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Resumo

O artigo apresenta um recorte de pesquisa de mestrado, intitulada “Representações sociais sobre o
trabalho dos professores de educação infantil de professoras que atuam com crianças até três anos em
instituições da rede municipal de educação de Maceió/AL”. A mesma buscou investigar as representações
sociais sobre o trabalho de professoras que atuam com crianças até três anos em instituições da rede
municipal de Maceió/AL. A pesquisa fundamenta-se na Teoria das Representações Sociais de Serge
Moscovici e referenciais da educação infantil. Foram aplicados um questionário de três partes: associação
livre, questões sobre o perfil dos sujeitos e questões sobre várias dimensões da profissionalidade. Para
efeito deste artigo, elencamos uma das dimensões de análises, especificamente, o campo profissional, que
reúne questões que dizem respeito à escolha profissional, contemplando a visão do outro (família e
amigos) e de si mesmo sobre essa escolha, e a perspectiva de permanência na profissão. Essas questões
possibilitavam os respondentes assinalar uma opção e justificar sua escolha. Os dados quantitativos foram
trabalhados por meio do software SPSS, e os dados qualitativos, relativos às justificativas dadas pelos
sujeitos, foram avaliados mediante análise de conteúdo. A partir dos resultados, é percebido que as
professoras, na ocasião deste estudo concebem o campo profissional em que atuam, mais pelos aspectos
intrínsecos da profissão e esses se traduzem na relação que estabelecem com as crianças e nas conquistas
que essa relação lhes proporciona, em especial, a afetividade estabelecida com as crianças, a
aprendizagem proporcionada a elas, além da contribuição social da profissão. Esses aspectos podem
indicar que o campo de trabalho na educação infantil guarda especificidades em relação aos demais níveis
da educação básica, as quais merecem ser melhor reconhecidas e valorizadas.

Palavras-chaves: Creche. Representações sociais. Professor de educação infantil.

Abstract

The article presents part of master&39;s research, entitled "Social representations of the work of teachers
of early childhood education teachers who work with children up to three years in institutions of municipal
education Maceió / AL". The same was to investigate the social representations of the work of teachers
who work with children up to three years in institutions of municipal Maceió / AL. The research is based on
the Theory of Social Representations Serge Moscovici and benchmarks of early childhood education. We
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applied a questionnaire in three parts: free association, questions about the profile of the subjects and
issues on various dimensions of professionalism. For purposes of this article, we selected one of the
dimensions of analysis, specifically the professional field, which includes questions that relate to career
choice, contemplating the view from the other (family and friends) and himself on that choice, and the
prospect of permanence occupation. These issues possibilitavam respondents noted an option and justify
your choice. Quantitative data were processed using the software SPSS and qualitative data relating to the
reasons given by the subjects were evaluated by content analysis. From the results, it is noticed that the
teachers at the time of this study conceive the professional field in which they operate, the more intrinsic
aspects of the profession and these are reflected in the relationship they establish with the children and
the achievements that this relationship provides them in special affection established with the children,
learning afforded to them, besides the contribution of social profession. These aspects may indicate that
the field work in early childhood education saves specifics in relation to other levels of basic education,
which deserve to be better recognized and valued.

Keywords: Nursery. Social Representations. Professor of kindergarten.

Introdução

O presente artigo apresenta um recorte de uma pesquisa de mestrado defendida em 2011, junto ao
Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Alagoas que buscou identificar as
representações sociais que os professores de educação infantil que atuam junto a crianças até três anos
de idade do município de Maceió/AL têm sobre o próprio trabalho. Participaram da pesquisa 67 professoras
da rede municipal de educação infantil, que atuam com crianças até três anos. A temática foi analisada na
ótica da Teoria das Representações Sociais de Serge Moscovici, para quem

[...] as representações sociais se tornam capazes de influenciar o comportamento
do indivíduo participante de uma coletividade. É dessa maneira que elas são
criadas, internamente, mentalmente, pois é assim que o próprio processo coletivo
penetra, como o fator determinante, dentro do pensamento individual
(MOSCOVICI, 2003, p. 40).

Assim, estudar as representações sociais que circulam entre essas professoras que atuam com crianças é
entrar em contato com modelos de práticas já definidos por esse grupo social, que envolve um sistema de
práticas, ideias e valores. Nesse sentido, a importância de investigar as representações sociais desse
grupo de professoras está no seu potencial de contribuir para uma melhor compreensão da estrutura e
dinâmica das representações sociais e poder atuar sobre elas.

Apresentação dos instrumentos

Os instrumentos de coleta de dados utilizados na pesquisa são uma adaptação dos instrumentos
elaborados por Haddad e Cordeiro, (2011) para uma pesquisa mais ampla, longitudinal e interinstitucional,
intitulada “Representações sociais de estudantes de Pedagogia sobre o trabalho dos professores de
educação infantil”. Com base na pesquisa maior, os instrumentos adotados nesta pesquisa foram
organizados em três partes: a técnica de associação livre de palavras com cinco palavras indutoras
(creche, pré-escola, criança, professor e brincar), um questionário-carta com 30 questões abertas e
fechadas e um questionário-perfil.

Para efeito deste artigo, dentre as cinco dimensões de análise utilizada na dissertação, será privilegiada a
dimensão Campo Profissional, que reúne questões que dizem respeito à escolha profissional, a visão do
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outro e de si mesmo sobre essa escolha, e a perspectiva de permanência na profissão. Neste artigo, a
ênfase é para a escolha profissional e a visão do outro e de si mesmo sobre a escolha profissional. Os
dados obtidos foram trabalhados por meio de método quantitativo e qualitativo. Os dados quantitativos,
correspondente às opções assinaladas pelos respondentes, foram tratados com o auxilio do software
Statistical Package for Social Science (SPSS), e os dados qualitativos, que correspondem às justificativas
dadas pelos sujeitos, foram avaliados mediante análise de conteúdo.

Escolha profissional

Com a intenção de identificar qual a motivação dos professores ao escolherem a profissão de professores
de educação infantil, foram disponibilizadas alternativas em que os professores pudessem escolher
quantas achassem pertinentes. As opções oferecidas: Já conhecia e gostava do trabalho realizado pelo
professor de educação infantil; Queria trabalhar com crianças; Sempre quis trabalhar com bebês; Não
precisava de formação específica; O meu papel como mãe ajudou minha escolha e atuação; Seria mais
fácil ingressar no mercado de trabalho; A minha formação profissional me despertou para trabalhar com
crianças pequenas; Teria possibilidade de intervenção no âmbito social; Possibilitaria realizar meu sonho
enquanto profissional; Outros. Quais.

A escolha da profissão pode ser determinada por fatores intrínsecos ao trabalho docente, que são
constitutivos da profissão, como querer trabalhar com crianças e conhecer o campo profissional ou por
fatores extrínsecos, como, por exemplo, o mercado de trabalho. A opção mais assinalada, por 73% dos
sujeitos, foi queria trabalhar com crianças. As outras opções assinaladas por mais de 50% dos sujeitos
foram: Minha formação despertou para trabalhar com crianças (57%) e conhecia e gostava do trabalho de
professor de Educação Infantil (54%).

As opções menos assinaladas foram: realização de um sonho (39%), a contribuição do papel de mãe para
a escolha profissional (31%) e a possibilidade de intervenção no âmbito social (19%). Importante observar
que, apesar de não ser um dos itens mais assinalados, para um terço dos sujeitos o papel de mãe é um
dos fatores que contribuíram para a escolha da profissão, o que pode revelar uma ligação desta com a
vida pessoal para aquelas que são mães.

Verifica-se pela análise dos dados, que a escolha da profissão está mais relacionada a fatores intrínsecos,
como o desejo de trabalhar com crianças, a formação que os sujeitos receberam e o fato de terem um
conhecimento anterior da profissão e gostarem desta, do que a fatores extrínsecos, como o desejo de
realização de um sonho e o papel de mãe.

Cabe atentar, entretanto, para a baixa adesão da opção sempre quis trabalhar com bebês, apenas 6%,
considerando que os sujeitos da pesquisa, atuam com crianças de até três anos. Esse percentual parece
apontar para uma concepção de “criança” que exclui os bebês dessa motivação inicial para a escolha dessa
profissão.

Visão de si mesmo e do outro (família e amigos) sobre a escolha profissional do (a) professor
(a) de educação infantil

Com a intenção de compreender como os professores de crianças bem pequenas justificam a escolha
profissional a partir da visão de si mesmo e do outro, eles foram inquiridos à assinalar se a escolha da
profissão valeu a pena ou não valeu a pena, expressando a visão do outro (família e amigos) e a visão
sobre si mesmo. Além disso, aos sujeitos da pesquisa também foi solicitada uma justificativa para suas
respostas.

Os resultados quantitativos mostram que, nas três situações, a escolha profissional de ser professor de
Educação Infantil é vista como positiva. A opção “valeu a pena”, foi assinalada por 83,6% dos sujeitos,
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quando pertinente à família; 55,2%, quando a referência são os amigos e por 97% quando se refere à
opinião pessoal.

Ao serem submetidas à análise de conteúdo as justificativas foram organizadas em quatro categorias de
análise. A primeira, realização pessoal e profissional, reúne as justificativas que apresentam, em seu
conteúdo, aspectos pertinentes à pessoa da professora, ou seja, que colocam a professora como sujeito e
fazem alusão à sua realização pessoal e profissional. A segunda, condições de trabalho da profissão,
reúne as justificativas que estão diretamente relacionadas à profissão, envolvendo os pontos positivos e
negativos que permeiam o trabalho das professoras de creche. A terceira, contribuição da profissão
para a criança, congrega as justificativas que colocam a criança como sujeito e mencionam suas
características, bem como as contribuições do trabalho da professora para a formação dessa criança. A
quarta e última categoria, contribuição social da profissão, expressa a relevância social do trabalho
que as professoras de Educação Infantil desempenham junto às crianças.

Apresentamos a seguir uma análise do conteúdo das justificativas expressas pelas professoras acerca da
perspectiva da família, dos amigos e de si mesmas.

Opinião família

Para um percentual significativo de sujeitos (61,8%), as justificativas enquadram-se na categoria
realização pessoal e profissional, com argumentos que acentuam o desejo do sujeito, a realização de
um sonho, o apoio da família em respeito à escolha feita, e enfatizam características pessoais que se
supõem serem necessárias para o perfil de um(a) professor(a) de Educação Infantil. Para essas
professoras, a opinião da família em relação à opção pela profissão de professora de educação infantil
valeu a pena:

Porque meu perfil é de uma pessoa paciente e dinâmica. (Sujeito 02)

Porque estou realizando o meu sonho enquanto profissional. (Sujeito 07)

Porque sempre gostei de crianças e tenho paciência de conviver, porque me sinto bem perto das
crianças e é bom fazer parte do desenvolvimento delas. Não valeu a pena a questão financeira,
porque trabalha muito e recebe pouco. (Sujeito 17)

Observa-se que, dentre essas justificativas, existem também aquelas que, mesmo inscritas na avaliação
positiva “valeu a pena”, apresentam ressalvas que indicam desvalorização do trabalho e do profissional,
mediante baixa remuneração, apontando para o “espírito” de luta e de resistência da categoria aos
reveses.

Um segundo grupo de justificativas, correspondente a 29,1% do universo pesquisado, enquadra-se na
categoria condições de trabalho da profissão:

Porque na época eu tinha o magistério como única opção, já que era caminho para o mercado de
trabalho. (Sujeito 10)

Em parte, porque é um trabalho concursado com vínculo empregatício e benefícios (vantagens),
mas exige muita responsabilidade, é cansativo e muito, muito desgastante. (Sujeito 11)

Porque tenho uma profissão digna, porém não reconhecida. (Sujeito 41)

Algumas dessas justificativas associam a avaliação positiva da escolha profissional a aspectos também
considerados positivos, tais como: possibilidade de ingresso no mercado de trabalho, segurança
decorrente da estabilidade (“concursado” e “com vínculo empregatício”) e os “benefícios” ou “vantagens”
decorrentes dessa situação funcional. Outras estão associadas a aspectos avaliados como menos positivos,
como muita responsabilidade o pouco reconhecimento da profissão pela sociedade.

Pág.4/9



Um grupo menor de justificativas (9,1% dos sujeitos) enquadra-se na categoria contribuição social da
profissão. Esse grupo reúne respostas com avaliação positiva, que apresentam aspectos pertinentes a
melhorias para o futuro, à profissão como a base de tudo, ou como destinada a moldar, formar a
sociedade:

Porque minha profissão é a base para todas as outras. (Sujeito 18)

Porque me veem como alguém que tem contribuído para formar, ajudar a moldar a sociedade
desde a raiz. (Sujeito 30)

Porque estamos participando da formação de pessoas para um futuro melhor. (Sujeito 57)

Em relação ao grupo de justificativas para não valeu a pena, este é representado com um percentual de
8,9%, ressaltando os aspectos negativos do trabalho do professor de Educação Infantil, relacionando-o à
incompatibilidade entre a quantidade de trabalho e a remuneração (baixa remuneração para muito
trabalho) e à desvalorização perante a sociedade. Esses aspectos são pertencentes à categoria condições
de trabalho da profissão:

Porque queriam que eu fosse médica, advogada. Acham que ganha pouco e trabalha muito.
(Sujeito 20)

Porque não é valorizada, mal remunerada, desgastante... (Sujeito 22)

Porque trabalha muito e não é valorizada. (Sujeito 34)

Porque eles acham que a educação é muito desvalorizada. (Sujeito 38)

Porque não somos reconhecidos profissionalmente, apesar de ter vários cursos. (Sujeito 53)

Em síntese, a categoria condições de trabalho da profissão, tanto para os que responderam “valeu a
pena” como para os que afirmaram que “não valeu a pena”, agrupou aspectos que constituem o cotidiano
do trabalho do professor, possivelmente “cansativo”, “desgastante”, “trabalhoso”, “com muito trabalho”,
que requer muita “atenção”, “responsabilidade”. Nessa categoria, também se encontram os aspectos que
provavelmente indicam a condição social do trabalho do professor na concepção da sociedade: um
trabalho desvalorizado, sem reconhecimento.

Opinião amigos

Nas justificativas apresentadas pelos sujeitos, ao se colocarem no lugar dos amigos, duas categorias
revelam-se mais expressivas: realização pessoal e profissional e condições de trabalho da
profissão .

Um percentual de 44,7% das justificativas enquadram-se na categoria realização pessoal e profissional
ressaltando aspectos relacionados à satisfação pessoal do sujeito e as competências pessoais que se supõe
sejam requisitos ao exercício da profissão: paciência, dinamismo, amor, dedicação, prática regida por
objetivos, além de um toque “maternal” a essa prática.

Porque meu perfil é de uma pessoa paciente e dinâmica. (Sujeito 02)

Porque foi uma escolha que fiz e sabem que trabalho com muito amor e dedicação. (Sujeito 35)

Porque eles sempre falaram que eu tenho muita paciência com as crianças. (Sujeito 62)

Porque você usa o lado profissional e o lado mãe. E você sente realizado quando o objetivo é
alcançado. (Sujeito 67)
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Um grupo de 34,2% das justificativas enquadra-se na categoria condições de trabalho da profissão
expressando sentido para “valeu a pena”. O trabalho desenvolvido pelo professor de educação infantil é
representado como menos trabalhoso, por não exigir atividades de elaboração e correção de provas, não
apresentar problemas de relacionamento professor-aluno e, no caso do sujeito 44, pela relação maternal
que se estabelece entre professor e criança. Nesses exemplos, observa-se que as avaliações são
processadas por meio de comparação entre a Educação Infantil e outros níveis de ensino.

Porque é menos trabalhoso, ou seja, é mais fácil começando com crianças pequenas. (Sujeito 20)

Porque não fico sobrecarregada com elaboração e correção de provas, também por me identificar
mais com crianças pela minha personalidade. (Sujeito 41)

Porque não há dificuldade de relacionamento como acontece com crianças maiores. (Sujeito 43)

Porque os pequenos são crianças maravilhosas, que estão sempre precisando de nossa atenção e
na imaginação deles sou sua segunda mãe. (Sujeito 44).

Um grupo menor de das justificativas (15,8%) se enquadra na categoria contribuição da profissão para
a criança, evidenciando a importância da profissão para a formação da criança, de acordo com as ações
que o(a) professor(a) desempenha, seja como educador escolar, seja como aquele profissional que, além
de ensinar, proporciona à criança algo que pertenceria ao rol dos deveres da família.

Porque a criança é o adulto que se forma e necessita de uma boa instrução que hoje não se tem
em casa. (Sujeito 21)

Porque estou contribuindo na educação delas, fazendo a diferença para muitas. (Sujeito 29)

Porque educar os alunos da Educação Infantil faz toda diferença. (Sujeito 33)

Porque contribui para o crescimento dos pequenos. (Sujeito 34)

Um número significativamente menor de justificativas (5,3%) enquadra-se na categoria contribuição
social da profissão, indicando que o trabalho de professor de Educação Infantil “vale a pena” porque tem
participação em um futuro melhor para as crianças:

Porque a sociedade necessita de seres mais humanizados. (Sujeito 22)

Porque desta forma posso contribuir para um futuro melhor, para as nossas crianças. (Sujeito
60)

As justificativas dadas para a resposta “não valeu a pena”, correspondente a 34,3% do total das
respostas, enquadram-se todas na categoria condições de trabalho da profissão. Evidenciam o pouco
reconhecimento do(a) professor(a) de Educação Infantil pela sociedade, sobretudo em relação às
professoras de creche, conforme se observa nas justificativas a seguir:

Porque acham que trabalhar com crianças pequenas é difícil, trabalhoso. (Sujeito 08)

Muita responsabilidade e o desgaste emocional é muito grande. (Sujeito 12)

Não é muito valorizada pela sociedade. (Sujeito 18)

Porque acham que é servir de babá, que um professor é de creche quando é incompetente, eles
dizem talvez por ignorância, e se não dizem, eles acham que é incompetência. Dizem assim: Ave
Maria, aqueles meninos sujos, pobres, e ter que limpá-los... (Sujeito 36)

Porque alguns consideram a profissão estressante, cansativa e o salário não compensa. (Sujeito
55)
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Porque confundem o trabalho de professor com o de babá ou cuidadora de crianças, não
consideram o papel de educador nesta fase. (Sujeito 59)

Observa-se que a avaliação mais negativa da profissão fica mais evidente quando o sujeito se coloca no
lugar dos amigos. Os argumentos sinalizam a falta de reconhecimento social do profissional
(“incompetente”, “babá”, “cuidadora”, “não educadora”) e a falta de reconhecimento da profissão por
parte do governo (“desvalorizada”, “salário não compensador”), entre outros aspectos apontados como
intrínsecos à profissão como: “estressante”, “cansativa”, “trabalhosa”; “difícil”, “que lida com sujeira e
pobreza”. Intrínsecos ou extrínsecos, esses aspectos ou fatores negativos apontados desqualificam o
profissional e a profissão e contribuem para reforçar a invisibilidade dos aspectos que são específicos ao
trabalho da professora de criança pequena, e mais, revelando que ser professora de creche é não ser
reconhecida profissionalmente, por se tratar de um trabalho associado, na visão do outro, ao de um
“empregado doméstico” (a babá).

Opinião sujeitos

Quando os sujeitos estão falando de si mesmos, as justificativas são mais expressivas em duas categorias:
contribuição da profissão para as crianças e realização pessoal e profissional.

A categoria com maior percentual (39,7%) foi contribuição da profissão para a criança, revelando que
quando os sujeitos estão falando por si mesmos, enfatizam mais os aspectos da profissão que têm impacto
sobre a criança: responsabilidade, participação no desenvolvimento da criança e contribuição na
aprendizagem, dando maior visibilidade a aspectos próprios dessa profissão.

Porque foi na Educação Infantil que aprendi a ver o mundo melhor e ajudar a construir
aprendizagens e desconstruir hábitos negativos que trazem da convivência familiar. (Sujeito 13)

Por assumir um papel de responsabilidade, em uma fase de grande importância no
desenvolvimento cognitivo da criança. (Sujeito 19)

Porque no fim do ano percebo o quanto foi gratificante vê-los desenvolvidos em todos os
aspectos. Sinto-me realizada. (Sujeito 22)

Porque é uma profissão que trabalha com o desenvolvimento integral das crianças e isto é a base
para que o indivíduo se torne um adulto completo em seu desenvolvimento enquanto sujeito.
(Sujeito 37)

As justificativas reunidas na categoria realização pessoal e profissional (38,1%) revelam o quanto as
professoras entrevistadas se sentem realizadas e assertivas quanto à escolha da profissão. Na
representação que as professoras fazem sobre sua escolha profissional, recorrem às experiências que
adquiriram e à contribuição pessoal e profissional da profissão para expor as respostas, afirmando “fazer o
que gostam” como um dos fatores essenciais para considerar que a escolha profissional valeu a pena,
diferindo, assim, das outras opiniões (família e amigos).

Porque conheci o trabalho no magistério e com a graduação vi que fiz a escolha certa. (Sujeito
18)

Porque estou aprendendo coisas novas, adquirindo experiência para a maternidade. (Sujeito 20)

Porque estou realizada profissionalmente gosto do que faço. (Sujeito 26)

Vale muito, pois gosto do que faço e exerço com bastante amor. Considero-me uma boa
professora de Educação Infantil. (Sujeito 56)

A categoria condições de trabalho da profissão agrupou um percentual menor de justificativas (11,1%)
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em relação à opinião da família e amigos, que agruparam um percentual mais elevado. Nessas
justificativas, encontram-se os aspectos menos evidentes nas respostas das professoras quanto à escolha
da profissão, isso, levando em consideração as justificativas que foram apresentadas nas categorias
anteriores.

Porque é tão prazeroso que a gente até ensina brincando. (Sujeito 25)

Porque estou contribuindo com o pouco que aprendi. (Sujeito 38)

Porque sempre valeu e está valendo ser professor, mesmo sendo um pouco desmotivada. É um
trabalho de formiga arriscando desaparecer na primeira chuvarada. (Sujeito 61)

Por fim, na categoria contribuição social da profissão (11,1%), reúnem-se justificativas pertinentes à
avaliação “valeu a pena”, que confluem para o sentido de contribuição, seja para transformar a sociedade
(melhoria), seja para com a família no dever de educar, seja para reconhecer a Educação Infantil como
base da educação. Os sujeitos apontam que a escolha profissional que fizeram promove mudanças que, de
seu ponto de vista, são provedoras de melhorias sociais.

Porque a educação está precisando de profissionais dedicados para mudar o futuro do nosso país.
Aprendi a gostar do que faço, pois fico sensível com as situações das crianças, apesar de muitas
vezes os pais não contribuírem com a educação dos filhos e tudo reflete na escola. (Sujeito 9).

Porque a educação infantil é a base da educação e se o professor faz a diferença nessa base,
conseguiremos fazer toda diferença no futuro da nação. (Sujeito 47).

Porque é muito gratificante. Estamos formando estas crianças para um futuro melhor,
principalmente na questão da afetividade. (Sujeito 57).

Observa-se que a opção “não valeu a pena” foi pouco expressiva (3,0%) na avaliação dos sujeitos da
pesquisa quando falam por si e as justificativas agrupam-se todas na categoria condições de trabalho
da profissão, indicando as condições insatisfatórias do trabalho:

Porque me desgasta bastante, apesar de serem crianças, porém tenho que fazer o possível para
dar conta de meu trabalho com zelo e dedicação. (Sujeito 11)

Exige-se muito e não é valorizado como deveria ser realmente. (Sujeito 12)

Diante das justificativas apresentadas para todas as categorias, observa-se que as professoras
apresentaram argumentos que mostram estarem exercendo a profissão por livre escolha e, sobretudo,
uma escolha que, para elas, “valeu a pena”, expressando o quanto a profissão é importante para si, para
as crianças, para a família e para a sociedade. Apresentaram também as características que elas,
enquanto professoras, possuem e a satisfação pelo exercício da profissão e, especialmente, pela escolha
profissional.

Conforme pode ser observado, no conjunto de justificativas apresentadas pelos sujeitos, há diferenças
para a escolha profissional quanto a opinião de si e do outro. Quando falam por si mesmas as professoras
colocam-se na posição de quem exerce o trabalho, apresentando, com mais ênfase, aspectos intrínsecos à
profissão e a importância do trabalho que exercem, ressaltando as contribuições deste para a criança e
também para a sociedade. Essa representação difere, quando os sujeitos se colocam no lugar dos
familiares e amigos. A contribuição da profissão para a criança desaparece quando estes se colocam no
lugar da família e é pouco expressiva quando se colocam no lugar dos amigos. Isso evidencia que para
essas professoras, os aspectos mais específicos da profissão, como os avanços das crianças, as habilidades
que desempenham e desenvolvem enquanto profissionais só são percebidos por elas mesmas.
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Considerações Finais

Os resultados obtidos evidenciam que a escolha profissional das professoras tem como principal motivo o
fato de ser uma profissão que atua diretamente com a criança. Chama atenção a não inclusão dos bebês
nessa escolha, uma vez que as professoras participantes desta pesquisa são professoras que atuam com
crianças até três anos de idade.

Quanto à visão do outro para a escolha profissional, ficou evidente o apoio da família diante da escolha; já
a visão dos amigos apresenta uma forte evidência de desvalorização profissional do trabalho
desempenhado pelas professoras de creche. Para as professoras, no entanto, o trabalho que
desempenham é, acima de tudo, caracterizado como exercício profissional. Embora os sujeitos
praticamente não tenham associado sua prática docente à sua formação profissional, pode-se inferir
(especialmente em suas respostas vinculadas ao modo como veem seu trabalho) marcas ou vestígios de
discussões recentes na área da educação, que mostram as competências, habilidades ou capacidades das
crianças bem pequenas e a contribuição do trabalho exercido pelas professoras para o desenvolvimento
dessas crianças.
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