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Resumo  

Atualmente, no Brasil e em diversos países, estudos sobre a saúde física e mental revelam o 
adoecimento dos professores no exercício do trabalho. Ao examinar as condições de trabalho 
e saúde das professoras de uma Creche de uma universidade pública em Salvador/Ba, esta 
pesquisa teve como principal objetivo analisar, como estas professoras referem e lidam com 
as condições de trabalho e saúde, e, buscando identificar as estratégias de que lançam mão 
para o enfrentamento destas situações no cotidiano educativo. Trata-se de um estudo de caso, 
em função da singularidade do contexto investigado. Elegemos o método etnográfico com 
enfoque dialético como eixo norteador da pesquisa. Os instrumentos utilizados foram o 
questionário sobre condições de trabalho e saúde referidos e entrevistas semi-estruturadas 
sobre as situações que evocam prazer e sofrimento e as formas de lidar no cotidiano. 
Palavras-chave: Condições de trabalho; ludicidade; resiliência. 

 
 

Résumé 

Cette recherche se penche sur les conditions professionnelles et sanitaires des enseignantes 
d'un jardin d'enfance dans une université d'état de la ville de Salvador/Ba. Son objectif 
principal est de mieux comprendre comment ces enseignantes négocient avec ces conditions, 
en particulier avec la paire dialectique du plaisir et de la souffrance, cherchant à identifier les 
stratégies utilisées pour affronter ces situations du quotidien éducatif. En raison de la 
singularité du contexte d'étude, nous avons opté pour l'étude de cas, à travers une approche 
ethnographique dans une optique dialectique qui nous a permis d'aborder la subjectivité 
enseignante. Nous avons fait usage comme instrument d'un questionnaire sur les conditions 
professionnelles et sanitaires et d'une entrevue semi-structurée au-sujet des situations qui 
évoquent le plaisir et la souffrance et les manière de négocier avec l'un et l'autre dans la vie 
quotidienne.  
Mots-clés: Conditions de travail; Ludicité;  Résilience. 
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INTRODUÇÃO 

 

Sonhar o sonho impossível  
Sofrer a angústia implacável,  

Pisar onde os bravos não ousam,  
Reparar o mal irreparável,  

[...]  
Enfrentar o inimigo invencível,  

Tentar quando as forças se esvaem,  
Alcançar a estrela inatingível:  

Essa é a minha busca.  
Dom Quixote3 

Este artigo apresenta os resultados finais de uma pesquisa em nível de mestrado que 

avaliou as condições de trabalho e saúde de professoras do Ensino Básico, Técnico e 

Tecnológico uma creche universitária na cidade de Salvador/BA.  

Para avaliar as condições de trabalho e saúde aplicamos um questionário sobre 

condições de trabalho e saúde referidos pelas professoras. A partir das respostas dadas 

entrevistamos as sete professoras que aceitaram participar da pesquisa para identificarmos e  

discutirmos as situações descritas como geradoras de prazer e sofrimento. Ainda através das 

entrevistas identificamos as formas como as professoras lidam com este par dialético no 

cotidiano.  

A importância desta pesquisa se baseia no fato de que poucos estudos abordam a 

existência de creches no âmbito de universidades públicas (RAUPP, 2001), menos ainda 

sobre as condições de trabalho e saúde referidas por professores que lecionam nestes espaços 

educativos. Acreditamos que este estudo discute a questão e contribui para socializar com 

outros professores as formas de enfrentamento construídas no cotidiano educativo. Nosso 

foco consiste na pessoa do professor, mas temos consciência de que não depende apenas dele 

a mudança que é necessária no contexto. Acreditamos, entretanto, que o fortalecimento dos 

recursos internos pessoais que ajudam a lidar com os agentes estressores, buscando 

alternativas, saídas, estratégias, ações, é indispensável para ajudar os docentes a encontrar 

possibilidades de se desenvolver pessoal e profissionalmente. 

O exercício de racionalidade e de gerência das próprias emoções no afã de buscar as 

percepções das professoras da Creche, transcrevê-las, interpretá-las, nos processos de 

significação meu e delas, exigiu um árduo exercício de rigor científico. Se por um lado 

possibilitou compreender os agentes estressores e as formas de enfrentamento, tanto objetivas 

quanto subjetivas, por outro, não foi uma tarefa fácil por tratar de uma temática que mexe 

com minha identidade de professora da Educação Infantil em uma creche universitária, com 
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as “dores e delícias” vivenciadas e reconhecidas. Em outras palavras, há uma implicação4 

com o campo e com o objeto que faço questão de registrar por desacreditar na existência de 

pesquisas cuja objetividade científica esteja desatrelada da vida, dos valores, dos interesses 

nossos e dos sujeitos envolvidos.  

Para abordar as condições de trabalho e saúde do ambiente de trabalho, o quadro teórico 

da pesquisa se baseou nos estudos de DEJOURS (1992); ESTEVE (1999); GASPARINI 

(2005); GOMES (2002); LAVILLE (2005) LIMA, WEBER, MARTINI (2008); LIPP (2003); 

LIMA (2003); MELEIRO (2002); NEVES, SELIGMANN SILVA (2006); NORONHA 

(2001); NUNES (1999); NEVES (2003); PORTO, et al. (2004); RABÊLLO (2008); REIS et. 

al. (2006a) REIS, ARAÚJO, CARVALHO (2006b); SIQUEIRA; FERREIRA (2003); 

WERNICK (2000).  Para a avaliação dos riscos utilizou a Tabela I, Anexo IV5, com a 

classificação dos principais riscos ocupacionais, divididos em cinco grupos, a saber: 1. 

Físicos; 2. Químicos; 3. Biológicos; 4. Ergonômicos; e 5. de Acidentes. 

Nº NOME 
IDADE 
ANOS 

FORMAÇÃO 
REGIME DE 
TRABALHO 

TEMPO DE 
SERVIÇO 

CARREIRA 

1 Andréia  33 
Magistério, Pedagoga, 
Mestrado em Educação 

Dedicação 
Exclusiva 

12 anos e 06 meses 
Ensino Básico, 
Técnico e 
Tecnológico 

2 Bia 36 
Magistério, Pedagoga, 
Especialista em Educação 
(recém-concluído) 

Dedicação 
Exclusiva 

5 anos 
Ensino Básico, 
Técnico e 
Tecnológico 

3 Cecília 42 
Magistério, Pedagoga, 
Mestrado em Educação, 
Doutoranda em Educação 

Dedicação 
Exclusiva 

12 anos e 06 meses 
Ensino Básico, 
Técnico e 
Tecnológico 

4 Estela 39 

Magistério, Licenciatura em 
Dança, Graduação em 
Musicoterapia, Formação 
em Psicomotricidade, 
Mestrado em Psicologia, 
Estudante de Graduação em 
Psicologia, doutoranda em 
Psicologia 

Dedicação 
Exclusiva 

12 anos e 06 meses 
Ensino Básico, 
Técnico e 
Tecnológico 

5 Graça 45 
Magistério, Pedagoga, 
Especialista em Educação 

40h 
(24h/aula na 
Creche) 

16 anos na creche, 
5 anos em sala de 
aula 

Técnico-
administrati-
vo em desvio 
de função 

6 Rebeca 38 
Magistério, Pedagoga, 
Mestrado em Educação 

Dedicação 
Exclusiva 

12 anos e 06 meses 
Ensino Básico, 
Técnico e 
Tecnológico 

7 
Marian
a 

32 
Magistério, Pedagoga, 
Especialista em Educação 

Dedicação 
Exclusiva 

5 anos 
Ensino Básico, 
Técnico e 
Tecnológico 
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Para fundamentar as formas de lidar com as condições de trabalho identificadas, 

referenciamos a pesquisa a partir dos estudos de: BACELAR (2009); BARLACH, 

LIMONGI-FRANÇA, MALVEZZI (2008); CYRULNIK (2005; 2006; 2007); 

CSIKSZENTMIHALY (1999); HAUDENSCHILD et al. (2009); LIPP (2003); LUCKESI 

(1998; 2000; 2002; 2004; 2005; 2007); NAVIO (2008); PEREIRA (2002); TIMM, 

MOSQUERA, STOBÄUS (2008); YUNES; SZYMANSKI (2001). 

 

CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA 

A CRECHE COMO AMBIENTE DE TRABALHO: A NARRATIVA DOCENTE 

 

A partir das respostas apresentadas nos questionários e das entrevistas realizadas, 

chamou-nos a atenção a prevalência dos riscos físicos, biológicos e, principalmente os riscos 

ergonômicos sobre os demais.  

1. Riscos Físicos: prédio antigo e adaptado para funcionamento da Creche; acústica e 

iluminação insuficientes; telhado de amianto, com revestimento de forro de PVC; temperatura 

ambiente muito alta com ventilação insuficiente; ausência de área verde e parque para as 

crianças. 

2. Riscos Biológicos: Exposição a vírus, bactérias e pediculose. 

3. Riscos Ergonômicos: foram os mais numerosos e, por este motivo discriminamos a 

seguir: 

3.1 Os dados apontam para a perpetuação, ainda hoje, de problemas históricos que 

remontam o período em que a creche foi fundada, em 1983. Esses problemas têm se agravado 

em função da não resolução dos mesmos, impactando negativamente na percepção de 

satisfação com o trabalho e, por tabela, na saúde das professoras. Dentre os problemas 

históricos identificados, chamou-nos a atenção o fato de que: 

a) Apesar desta creche universitária já ter 26 anos de existência e um grupo de 

professoras do quadro docente da universidade, em constante busca por qualificação e 

formação continuada, pouca atenção e reconhecimento recebem da administração central da 

universidade. A falta de atenção inclui aspectos relacionados à estrutura física deficitária, à 

falta de autonomia administrativa e financeira, à contratação insuficiente de recursos 

humanos e a negação de concessão de afastamento das professoras para estudos, sendo este 

um direito previsto em lei. Os problemas identificados impactam diretamente nas condições 
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de trabalho e saúde das professoras, gerando nestas desgastes físicos e emocionais que 

representam um entrave para a percepção de satisfação com as condições de trabalho 

identificadas. 

b) As relações hierárquicas dentro da Creche e com os demais setores da administração 

central da universidade tem se mostrado difíceis, tendo como reflexo a dificuldade ou 

ausência de diálogo, o descumprimento a decisões combinadas com o coletivo de docentes em 

reuniões com coordenação pedagógica e coordenação geral, decisões coletivas registradas 

através da lavratura de ata devidamente assinada pelos presentes. Essas atitudes se constituem 

em desrespeito para com o grupo e pode ser comprovada através dos depoimentos, que 

apontam para a negação do direito e conseqüente impedimento do afastamento das 

professoras para a qualificação docente, direito previsto na Resolução 04/2003, da 

universidade. A qualificação por sua vez, assim como “a formação continuada devem ser 

compreendidas como um direito de todos os professores e professoras que atuam na 

escola/faculdade/creche universitária, considerando que, para alem de possibilitar a 

“progressão funcional”, poderá fomentar projetos que, para alem da “titulação, qualificação e 

competência dos profissionais, estes busquem a articulação do projeto político-pedagógico da 

escola” (VEIGA, 1995 cf. SILVA, 2007, p. 18). Nesse contexto, para garantir esses direitos 

faz-se necessário muitas vezes buscar o apoio do sindicato e/ou apoio jurídico. Tais atitudes 

por parte da administração central e coordenação geral da creche nos levam a concluir que há 

um tratamento diferenciado para com as professoras do Ensino Básico, Técnico e 

Tecnológico, de forma desprestigiosa, preconceituosa, como se tais professoras não 

pertencessem à categoria docente da universidade. 

c) O atrelamento da creche ao órgão de assistência ao estudante contradiz a LDBEN 

(Lei 9394/96) e dificulta a sua gestão, uma vez que as decisões de cunho administrativo e 

financeiro precisam sempre ser referendadas pela Pró-reitoria de Assistência Estudantil, que 

já se divide com as questões relacionadas ao custeio e administração das Residências e dos 

Restaurantes Universitárias (RU), alem dos projetos que envolvem as ações afirmativas 

ligadas aos estudantes ingressos mediante sistema de cotas.    

O potencial da creche universitária, “aqui compreendido não apenas como um serviço 

de atendimento, mas como uma instância formadora e produtora de conhecimento” (RAUPP, 

2001, p. 01) vem sendo sub-dimensionado dada a forma periférica como está situada na 

estrutura organizacional da universidade, bem como da pouca atenção que vem recebendo, 
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desde sua fundação, permanecendo com as mesmas características de quando desempenhava 

um trabalho meramente assistencialista.  

O modelo de creche universitária de base assistencialista não tem mais espaço no 

cenário da Educação Superior atual, principalmente no que tange ao financiamento, conforme 

destacou Lucas Ramalho Maciel, Assessor da Coordenação Geral de Relações Estudantis da 

Diretoria de Políticas e Programas de Graduação do Ministério da Educação 

(MEC/SESu/Dipes) no VII Encontro da ANUUFEI, evento que eu participei nos dias 29 e 30 

de setembro de 2009, em Brasília, com o apoio da APUB – Associação dos Professores 

Universitários da Bahia.  

É preciso destacar que a mudança necessária para adequar esta creche ao novo perfil de 

creche universitária da forma proposta por Lucas Ramalho, deve ser empreendida do ponto de 

vista institucional, isto é, não depende da iniciativa do grupo docente da creche, mas da 

atitude da administração central da universidade de reconhecer a creche como sua e nossa e 

empreender as mudanças necessárias. Nesse sentido, acreditamos que não encontrará 

resistência às mudanças necessárias dada à forma inovadora como as professoras já vêm 

construindo a prática docente na creche, uma prática progressista, crítica, criativa, responsável 

e compromissada, que considera o fazer docente com base no tripé ensino, pesquisa e 

extensão como premissas da docência em uma universidade. 

d) Do ponto de vista das funções docentes fica claro que a ação de cuidar das crianças é 

da responsabilidade de todos os profissionais que compõem o coletivo da creche e, não 

apenas das professoras, pois, se o professor se incumbir de desempenhar todas as funções, 

inclusive as de auxílio ao trabalho pedagógico, o foco do trabalho específico do docente se 

perderá, alem da dificuldade de realizar as tarefas pedagógicas coletivas, sem ter que 

interrompê-las a todo o momento. 

Desse modo, para investigar as formas de lidar com as condições de trabalho, tentamos 

primeiramente contextualizar o trabalho docente em uma creche vinculada a uma 

universidade pública federal. Sem ter a pretensão de esgotar a discussão iniciada, mas 

tentando dar algumas respostas. Para tanto gostaríamos de resgatar a questão central da nossa 

pesquisa ao propor investigar para melhor compreender, quais são as condições de trabalho e 

saúde referidas por professoras de uma creche universitária e de que forma as professoras 

lidam, que estratégias vêm sendo construídas ao longo do exercício da docência nesta creche 

para lidar com o par dialético: “prazer e sofrimento” no cotidiano educativo. 
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As professoras referem as condições de trabalho e saúde como condições muito difíceis, 

precárias, que vem gerando não apenas sofrimento mas o adoecimento de algumas delas, com 

indicação médica de relotação da creche para outro ambiente laboral, a exemplo do ocorrido 

com a professora Rebeca em 2009.  

A partir desta pesquisa pode-se afirmar que: 

1. Há uma (des) valorização social do trabalho docente quando este é desempenhado 

em turmas de Educação Infantil, ainda que vinculado a uma universidade, principalmente pelo 

fato de que a administração central da universidade:  

1.1. Não reconhece o trabalho das professoras como trabalho docente de fato;  

1.2. Não reconhece que o tripé ensino, pesquisa e extensão sejam funções das 

professoras do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, na creche, conforme preceitua a lei. 

Esta forma desprestigiosa de referir e lidar com os Professores do EBTT (Ensino Básico, 

Técnico e Tecnológico) não é uma característica exclusiva da universidade na qual a creche 

investigada está vinculada.  Isso pode ser constatado ao conhecer outras realidades de creches 

universitárias no Brasil onde há referências às professoras da categoria como “Professoras de 

segunda”, na Federal da Paraíba; “Baixo Clero” na Federal de São Carlos. No contexto da 

creche investigada, as professoras foram referidas por “crecheiras”, pelo presidente sindical, 

por volta dos últimos anos da década de 1990, período em que as professoras ingressaram na 

universidade, mediante concurso público e, aos poucos, tomavam consciência de classe, 

buscavam conhecer os seus direitos na universidade e ter o apoio do sindicato no sentido de 

reivindicar o cumprimento destes direitos.  

1.3. O tratamento diferenciado dado às professoras do EBTT na universidade se 

evidencia também quando as chefias vem negando às professoras o direito ao afastamento 

para qualificação ou, quando o direito foi respeitado (como no meu caso e de outras 

professoras), avaliou posteriormente a concessão do direito como “um equívoco”.   

1.4. A formação (inicial e continuada) das professoras, assim como o desejo de 

qualificar-se através de cursos de pós-graduação latu sensu (Especialização) e strictu sensu 

(Mestrado e Doutorado) é muito bem visto pelas professoras e se constitui em um diferencial 

em relação a outras creches no Estado da Bahia, mas é coerente com a formação de outras 

professoras da mesma categoria em outras creches universitárias pelo país, como pudemos ver 

nos encontros da ANUUFEI (2007 e 2009) e nos estudos de RAUPP (2001). Na creche 

investigada a qualificação docente é referida pelas professoras como: 
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1.4.1. Fonte de apoio, portanto tutor de resiliência, uma vez que as professoras se 

sentem realizadas em poder continuar a estudar, a se desenvolver do ponto de vista pessoal e 

profissional; 

1.4.2. Um dos elementos que possibilitam o desempenho do trabalho pedagógico com 

qualidade e criatividade; 

1.4.3. Fonte de reconhecimento profissional pela titulação conquistada e, que 

permite que outros horizontes possam ser vislumbrados do ponto de vista da 

profissionalidade, do respeito que esperam ter, mas que consideram não gozar;  

1.4.4. Fonte de progressão vertical na carreira, e, conseqüentemente de remuneração 

proporcional ao investimento feito, pois o Plano de Cargos e Salários da Carreira dos 

Professores do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico prevê remuneração compatível com a 

titulação para os professores que se qualificam, sendo este um dos poucos estímulos para 

permanecer na carreira.   

1.4.5.- Ampliação de chances de ser aprovada em outros processos seletivos 

(concursos públicos), especialmente para exercer a docência no Ensino Superior; 

2. Para responder à subquestão: Quais tem sido as formas de lidar com o par dialético: 

“prazer e sofrimento” psíquico no contexto educativo? Dada a complexidade e variedade de 

problemas identificados, diversas tem sido as formas de enfrentamento construídas pelas 

professoras diante dos problemas referidos: 

2.1. A primeira delas era a luta, reivindicando, pressionando, intervindo, de modo que 

os problemas vivenciados fossem resolvidos ou, minimamente atenuados. Esta forma de 

enfrentamento rendeu alguns frutos, a exemplo da conquista incerta de destinação semestral 

de recursos para a compra de brinquedos e materiais didáticos, mas não foi uma solução com 

garantias. O vice-reitor “dá quando quer e pode”, demandando a necessidade de cobranças e 

pressões, quando este deveria ser um problema já resolvido. Depois de alguns percalços e da 

exposição pessoal e profissional as professoras têm mudado o foco e a forma de 

enfrentamento. Atualmente a luta só acontece quando é inevitável, a exemplo dos direitos 

trabalhistas e da exigência de serem tratadas com respeito enquanto docentes que são.   

2.2. Atualmente uma forma que as professoras consideram como sendo enfrentamento é 

dedicar-se ao trabalho com as crianças de forma efetiva e focar nas relações e nas 

situações em que possa haver um envolvimento genuíno, isto é, em que não é necessário se 

precaver quanto a possíveis surpresas negativas, denotando a existência de traumas, oriundos 
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dos embates com órgãos administrativos. Desse modo, o estar com as crianças, poder brincar 

com elas, entregar-se com plenitude a esses momentos tem se constituído em momentos em 

que a tensão e o desgaste emocional das professoras diminuem e a satisfação com o exercício 

da profissão é experimentado. Acreditamos que, dedicar-se ao trabalho com as crianças se 

constitui em uma forma de desenvolver a capacidade de resiliência das professoras pelo 

fato das crianças estarem na creche e de algum modo dependerem das professoras. As 

professoras se sentem valorizadas por poder contribuir para a formação dessas crianças, 

oferecendo o que tem de melhor, o seu trabalho, o seu carinho e poderem ser reconhecidas por 

isso através de um sorriso infantil, da preferência por uma delas, pela troca afetiva que se 

estabelece de forma verdadeira, pela espontaneidade com que se relacionam entre si e com as 

professoras.    

2.3. Reivindicação e tomada de decisões de forma coletiva, de modo que tenham a 

percepção de que têm maior poder. Essa atitude tem se mostrado útil e ajuda a lidar melhor 

com as dificuldades do cotidiano, entretanto percebemos que esta atitude tem maior efeito no 

ambiente da creche, mas não chega a ter efeitos significativos quando o contexto são os 

órgãos administrativos da administração central da universidade. Para estes ambientes as 

formas mais efetivas são: a mediação do sindicato (que não tem se dado de forma 

satisfatória, na forma como as professoras gostariam de ser apoiadas, especialmente nas duas 

últimas gestões) os processos administrativos e, por fim, medidas judiciais para a garantia do 

direito previsto em lei. 

2.4. A qualificação docente se constitui em uma forma de enfrentamento valorizada e 

incentivada no grupo de professoras. A partir da qualificação as professoras podem fazer 

pesquisa, publicar estudos, participar de eventos da área de Educação e Psicologia e 

apresentar trabalhos, podem também desempenhar atividades de extensão com maior 

segurança e com produção intelectual consistente. A qualificação se constitui também em um 

recurso ao desenvolvimento da capacidade de resiliência uma vez que é possível continuar a 

se desenvolver, mesmo quando o contexto de trabalho contribui para o adoecimento, para o 

descompromisso, para a desesperança e a vontade de abandonar a profissão. 

2.5. O suporte social, favorecedor do desenvolvimento da capacidade de resiliência que 

as professoras efetivamente podem contar é: 

2.5.1. O apoio que vem do grupo, onde uma forma de se relacionar com base 

na solidariedade e na cooperação vem sendo construída ao longo dos anos. O grupo é 
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referido como referência para a tomada de decisões, de apoio, de luta, mas também de 

festa, de alegria, de resistência e emancipação. Uma relação que se iniciou no contexto 

de trabalho, mas que já superou estes limites. No grupo de professoras há uma relação 

de alteridade, respeito e amizade. Um espaço construído e estimado pelas professoras 

como lugar privilegiado para conversar, ter apoio, compartilhar tanto questões pessoais 

como profissionais, buscando outras formas de se relacionar. Situações de 

competitividade são raras no grupo, entretanto há conflitos, pois como se trata de 

pessoas com personalidade, desejos e formas de ver o mundo muito diferentes nem 

sempre os posicionamentos são convergentes e o pensamento divergente é valorizado. 

Normalmente há uma busca por uma decisão coletiva que é respeitada por cada membro 

do grupo.  

2.5.2. A própria família se constitui em um suporte social com quem as 

professoras podem conversar sobre as insatisfações, podem chorar, desabafar, sem isto 

ser considerado como fraqueza ou forma de sensibilizar. Especialmente os esposos que 

apóiam as professoras, suas esposas, não apenas oferecendo amor, respeito e 

acolhimento mas, às vezes sinalizando o limite para que as professoras possam se 

recompor, redimensionar o tamanho dos problemas e buscar resgatar o equilíbrio 

interno, mostrando que o trabalho não é a vida mas parte da vida de cada uma delas. 

2.6.Outras fontes de apoio: 

2.6.1 A terapia psicológica na clínica exercida por psicólogo foi descrita como 

importante fonte de apoio às situações de desprazer e sofrimento vivenciados no ambiente de 

trabalho; 

2.6.2. A prática religiosa também foi referida como fonte de apoio para enfrentamento 

dos problemas no trabalho, por mais contraditório que isso possa parecer. O ser humano tem a 

necessidade de encontrar sentido das experiências por que passam, diante disso, compreender 

como algo maior e mais abrangente que a existência humana e encontrar “alguém” capaz de 

acolher incondicionalmente é uma forma de se sentir confortado na dor, nos traumas, nos 

desafetos, nas situações em que a razão humana por si só não dá conta de compreender e 

justificar. 
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A ludicidade como tutora de resiliência: 

A partir das entrevistas é possível afirmar que as atividades lúdicas, seja nos momentos 

de lazer ou na forma de trabalhar com as crianças, podem efetivamente contribuir para uma 

prática mais criativa, evitando a rotina e promovendo o aumento da autoestima das 

professoras, fortalecendo a capacidade de resiliência destas. Entretanto, em meio a tantos 

agentes estressores presentes no cotidiano da Educação Infantil na creche em questão, as 

atividades lúdicas diminuem a sensação de desgaste, sem dúvida contribuem para o 

fortalecimento das relações interpessoais no grupo docente, para o fortalecimento dos 

recursos internos que contribuem para uma forma de lidar com os conflitos de modo a não se 

sentir desamparado e a acreditar que a luta precisa continuar. Apesar dessa constatação é 

importante considerar que a ludicidade, por mais importante que seja, não contribui 

decisivamente para a resolução dos problemas, dos conflitos, dos desrespeitos, sendo esta 

uma necessidade urgente naquele ambiente de trabalho. 

Diante do exposto, faz-se necessário redimensionar o lugar da creche na estrutura 

universitária, discutir a identidade das professoras de Educação Infantil na creche e na 

universidade, seu papel, formação e garantir a definição ao nível da lei da maior razão 

possível de crianças para cada professor, com a presença de assistentes que auxiliem o 

desempenho das atividades de apoio em sala de aula, no sentido de contribuir para o 

desenvolvimento de um trabalho de melhor qualidade nesta etapa de ensino, diminuir a 

sensação de sobrecarga e, conseqüentemente, colaborar para que este se transforme, aos 

poucos, em um ambiente de trabalho satisfatório. 

Assumimos que o desenvolvimento desta pesquisa serviu de tutor de resiliência para 

mim, para tentar identificar e refletir sobre as condições de trabalho que geram sofrimento 

psíquico mas, também possibilitam situações prazerosas, vivenciados por mim e pelo grupo 

de professoras no cotidiano da Educação Infantil, bem como identificar e refletir sobre as 

formas de enfrentamento que vimos construindo ao longo de mais de uma década naquele 

espaço educativo. Reconhecemos a importância da formação continuada na perspectiva 

discutida por (CHAUÍ, 2003, cf. SILVA, 2007) para o processo de enfrentamento, para não 

nos acomodarmos, para produzirmos conhecimento a partir da reflexão da nossa prática no 

cotidiano e continuarmos o nosso percurso de desenvolvimento humano que inclui o pessoal, 

profissional, afetivo e psicossocial. Mas devo complementar que este não foi o único tutor, o 

exercício do trabalho docente de forma criativa vem me estimulando a construir uma prática 

mais compromissada, mais prazerosa, mais competente e mais lúdica! E, por fim é 
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fundamental dar o lugar que merece a amizade que une efetivamente o grupo de professoras 

da creche. Sentimento nutrido, valorizado e reconhecido que procuramos equacionar com os 

nossos interesses pessoais. Diante disso, essa amizade nos faz buscar alternativas para nos 

fortalecer individual e coletivamente, a fim de que possamos empreender os enfrentamentos 

necessários para a transformação da realidade e a superação dos conflitos existentes no grupo 

e na creche, no cotidiano. 

 

CONCLUSÃO  

 

A partir do desenvolvimento desta pesquisa é possível afirmar que as condições de 

trabalho refletem na saúde, geram sofrimento psíquico e adoecimento das professoras. Por sua 

vez, exigem diferentes formas de lidar, dentre elas as professoras fazem a opção pelo 

enfrentamento, que são: a luta; a busca por qualificação docente; relacionar-se 

satisfatoriamente com as crianças; o grupo docente como ambiente de apoio; trabalho 

pedagógico inspirado na arte-educação e nas atividades com potencial lúdico; a fé, o 

acompanhamento médico e psicológico, quando necessário. Portanto, a partir desta pesquisa, 

é possível afirmar que, as professoras utilizam diversas estratégias para enfrentar o sofrimento 

psíquico no cotidiano e o trabalho docente, inspirado nas atividades lúdicas. Esta atitude 

contribui para o fortalecimento dos recursos internos e o desenvolvimento da capacidade de 

resiliência das professoras, mas não descarta a necessidade de intervenção e mudanças no 

ambiente laboral de modo que este se torne mais saudável.    

Finalizamos a escrita deste artigo acreditando que a transformação da realidade laboral 

desta creche é possível, ainda que demande vontade política por parte da administração 

central da universidade, alem do esforço conjunto com a equipe multiprofissional da creche. 

Para tanto, lembro as palavras de D. Quixote, assumindo como meu o desejo utópico de não 

me deixar abater ou derrotar, de no desamparo ainda encontrar forças para lutar, para “sonhar 

o sonho impossível” de ser respeitada enquanto professora, trabalhadora da educação e que as 

muitas lutas cotidianas não me impeçam de “enfrentar o inimigo invencível”, nomeadamente 

o capital que se sobrepõe e tenta nos aniquilar. Antes disso, que esse enfrentamento se traduza 

em força para continuar e para “tentar quando as forças se esvaem” e, que esta força seja 

coletiva pois, como disse Raul Seixas, “o sonho que se sonha só, é só um sonho que se sonha 

só, mas o sonho que se sonha junto é realidade6! 
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