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Este trabalho é parte integrante da pesquisa Mapeamento da Educação Infantil – EI 
– no Espírito Santo, que desenvolve três ações integradas: o levantamento de 
estudos, o acompanhamento dos editais dos concursos públicos para provimentos 
de cargos e a aplicação de questionário aos responsáveis pela EI nos municípios. 
Para explorarmos o registro de professores na EI nesse trabalho, focalizamos o 
processo de construção dos documentos orientadores do trabalho pedagógico, as 
orientações emanadas dos órgãos gestores e as expectativas de escrita 
apresentadas para esses profissionais, a partir do recorte de dados do questionário. 
A partir da teoria crítica da modernidade e da cultura, a pesquisa sinaliza que, com 
a inserção da EI na Escola Básica, os professores estão enfrentando novos desafios 
frente às práticas de escrita. Esses desafios se vinculam às demandas do trabalho 
com a proposição de um repertório associado à observação das crianças 
(considerando seu desenvolvimento e sua aprendizagem nas conquistas e avanços 
apresentados), ao acompanhamento e análise do trabalho pedagógico realizado 
(destacando as intervenções propostas), à tomada de novas decisões (em função 
das necessidades/dificuldades apresentadas pelas crianças) e à parceria com as 
famílias. Nesse processo, temos a afirmação de uma forma do registro que 
apresente um processo crítico e reflexivo que se associa à visibilidade e ao 
reconhecimento do trabalho e exige conexões entre os diferentes espaços e 
sentidos que constituem a materialidade da atividade docente atravessada pela 
dinâmica do contexto escriturístico e pela especificidade de atuação nessa etapa da 
educação. 
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Este trabalho é parte integrante da pesquisa Mapeamento da Educação Infantil - EI 
- no Espírito Santo, que desenvolve três ações integradas: o levantamento de 
estudos, o acompanhamento dos editais dos concursos públicos para provimentos 
de cargos[1] e a aplicação de questionário aos responsáveis pela EI nos municípios. 
O foco no registro de professores no contexto do trabalho na EI está articulado com 
a observação de que as políticas educacionais têm indicado mudanças na dinâmica 
de oferta da escolarização e nas formas de desenvolvimento do trabalho escolar.  

Introdução 

Na (re)organização da oferta da escolarização, a EI como um direito vem 
conquistando cada vez mais afirmação social, culminando com seu pertencimento 
aos sistemas de ensino. Nesse pertencimento, evidencia os desafios de articular as 
ações educacionais com ações das outras secretarias municipais que também 
atuam com as crianças pequenas, de integrar numa continuidade educativa o 
trabalho na EI com os outros níveis de ensino, de responder as demandas pelo 
aumento de oferta considerando padrões para a estrutura física dos prédios e 
disponibilidade de materiais e ainda, de observar a organização de pessoal e o 
acompanhamento da ação pedagógica, dentre as muitas necessidades que vão se 
apresentando. 



Esse contexto de novas configurações na oferta do ensino, também indica 
demandas na atuação dos diferentes profissionais, em especial, na atuação dos 
docentes. Nesse cenário, temos (principalmente a partir dos anos de 1980) uma 
ampliação significativa de estudos e pesquisas, de variados campos de saber, que 
promovem uma interface com a formação de professores e evidenciam a 
complexidade da atuação docente num quadro institucional intrincado de reformas 
educacionais. Na EI, essa complexidade da atuação docente vem se apresentando 
vinculada às especificidades dessa etapa da educação que requer "uma pedagogia 
da infância" (CERISARA, 1997), e a continuidade da luta por garantir a EI como um 
direito para todas as crianças, no bojo das transformações no conceito de infância 
(RAYNA & BROUGÈRE, 2000) e dos processos de institucionalização da infância 
(PLAISANCE, 2004).  

No fortalecimento da proposição do caráter educativo da EI, está se configurando 
um campo de trabalho acompanhado da necessidade de profissionalização e 
formação dos educadores associado ao reconhecimento dos profissionais como 
docentes (BONETTI, 2005). Nessa complexidade focalizamos o registro de 
professores em função do acompanhamento da ação pedagógica observando as 
expectativas de escrita apresentadas aos profissionais.  No diálogo entre a docência 
e a linguagem, em especial entre a docência e as práticas de escrita requeridas aos 
profissionais é importante destacar que temos uma parceria que vem se 
estabelecendo há muito tempo visto que "o modo de socialização escolar é 
indissociável da natureza escritural dos saberes a transmitir" (VICENT, LAHIRE e 
THIN, 2001, p. 29). Nessa lógica, tomar as práticas de escrita em seu percurso 
social, implica também observar que "a singularidade da escrita na vida do 
professor tem afetado e impactado seu cotidiano de modo cada vez mais 
consistente" (CÔCO, 2006) na constituição progressiva de "nosso mundo 
grafocêntrico" (RAMA, 1985). Assim, ancoramos nossa observação das práticas de 
registro solicitadas aos professores nesse processo de inserção da EI nos sistemas 
de ensino a partir do princípio dialógico da linguagem proposto por Bakhtin. Nessa 
perspectiva, a língua escrita é entendida como uma modalidade da linguagem 
verbal desenvolvida a partir dos processos de socialização em meios que 
demandam tal atividade. Com isso, consideramos as relações entre a escrita, os 
valores e as solicitações sociais que atuam no estabelecimento dos sentidos para as 
práticas de escrita valorizadas e estimuladas pelo contexto de atuação dos 
professores. Para esse propósito recortamos dados organizados a partir do 
questionário aplicado às equipes gestoras da EI nos municípios (ANEXO 1). 

Articulando com o conjunto da pesquisa, observamos a EI como um direito que, no 
seu percurso, pode ser resignificada em suas representações, ações e perspectivas 
pelos diferentes atores sociais. Assim, na concepção de que "o real é processual" 
(KONDER, 2002, p. 187), reconhecemos a ação dos sujeitos na história como 
"seres fazedores e refazedores do mundo" (FREIRE, 1998, p. 47) de modo a 
evidenciar a possibilidade de o homem se constituir e de reinventar a si e à 
sociedade continuamente na dinâmica complexa e conflituosa da vida cotidiana. 
Nesse jogo, a pesquisa nos permite colocar o presente no centro das discussões 
exercitando coletivamente nossa responsabilidade. Nesse contexto, na observação 
dos aspectos vinculados aos registros dos professores em função do 
acompanhamento da ação pedagógica, exploramos o processo de construção dos 
documentos orientadores do trabalho pedagógico e as orientações emanadas dos 
órgãos gestores associadas às expectativas de escrita apresentadas para esses 
profissionais. 

Registros de professores vinculados ao acompanhamento da ação 
pedagógica na EI 



Nas análises do processo de acompanhamento das ações pedagógicas realizadas 
pelas instituições temos críticas ao desenvolvimento de ações que se pautam 
exclusivamente na fiscalização e no controle dos órgãos gestores sobre as 
instituições. De outro modo, advoga-se a necessidade de parcerias afirmando a 
idéia de todos os sujeitos educativos podem atuar na proposição, na execução e na 
responsabilidade pelo trabalho. Em diálogo com essa perspectiva mais coletiva das 
ações no contexto da inserção da EI na educação básica, observamos uma 
reorganização das secretarias municipais de educação em direção a configuração de 
suas equipes. Independente de ter um setor específico para o trato das questões 
relativas a essa etapa da educação básica (70, 73%) ou de integrá-la a outros 
setores (19,51%), os municípios, em sua maioria, buscam constituir equipes 
responsáveis pelo acompanhamento e/ou assessoramento às instituições de EI. 
Mesmo que pequenas, demanda-se dessas equipes a efetivação de ações tais como 
reuniões para informes, estudos e organização de trabalho com os profissionais de 
gestão, coordenação dos eventos educacionais do município, articulação e 
desenvolvimento de formação continuada com os professores e visitas às 
instituições. Esse trabalho é feito em parceria com os profissionais que atuam no 
interior das instituições de modo que se configura uma mobilização dos setores da 
secretaria no acompanhamento do trabalho e um movimento de prover as 
instituições com profissionais em função pedagógica que possam articular as 
propostas no interior das instituições. Nesse investimento para a efetivação do 
trabalho, observamos a existência de documentos orientadores das ações didático-
pedagógicas tanto na secretaria de educação quanto nas instituições, as 
orientações quanto aos registros do trabalho desenvolvido pelos profissionais e a 
expectativa de escrita postas aos professores atuantes na EI. 

A presença de um documento orientador das ações (ANEXO 2) indica um processo 
de sistematização que, por sua vez, nos dão indicativos de formas de mediação 
com a escrita propostas no cenário da EI. Esses movimentos com a escrita indicam 
tanto as suas possibilidades expressivas quanto os recursos de silenciamento e 
seleção (RAMA, 1985). Permite também tanto explorar os processos de apropriação 
impostos quanto reconhecer possibilidades inéditas e não esperadas de uso 
(CERTEAU, 1994). Na pesquisa, temos um quadro que revela a mobilização dos 
municípios na construção de um documento articulador do trabalho na EI.  

Para viabilizar a demanda de proposição de documentos que possam articular o 
trabalho das instituições, observamos diferentes processos. Temos a aquisição do 
documento em empresas de assessoria, que também disponibilizam apostilas e 
materiais pedagógicos associados. Temos a atuação da equipe central na 
proposição do documento que, em muitos casos, se constitui como uma versão 
inicial a ser trabalhada com os profissionais para, ao final, se constituir no 
documento. Numa dinâmica inversa, temos a solicitação de documento às 
instituições (que criam estratégias próprias para produzi-los) de modo que a 
secretaria não atua na construção de um documento orientador do trabalho, mas 
reúne os vários documentos das instituições. Por fim, a implementação de 
processos coletivos mais ampliados na elaboração dos princípios orientadores do 
trabalho.  

Nos processos coletivos (destacado pela maioria dos municípios), temos também 
diferentes dinâmicas que envolvem tanto a metodologia do trabalho quanto a 
participação dos segmentos. Quanto à dinâmica do trabalho, temos sempre um 
processo formativo associado ao objetivo de proposição do documento, realizado a 
partir de reuniões, grupos de estudos, fóruns, coleta e produção de materiais, 
dentre outras ações que permitem um acúmulo da experiência realizada no 
município, sua análise e proposição de novas ações. Os registros indicam que 
geralmente é designado um grupo coordenador ou sistematizador dos trabalhos e, 
em alguns casos, contam com o apoio de uma assessoria externa contratada. 



Quanto à participação, temos movimentos que focalizam uma participação por 
representação e outros que combinam a representação com ações que envolvem 
toda a categoria em atividades de coleta de dados e/ou realização de seminários e 
fóruns. Focalizando os segmentos participantes das atividades, temos sempre a 
presença das equipes atuantes nas secretarias em processos que se dirigem aos 
diretores e pedagogos, que podem também incluir professores (geralmente por 
representação) ou abarcar também os outros profissionais atuantes, as crianças e a 
comunidade (variando também as formas e a intensidade das solicitações de 
participação em cada segmento). No conjunto do processo, por variados caminhos, 
temos demandas vinculada às práticas de escrita que se articulam com o propósito 
de construir um documento indicador da identidade do trabalho dos municípios. 

Nas interfaces entre o acompanhamento realizado pelas equipes de EI, a busca de 
construção de documento orientador e o desenvolvimento do trabalho nas 
instituições, se observa também a presença de documentos pedagógicos existentes 
nas instituições. Nesse aspecto, temos um destaque para a configuração do 
trabalho a partir de um documento orientador articulador do município que é 
entregue as instituições como uma proposta pedagógica que deve ser estudada e 
consultada para ser articulada no projeto político-pedagógico - PPP de cada 
instituição. Esses documentos se constituem como referência para atualização do 
plano anual das ações.  Junto com esses documentos destacados, foi também 
informado a existência de projetos culturais, de regimentos normatizadores das 
ações, de materiais relacionados a sugestões de atividades e a processos de 
avaliação institucional. Assim, vemos configurar um repertório de documentos 
vinculados ao trabalho na EI que se constitui a partir de práticas de escrita que vão 
requerendo, cada vez mais, a participação dos professores e que, de maneira geral, 
vão fornecendo os dispositivos reguladores do seu trabalho.  

Nas orientações da secretaria quanto aos registros realizados pelos profissionais 
(ANEXO 3), temos indicações que, no pertencimento aos sistemas de ensino, a EI 
se insere na dinâmica educativa que tem destacado a escrita em seu "papel 
documental" do trabalho realizado. Também foram indicadas ações de socialização 
dos registros, de favorecimento de trocas de experiências entre os profissionais e o 
trabalho com portfólios e projetos como ações vinculadas ao registro do trabalho. 
Assim, a escrita também é mobilizada como instância instauradora de diálogos que 
propicia tanto o cumprimento das solicitações postas como o convite ao diálogo 
entre pares. Nessas possibilidades de escrita, temos expectativas de: 

• Registros vinculados à observação das crianças considerando seu 
desenvolvimento e sua aprendizagem nas conquistas e avanços 
apresentados; 

• Registros vinculados ao acompanhamento e análise do trabalho pedagógico 
realizado destacando as intervenções propostas pelos professores; 

• Registros vinculados à tomada de novas decisões em função das 
necessidades/dificuldades apresentadas pelas crianças; 

• Valorização de uma forma do registro com redação "clara" e "verdadeira" 
que apresente um processo crítico e reflexivo; 

• Registros vinculados à parceria com as famílias; 

No destaque para um repertório associado à observação das crianças e ao 
desenvolvimento do trabalho, em função dessa observação, demanda-se registros 
vinculados à avaliação das crianças. Junto com o preenchimento da "ficha de 
avaliação" (proposta por 65,8% dos municípios), foi destacado o uso de agenda de 
turma, de diário de classe, de pasta com atividades para acompanhamento 
individual das crianças, de relatório individual e de relatório de turmas, de caderno 
de anotações docentes, de ficha descritiva do desenvolvimento das crianças, de 
desenvolvimento de projetos e uso de portfólios. Observa que, no pertencimento da 



EI aos sistemas de ensino, as práticas de escrita requeridas aos professores vêm 
associadas ao registro do trabalho, permitindo tanto seu acompanhamento quanto 
sua visibilidade para além do cotidiano institucional de modo a possibilitar tanto um 
diálogo com as famílias quanto a divulgação das ações realizadas. Desse modo os 
trabalhos na EI passam a integrar o conjunto da secretaria e podem adquirir 
visibilidade no seu interior e nos eventos realizados tais como feira cultural, mostra 
de trabalhos etc.  

No incentivo à divulgação do trabalho (efetivado por 97.44%), são promovidos 
eventos pela secretaria municipal de educação e pelas próprias instituições. 
Reunindo os eventos promovidos pela secretaria, observamos como destaques a 
exposição e apresentação de trabalhos em eventos de formação dos profissionais, 
num diálogo dirigido aos pares em função do trabalho realizado. Também em 
espaços que favorecem o diálogo com a comunidade em apresentação/exposição 
em festas, festivais e feiras do município, mostras artística, cultural e/ou científica 
e em exposições em espaços públicos dos municípios (Secretaria de Educação, 
Casa do Professor, Casa da Cultura, Câmara Municipal). Os eventos realizados pelas 
instituições dirigem-se, em maioria, para as famílias e a comunidade em geral com 
vistas a apresentar as ações realizadas pelas instituições, em especial em 
momentos comemorativos e/ou em culminância de estudos. 

Sejam promovidos pela secretaria, sejam promovidos pelas instituições, os eventos 
mobilizam uma maior exposição do trabalho repercutindo na visibilidade do 
município, no reconhecimento da EI e do trabalho de seus profissionais, no diálogo 
entre as instituições, as famílias e a comunidade, nas relações com as crianças e 
também na dinâmica de ensino e de aprendizagem. Dessa forma temos a EI 
constituindo seu pertencimento aos sistemas de ensino realizando ações que, no 
diálogo com as práticas de escrita, trazem visibilidade para essa etapa da Educação 
Básica no conjunto das ações educativas realizadas pelos municípios. Nesse 
contexto, assistimos à criação de concursos e premiações no cenário da educação 
nacional. Alguns municípios, imersos nessa cultura, estão criando seus próprios 
concursos e premiações. Na pesquisa, captamos a realização de oito concursos (em 
seis municípios) que focalizam projetos institucionais, se voltam às experiências dos 
professores ou consideram os trabalhos das crianças. Também se evidencia o 
incentivo para que os profissionais inscrevam trabalhos em concursos propostos no 
cenário estadual ou nacional, com  dez municípios recebendo premiação por ações 
realizadas na EI (entre 2003-2007). 

Nesse processo de visibilidade do trabalho, quinze municípios mantém publicações 
locais que também acolhem trabalhos realizados na EI. Temos noticiais publicadas 
no site da secretaria de educação, boletins/informativos e jornais impressos e 
revistas com experiências educacionais. Todo esse material, por um lado faz 
circular um sentido de valorização das práticas de escrita e por outro, mobiliza 
demandas aos professores para o registro e divulgação dos trabalhos. Também é 
importante não desconsiderar os processos normativos e seletivos implicados na 
produção de trabalhos vinculados institucionalmente. 

Assim, os professores atuantes na EI se vêem com novas demandas de escrita 
implicadas com o acompanhamento, o desenvolvimento e a visibilidade do trabalho 
no bojo da afirmação da EI no cenário social. Nessa lógica, a orientação bakhtiniana 
de que os gêneros do discurso e as atividades são mutuamente constitutivos nos 
indica que o envolvimento em determinada esfera de atividade, ou seja, no 
trabalho na EI, implica o domínio dos gêneros peculiares a essa esfera num 
aprendizado contínuo e parceiro entre os modos de fazer e os modos sociais de 
dizer (FARACO, 2003, p. 116). Nesses modos de dizer a atuação, e se dizer nela, 
sempre em diálogo com o contexto, a singularidade da escrita afeta e impacta o 
cotidiano docente. Nessa complexidade focalizamos o registro de professores em 



função do acompanhamento da ação pedagógica observando as expectativas de 
escrita apresentadas aos profissionais. Nesse contexto é também importante 
considerar as mobilizações individuais e dos grupos em função das suas 
necessidades e das solicitações que são chamados a responder a partir dessas 
expectativas postas. 

  

Considerações finais 

Com a inserção da EI na Escola Básica, os professores estão enfrentando novos 
desafios frente às práticas de escrita.  Temos um movimento em que a EI vai se 
fortalecendo no cenário dos municípios numa complexidade que se materializa nos 
diálogos travados e na busca por sua visibilidade. Nesses diálogos, as práticas de 
escrita se mostram como um recurso integrante das mobilizações relativas às 
praticas educativas que não se dissocia das tensões inerentes à configuração das 
políticas locais em sua pluralidade de modos de discurso. Nesse jogo, temos as 
demandas do trabalho na EI e as expectativas de reconhecimento igualitário frente 
às outras etapas e níveis de ensino na disputa ou parceira de visibilidade das ações 
no cenário educacional. No espaço do diálogo, a pesquisa sinaliza o movimento do 
campo da EI na lógica de proposição de uma pedagogia própria à EI em que se 
evidencia um trabalho, com princípios articuladores documentados, que pode ser 
apresentado e registrado. Com isso, temos demandas de práticas de escrita que 
focalizam os princípios articuladores para o trabalho institucional na produção dos 
documentos, que se voltam ao acompanhamento do trabalho exigindo o registro 
das ações e do desenvolvimento das crianças e, ainda, que demandam a 
participação em ações que permitem uma visibilidade e afirmação do trabalho na 
EI. Considerando as tensões que marcam o trabalho com as crianças pequenas no 
contexto dos desafios educacionais que se apresentam na contemporaneidade, 
essas expectativas de escrita, que se integram nas novas configurações do trabalho 
docente, precisam ser articuladas, na luta pelo fortalecimento da EI para o 
investimento positivo nos professores (NÓVOA, 2002) de modo a reconhecer a 
atuação profissional e fortalecer os processos formativos, conforme preconiza a 
legislação, de todo os profissionais no âmbito dos sistemas de ensino. 

BAKHTIN, M. M. / VOLOCHÍNOV, V. N. 
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Figura 1: Distribuição dos municípios que retornaram instrumento1

                                                 
1 Figura trabalhada sob mapa do ES (disponível em 

  

 
 
 
 
 
 
 

www.es.gov.br). 
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ANEXO 2 
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Figura 2: Presença de documento orientador do trabalho. 

 

 



ANEXO 3 
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Figura 03: Ações de orientação ao registro do trabalho. 
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