 

enfrentado pelas docentes ao trabalho na educação infantil em escolas rurais de Jataí. A 

questão do multisseriado no Brasil é bem controversa. Ou seja, posições existem tanto a 

favor, como contra o modo de ensino, dependendo do contexto social no qual está inserido.  

 Historicamente, o ensino multisseriado no Brasil teve suas raízes logo após a expulsão 

dos jesuítas. Quando professores se deslocavam de seus lares para o ensino das primeiras 

letras (SANTOS; MOURA, 2010).   

 O ensino multisseriado se aproxima, consideravelmente, a um método desenvolvido 

no Brasil, no início do século XIX, desde 1808, denominado na época como “ensino mútuo”. 

Esse método foi oficializado em 1827, pela primeira lei de educação do Brasil, após a 

independência, a Lei de 15 de outubro de 1827, a qual determinou a criação das “Escolas de 

Primeiras Letras” (SAVIANI, 2011). Essas escolas tinham como função, ou pelo menos 

deveriam levar o ensino elementar, como ler, escrever, contar, ao maior número de pessoas 

que se encontravam desprovidas desse saber, uma vez que o país alcançava de uma nova 

realidade política e social. De acordo com Saviani D. (2011, p. 128) com o ensino mútuo “se 

esperava acelerar a difusão do ensino atingindo rapidamente e a baixo custo grande número 

de alunos”, e logo foi difundido em todo o país. 

 Pesquisas saem em defesa do ensino multisseriado, como alternativa local, e apesar 

das dificuldades encontradas pelo professor, e considerando o compromisso e qualificação do 

profissional, existem situações de trabalho feito com qualidade (SILVA; CAMARGO e 

PAIM, 2008). 

 Sob uma perspectiva mais pontual, pesquisas sobre o multisseriado em uma escola 

rural no interior do estado do Acre, revelaram a situação desgastante que se encontra o 

trabalho de professores daquela região, fazendo com que a atuação desses trabalhadores 

acontecesse para além da docência, como por exemplo, a limpeza da sala de aula, preparo da 

merenda aos alunos, além da responsabilidade do serviço burocrático da secretaria. Toda essa 

carga excessiva de trabalho faz-se sem remuneração adicional (TERUYA et al, 2013). As 

autoras ainda citam depoimentos dos alunos, os quais reforçam ainda mais a má qualidade do 



99 
 

mulltisseriado em detrimento do ensino-aprendizagem: “Separado a gente aprende mais, 

entende mais, pois escuta; aqui os meninos são danados, a professora não atende muito, liga 

mais para o 1º e o 2º anos”. Outra criança diz: “Gosto de estudar em série separada. Não 

consigo aprender muito, porque faz muito barulho (TERUYA, 2013, p. 578).  

 Consideramos, diante de tais revelações da pesquisadora anteriormente citada, que a 

condição de trabalho desses educadores de escola rural no interior do estado do Acre, bem 

como os depoimentos dos próprios alunos, só indicam a situação de calamidade na qual 

enfrentam esses sujeitos da educação rural. Mesmo no sentido de considerar situações 

particulares, de difícil acesso, de um país tão extenso em termos territoriais, o que precisa 

considerar, não são as condições naturais que provocam a falta de profissional para essas e 

outras regiões, e sim, o porquê dessa falta de recurso humano. Será que se houvesse 

incentivos por parte dos governantes brasileiros, tanto em sentido objetivo como salários 

condizentes com a carreira, escolas em condições físicas satisfatórias, dentre outros; bem 

como subjetivo, como condições de formação inicial e continuadas aos docentes, a realidade 

ainda seria dessa escola acreana? 

 Esses questionamentos nos permitem inferir o quanto ainda estamos longe do 

estabelecimento de uma política educacional equitativa, com pressupostos em prol da 

coletividade. É fundamental aos povos do meio rural uma educação com base nos 

fundamentos da humanidade e emancipação do sujeito; acima de tudo, romper com o legado 

histórico de uma educação de cunho residual no que tange às políticas públicas educacionais, 

que sempre desfavoreceram os trabalhadores do meio rural, perante o modelo de 

desenvolvimento agrário desigual.    

     Os depoimentos das docentes pesquisadas, expressos neste trabalho, nos revelam que 

as condições de trabalho na educação infantil em escolas rurais jataienses se fazem, apesar de 

alguns fatores positivos, de maneira insatisfatória. Ou seja, são aspectos que influenciam 

diretamente o fazer diário das trabalhadoras em sala de aula, no que tange tanto à 

especificidade do trabalho pedagógico com as crianças em idade de quatro a cinco anos, os 

quais vão definir a condição de desenvolvimento dessa criança, bem como o processo de 

ensino e aprendizagem. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Para a realização deste trabalho contamos com a participação de pessoas envolvidas 

tanto direta, como indiretamente com o trabalho que se desenvolve na educação infantil em 

escolas rurais do município de Jataí - GO. Todas essas pessoas nos receberam em seus locais 

de trabalho de modo participativo e acolhedor, o que nos possibilitou a realização da pesquisa 

ora exposta. 

 A pesquisa, subsidiada pela fonte teórica na perspectiva do Materialismo Histórico-

Dialético, proporcionou conceitos e análises sobre o “Trabalho docente na educação infantil 

em escolas rurais”, diante da sociedade em que vivemos – a capitalista. Uma vez que esta é 

permeada por conceitos e relações opacizadas por uma realidade aparente. Para tanto, fez-se 

necessário entender a constituição do trabalho docente que se realiza na educação infantil, 

evidenciando o seu legado histórico remetido ao assistencialismo. E que, apesar de a 

legislação (CF/1988; LDBEN 9.394/1996) enfatizar a formação do/as educadores/as e os 

direitos da criança pequena à educação escolar, como condição ao seu desenvolvimento 

integral, concepções no âmbito assistencial e maternal ainda perduram no universo das 

instituições de educação infantil, tais como “para ser professor de educação infantil precisa 

gostar de criança”; “Todo professor é mãe. Quem não tem filho biológico, tem os filhos de 

coração”. Concepções estas legadas por um tempo histórico, econômico e político, em que 

para as mães terem condições de participarem do mercado de trabalho, foram criados espaços 

para que seus filhos permanecessem ali, acompanhados por uma pessoa – de preferência 

mulher e mãe – que possibilitasse às essas crianças companhia e cuidados com o corpo. 

 Outra questão que buscamos neste trabalho foi a identificação e compreensão de 

fatores mediadores presentes no trabalho das trabalhadoras de educação infantil nas escolas 

rurais, os quais reproduzem conceitos e práticas em seus afazeres diários para com as crianças 

pequenas. As trabalhadoras de educação infantil das escolas rurais reconhecem que fatores 

como: quantidade de alunos por sala de aula, salas multisseriadas, falta de material 

pedagógico facilitam e dificultam o trabalho desenvolvido com as crianças de quatro a cinco 

anos de idade. Fatores estes, que a nosso ver, são provenientes de condições históricas, 

culturais, sociais e econômicas que a educação e a escola rural em específico, enfrentam ao 

longo do tempo. Uma vez que este processo produtivo excludente no qual vivemos traz em 

seu bojo concepções alienadas e fragmentadas de trabalho e educação, fazendo com que a 

educação escolar oferecida à comunidade rural seja a reprodução da escola urbana. 
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 No decorrer da pesquisa, também conhecemos e analisamos o trabalho que se realiza 

na educação infantil rural por meio da formação das trabalhadoras e das condições de trabalho 

nas instituições pesquisadas. Ficou evidente a máxima formação em nível superior dessas 

docentes, porém, nem todas possuem vínculo empregatício com o município, ou seja, 10% 

trabalham sob regime de contrato temporário. Fator este juntamente com a falta de estrutura 

física das instituições, voltada à especificidade da educação infantil, leva a precariedade da 

educação ofertada às crianças das escolas rurais, implicando, assim, na práxis pedagógica bem 

como na formação docente.  

 Defendemos, ao longo desse processo de pesquisa, que o trabalho e as relações que o 

homem estabelece com o meio em que vive sejam condição humanizadora. E não, como mero 

emprego e questão de sobrevivência. E que a educação escolar, apesar do legado histórico 

dual e elitizante, seja espaço de busca ao conhecimento científico. No que se refere a escola 

rural, esta precisa romper com o ainda estigma da indiferença, provocado, muitas vezes, pela 

divisão social do trabalho; a qual coloca ricos e pobres em lados opostos e ambos no mesmo 

objetivo: manter o controle e a ordem social, política e econômica.   

 Dados da pesquisa empírica “O trabalho docente na educação infantil em escolas 

rurais” revelam a falta de uma especificidade para com o trabalho na educação infantil rural, 

no que tange a estrutura física da instituição; material pedagógico capaz de suprir as 

necessidades das crianças; formação docente voltada ao trabalho que se desenvolve no meio 

rural; currículo diferenciado, dentre outras. Diante disso, sugerimos, dentre tantas outras 

necessidades, uma avaliação por parte do poder público, a verificação da viabilidade de 

inserção de disciplinas voltadas à educação dos povos rurais nos cursos de formação de 

professores, por exemplo, o curso de Pedagogia ofertado pela UFG/Regional Jataí, como já 

existe em demais Regionais da universidade. Consideramos que esta formação, tanto inicial 

quanto continuada, venha a contribuir de modo fundamental à práxis educativa às 

trabalhadoras na área da educação infantil nas escolas do meio rural, uma vez que o fator da 

inclusão de pessoas com deficiência já é uma realidade nesta Regional, a qual vem 

transformando de modo ímpar e significativo a realidade das pessoas envolvidas neste 

processo. Estamos de acordo com prof. Jadir de Moraes Pessoa, quando diz que pensar a 

educação rural é pensar a “realidade, com um atendimento educacional gestado a partir dos 

seus anseios e necessidades” (PESSOA, 2007, p. 27), com formação de educadores, 

conteúdos e infraestrutura  adequada , bem como a práxis pedagógica. 
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