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RESUMO

O presente trabalho teve por finalidade propor uma reflexão sobre a prática docente desenvolvida por
professores que exercem a docência em creches. A questão de pesquisa foi: A relação do cuidar e
educar de forma indissociável pode interferir na constituição da identidade profissional do professor
Trata-se de uma pesquisa de cunho qualitativo, estudo de caso. Como instrumentos de pesquisa
utilizei observações e entrevistas. Analisei o conteúdo das entrevistas com base nos Núcleos de
Significação, segundo Aguiar e Ozella (2013). O conteúdo dos dados permitiu a reflexão sobre
diversas situações que envolvem a prática docente das quatro professoras que participaram da
pesquisa.

Palavras-chave: Educação Infantil. Identidade Profissional. Prática Docente

ABSTRACT

This paper aims to promote critical thinking concerning the teaching practice developed by teachers
who work at daycare facilities. The research question was: May an inseparable relation between taking
care and educate interfere in teacher’s professional identity development. It is a qualitative research, a
case study. I used notes and interviews as research tools. I analysed the interviews contents based
upon the meaning nuclear by Aguiar and Ozella (2013). The data content allowed us to think about
situations related to the teaching practice of four teachers who participated in this research.

Keywords: Children education. Professional identity. Teaching practice.

RESUMEN

El presente trabajo tuvo por finalidad proponer una reflexión sobre la práctica docente desarrollada
por profesores que ejercen la docencia en guarderías. La cuestión de la investigación fue: ¿La
relación del cuidar y educar de forma indisociable puede interferir en la constitución de la identidad
profesional del profesor Se trata de una investigación de cuño cualitativo, estudio de caso. Como
instrumentos de investigación he utilizado observaciones y entrevistas. He analizado el contenido de
las entrevistas basándose en los Núcleos de Significación, según Aguiar y Ozella (2013). El contenido
de los datos permitió la reflexión sobre diversas situaciones que involucran la práctica docente de las
cuatro profesoras que participaron en la investigación.

Palabras clave: Educación infantil. Identidad Profesional. Práctica Docente

INTRODUÇÃO

O presente trabalho teve como finalidade refletir sobre a relação do cuidar e educar de forma
indissociável, e a constituição da identidade profissional do professor. Para conhecer a legislação que
rege a Educação Infantil na modalidade creche, foram analisados os seguintes documentos: A
Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988); o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente
(BRASIL, 1990); a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (BRASIL, 1996); as Diretrizes Curriculares
Nacionais para a Educação Infantil (BRASIL, 2009) e o Referencial Curricular para Educação Infantil
(BRASIL, 1998). Para compreender como ocorre a constituição da identidade profissional do
professor, busquei apoio teórico no trabalho de Nacarato et al. (1998).

Neste sentido, o objetivo geral desta pesquisa foi: conhecer como ocorre a prática docente numa
determinada creche municipal, diante da necessidade de cuidar e educar de forma indissociável. Teve
como objetivos específicos: Saber como as professoras se reconhecem profissionalmente; conhecer
as questões que norteiam o trabalho docente dos professores da creche; problematizar questões que
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possam estar descaracterizando o papel do professor.

Foi uma pesquisa qualitativa, estudo de caso, realizada com professoras que atuam com crianças na
faixa etária de um ano a cinco anos de idade, numa creche municipal, na cidade de Nossa Senhora
do Socorro- Sergipe. Com base nos relatos das professoras, foi possível conhecer quais os principais
desafios enfrentados por elas no exercício da profissão, e como acontece a constituição da identidade
profissional, diante do binômio cuidar e educar. Analisei os dados obtidos, através dos núcleos de
significação, segundo Aguiar e Ozella (2013).

METODOLOGIA

Os instrumentos utilizados foram: a) observação do trabalho realizado por quatro professoras de
turmas diferentes, que atendem crianças na faixa etária de um ano a cinco anos de idade; b)
realização de entrevistas com as referidas professoras. Os relatos do estudo de caso utilizam uma
linguagem e uma forma mais acessível do que os outros relatórios de pesquisa (LÜDKE; ANDRÉ,
2012). A entrevista está ao lado da observação e possibilita uma maior interação entre o pesquisador
e o pesquisado, especialmente quando são feitas questões abertas, onde não há a imposição das
perguntas, o tema é discutido de maneira autêntica e com melhor aceitação.

UM BREVE HISTÓRICO DA EDUCAÇÃO INFANTIL NO BRASIL

No Brasil surgiu em função da crescente urbanização e estruturação do capitalismo e, com ele, a
necessidade de a mulher ocupar o mercado de trabalho, desencadeando uma movimentação entre os
operários pela reivindicação de um lugar para deixarem seus filhos. As creches preenchiam essa
necessidade para a classe trabalhadora. Firmando-se o cuidar, a atividade principal dessas
instituições. Sendo assim, as creches e pré-escolas surgiram a partir das mudanças econômicas,
políticas e sociais que ocorreram no decorrer dos anos. O termo creche sempre esteve vinculado a
um serviço oferecido à população de baixa renda, dando origem a um pensamento que prevaleceu
por muitos anos, em que a creche era vista apenas como assistencialismo, como um espaço para
cuidar das crianças enquanto as mães trabalhavam.

A Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988) determinou creche/pré-escola como direito da família
e dever do Estado em oferecer esse serviço. Dois anos depois, em 1990, o ECA, Estatuto da Criança
e do Adolescente (BRASIL, 1990) reafirmou os direitos constitucionais em relação à Educação Infantil.

Em 1996, com a promulgação da Emenda Constitucional que cria a Lei de Diretrizes e Bases da
Educação (BRASIL, 1996) a Educação Infantil passou a ser a primeira etapa da Educação Básica,
integrando-se aos ensinos Fundamental e Médio. Só então a Educação Infantil ganhou uma dimensão
mais ampla dentro do sistema educacional.

A creche se caracterizava por uma atuação em horário integral, e a pré-escola, por um funcionamento
semelhante ao da escola, em meio período. A Lei 9394/96 Lei de Diretrizes e Bases da Educação
(BRASIL,1996) nos seus artigos 29 e 30, respectivamente, determina a finalidade da Educação
Infantil, bem como a faixa etária que compreende a creche e a pré-escola:

Art.29 A Educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como
finalidade o desenvolvimento integral da criança até os seis anos de idade, em
seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação
da família e da comunidade.
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Art. 30 A educação infantil será oferecida em: I – creches ou entidades
equivalentes, para crianças de até três anos de idade; II pré-escolas para
crianças de quatro a seis anos de idade. (BRASIL, 1996).

Dessa definição decorre que a Creche é direito tanto das crianças como de seus pais e são
instituições de caráter educacional e não simplesmente assistencial como ao longo da história foram
consideradas. Para reforçar este posicionamento o Conselho Nacional de Educação Básica, por meio
da Resolução n° 5, de 17 de dezembro de 2009, (BRASIL, 2009) fixa as Diretrizes Curriculares
Nacionais para a Educação Infantil e preconiza no seu artigo 5°:

Art. 5° - A Educação Infantil primeira etapa da Educação Básica, é oferecida
em creches e pré-escolas, as quais se caracterizam como espaços
institucionais não domésticos que constituem estabelecimentos educacionais
públicos ou privados que educam e cuidam de crianças de 0 a 5 anos de idade
no período diurno, em jornada integral ou parcial, regulados e supervisionados
por órgão competente do sistema de ensino e submetidos a controle social
(BRASIL, 2009)

A creche sofreu inúmeras transformações ao longo dos anos, hoje de acordo com o que determina a
legislação vigente, as creches são espaços educacionais e devem oferecer cuidados e educação. A
Educação Infantil passa a ser vista como a junção do educar e cuidar. Cuidar no sentido que as
necessidades básicas da criança sejam atendidas e, educar, porque deve oferecer à criança,
possibilidades de descobertas e aprendizagem. O referencial Curricular para Educação Infantil
ressalta o desafio de conhecer as especificidades individuais de cada criança.

Compreender, conhecer e reconhecer o jeito particular das crianças serem e
estarem no mundo é o grande desafio da educação infantil e de seus
profissionais. Embora os conhecimentos derivados da psicologia, antropologia,
sociologia, medicina etc. possam ser de grande valia para desvelar o universo
infantil apontando algumas características comuns de ser das crianças, elas
permanecem únicas em suas individualidades e diferenças (BRASIL, 1998,
v.1, p.22 ).

Muitos são os desafios para oferecer, principalmente nas instituições públicas, a oferta de ensino na
modalidade creche, os problemas vão desde a falta de vagas a problemas de estrutura, e
profissionais qualificados. Algumas vezes a função de cuidar acaba exercendo um papel maior que o
de educar.

A Constituição da Identidade Profissional do Professor da Creche.

De acordo com o Referencial Curricular para Educação Infantil (BRASIL, 1998), a prática educativa
nas creches deve garantir de maneira integrada, o acesso a educação e aos cuidados, visto que,
ambos são essenciais para contribuir com o desenvolvimento integral das crianças de 0 a 3 anos.

Nas últimas décadas, os debates em nível nacional e internacional apontam
para a necessidade de que as instituições de educação infantil incorporem de
maneira integrada as funções de educar e cuidar, não mais diferenciando nem
hierarquizando os profissionais e instituições que atuam com as crianças
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pequenas e/ou aqueles que trabalham com as maiores. (BRASIL, 1998, v.1,
p.23).

Embora se afirme que não deve haver diferenciação e hierarquização entre os professores que atuam
na educação infantil e aqueles que atuam nos anos iniciais do Ensino Fundamental, é notório que
para a sociedade o trabalho desenvolvido pelos professores da Educação Infantil, especialmente os
que atuam em creches, é menos valorizado ou de certa forma depreciado. Mesmo com as
transformações ocorridas na sociedade no decorrer dos anos, ainda é possível perceber que o termo
assistencialismo é relacionado com a educação oferecida nas creches. O professor que atua na
creche é visto como alguém que cuida das crianças enquanto as mães trabalham. O Referencial
Curricular para Educação Infantil (BRASIL,1998) ressalta que:

Modificar essa concepção de educação assistencialista significa atentar para
várias questões que vão muito além dos aspectos legais. Envolve
principalmente, assumir as especificidades da educação infantil e rever
concepções sobre a infância, as relações entre classes sociais, as
responsabilidades da sociedade e o papel do Estado diante das crianças
pequenas. (BRASIL,1998, p.17).

Segundo Nacarato et al. (1998), historicamente se construiu a imagem do professor como alguém que
dá aula, fortalecendo a imagem de doação e ocultando o papel de profissional. “A força da ideologia
impõe limites para se entender o(a) professor(a) como profissional que constrói/produz saberes
profissionais. Essa imagem – de alguém que doa – foi historicamente e socialmente construída”
(p.77). Nos primórdios da sociedade, a educação era privilégio de poucos. A igreja estava
estreitamente ligada com a educação, quando se acreditava que o povo necessitava apenas da
iniciação religiosa. A educação era voltada para os conhecimentos religiosos e as aulas eram
ministradas pelo clérigo. A imagem do professor como alguém que possui características missionárias
e vocação para doação acabou gerando a ideologia de trabalho voluntário ocultando o papel de
profissional. A partir do processo de urbanização e industrialização ocorreu o aumento do número de
escolas e consequentemente do número de professores e de alunos. A expansão do ensino
favoreceu o aparecimento do professor assalariado, com a desvalorização da profissão, os
professores autônomos deram lugar aos professores assalariados. O processo de urbanização e
industrialização possibilitou novas oportunidades de trabalho, com melhor remuneração e maiores
chances de ascensão, provocando a saída dos homens do magistério. Com isso, houve um aumento
quantitativo de mulheres no magistério devido a necessidade de expandir a educação para um
número maior de pessoas, o governo passou a contratar mulheres para exercer a profissão
oferecendo baixa remuneração. (NACARATO et al., 1998).

A questão de gênero na área da pedagogia também reforça a imagem de doação no magistério,
principalmente na Educação Infantil. Não é comum encontrarmos pedagogos, e os poucos homens
que seguem nessa profissão costumam atuar no ensino médio, superior, ou anos iniciais do Ensino
Fundamental, onde continuam sendo minoria. Nas turmas de Educação Infantil, principalmente nas
creches, o corpo docente é formado por pedagogas, o que reforça a relação do professor como
alguém que cuida, que possui habilidades femininas e instinto maternal. As creches surgiram da
necessidade de as mães terem onde deixar seus filhos para poderem trabalhar.

Nacarato et al. (1998) ressalta que:

Essa imagem, aliada ao caráter vocacional missionário, intensifica-se com o
processo de feminização do magistério, pois as características “intrínsecas” à
mulher – instinto maternal, docilidade, submissão e habilidades femininas –
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possibilitaram a sua inclusão/aceitação no trabalho docente, não sendo
consideradas como características que constituem um profissional.
(NACARATO et al., 1998, p. 77-78 )

Historicamente se construiu a imagem do professor como sendo um profissional do sexo feminino. As
instituições de ensino, principalmente da Educação Infantil, tendem a optar por mão de obra feminina.
Fortalecendo a ideologia de que o professor da Educação Infantil deve possuir habilidades femininas
e instinto maternal.

A Afetividade Presente na Relação Professor e Aluno.

Segundo Cunha (2008) o afeto na educação não é nenhuma nova teoria pedagógica. É algo que
acompanha o homem desde o nascimento da sua história. O afeto é um conjunto de sentimentos e
emoções que nos move na interação com a vida. Porém, o afeto por vezes passa despercebido nas
relações humanas, apesar de ser o responsável por essas relações. As emoções vividas no campo do
sentimento são responsáveis por trazer experiências reais, que podem ser boas ou ruins. Essas
experiências se tornarão lembranças de momentos que fizeram parte da nossa história. “Não é
somente a dor que sentimos, ou a felicidade que queremos dar. Trata-se de tudo isso junto, movendo
nossas mentes, sentimentos e emoções na complexidade do nosso ser na interação com a vida”.
(CUNHA, 2008, p.16).

Na sua definição etimológica, o afeto é neutro. Pode exprimir um sentimento
de agrado ou desagrado em diferentes graus de complexão; disposição de
alma, que tanto pode revelar amor ou ira. O afeto, entretanto, quando resulta
da prática do amor, torna-se amorosidade, atitude que se reveste em um
estímulo para o aprendizado, dando clareza e entendimento à consciência.
(CUNHA, 2008 p.16).

O afeto presente nas relações que envolvem professores e alunos, tem profunda influência no
desenvolvimento infantil e é através dele que se criam vínculos de confiança, que se transformam em
estímulos para a aprendizagem.

Para Freire (1996) ensinar exige querer bem aos educandos e à prática educativa. O professor deve
estar preparado para vivenciar esse afeto, sabendo que a afetividade não deve interferir na sua
autoridade de professor.

E o que dizer, mas sobretudo que esperar de mim, se, como professor, não
me acho tomado por este outro saber, o de que preciso estar aberto ao gosto
de querer bem, às vezes, à coragem de querer bem aos educandos e à
própria prática educativa que participo [...] (FREIRE, 1996, p.159).

A afetividade apesar de estar presente em todos os momentos da vida do ser humano é na infância
que ela ganha um papel essencial para o desenvolvimento emocional. A escola tem um papel
fundamental no desenvolvimento emocional e afetivo da criança.

O professor precisa ter consciência que não é só o aluno que precisa vivenciar esse afeto, o professor
também tem essa necessidade. É importante que o professor compreenda a importância desse
sentimento, especialmente quando se trata de crianças pequenas que ainda estão descobrindo como
lidar com os sentimentos.
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RESULTADOS E DISCUSSÕES

As Entrevistas

Realizei as entrevistas de forma individual, utilizei o mesmo roteiro com perguntas abertas que
funcionaram como temas geradores para a discussão. Gravei todo o conteúdo das entrevistas para
posterior análise dos áudios. Após transcrever todos os áudios, procurei distinguir as informações
centrais, para isso, li o material diversas vezes, fazendo relações com os áudios e com o foco
principal da pesquisa.

Para a análise do conteúdo das entrevistas utilizei os Núcleos de Significação, segundo Aguiar e
Ozella, (2013). Inicialmente selecionei os pré-indicadores, após leitura flutuante da fala das
entrevistadas. Para Aguiar e Ozella, (2013):

Os pré–indicadores são, portanto, trechos de falas compostos por palavras
articuladas que compõe um significado, carregam e expressão a totalidade do
sujeito e, portanto, constituem uma unidade de pensamento e linguagem.
(p.309).

Após encontrar os pré-indicadores, é preciso verificar as informações que melhor definem a
compreensão do objeto de estudo, para isso é preciso juntar as informações e encontrar os
indicadores, que serão os norteadores para a construção dos núcleos de significação.“Os núcleos
devem ser construídos de modo a sintetizar as mediações constitutivas do sujeito; mediações essas
que constituem o sujeito no seu modo de pensar, sentir e agir”. (AGUIAR e OZELLA, 2013, p. 310). A
construção dos Núcleos de significação é um importante momento de interpretação, onde o
pesquisador deve identificar os pontos centrais e fundamentais a serem analisados na sua pesquisa.

Núcleos de significação

A análise dos Núcleos de significação inicia-se a partir da articulação e interpretação dos relatos,
buscando dar significado aos conteúdos, geralmente o processo de análise dos núcleos explicitará
semelhanças ou contradições entre os conteúdos dos indicadores. “Tais contradições não
necessariamente estão manifestas na aparência do discurso, sendo apreendidas a partir da análise e
interpretação do pesquisador” (AGUIAR e OZELLA, 2013, p. 311). O pesquisador deve possuir uma
sensibilidade que permita analisar e interpretar os conteúdos de forma a construir significados que
não alterem a veracidade dos fatos.

Definida a nuclearização dos significados como metodologia para a análise e interpretação dos dados,
busquei articular o que foi desvelado por cada uma das professoras entrevistadas, dialogando,
identificando e problematizando os muitos conteúdos obtidos através de suas falas. Relatos que
trouxeram mais que palavras, trouxeram emoção, sentimentos e muito aprendizado. Durante toda a
análise e interpretação dos dados, mantive o conteúdo das falas das professoras sem realizar
nenhuma interferência, garantindo a fidedignidade dos conteúdos das entrevistas.

Quadro 1 – Núcleos de significação e seus respectivos indicadores finais.

NÚCLEOS DE SIGNIFICAÇÃO INDICADORES FINAIS.
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TRABALHO DO PROFESSOR • Autorreconhecimento profissional
• Constituição da identidade profissional

O PEDAGOGO DA CRECHE
DIANTE DA SOCIEDADE

• Desvalorização no meio profissional.
• Reconhecimento da sociedade.

AFETIVIDADE • Relação professoras e alunos.
• Amor pela profissão.

Fonte: Acervo da autora.

Análise e interpretação das entrevistas por intermédio dos núcleos de significação.

Núcleo I: Trabalho do Professor.

a. Autorreconhecimento profissional.

Todas as professoras entrevistadas, no momento que eu perguntei como elas se reconhecem como
profissionais, responderam destacando a satisfação com o trabalho que realizam.

Uma pessoa responsável, comprometida com o que faz, que busca sempre o
melhor para o aluno. É isso! (Professora A).

Eu me sinto uma pessoa capaz, competente. Gosto do que faço [...]
(Professora B).

Eu me sinto realizada! Feliz com o que eu faço. Primeiro porque eu amo [...]
(Professora C).

Competente, comprometida, que gosta do trabalho. (Professora D).

Sobre o comprometimento com a docência, citado pela professora A, e a competência profissional,
citada pelas professoras B e D, Freire (1996), afirma que:

Ensinar exige segurança, competência profissional e generosidade. A
segurança com que a autoridade docente se move implica uma outra, a que se
funde na sua competência profissional. Nenhuma autoridade docente se
exerce ausente desta competência. O professor que não leve a sério sua
formação, que não estude, que não se esforce para estar a altura de sua
tarefa não tem força moral para coordenar as atividades de sua classe.
(FREIRE, 1996, p.102 e 103.).

A competência profissional e o compromisso com a profissão são fundamentais para legitimar a
autoridade do professor. Ter consciência sobre a prática que desenvolve, permite que o professor
possa se autoavaliar, e sempre que for necessário buscar formas de melhorar sua prática.
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a. Constituição da identidade profissional

As professoras foram unânimes, quando questionadas sobre o cuidar e educar de forma indissociável
e a constituição da identidade profissional. Todas disseram que em momento algum deixaram de se
reconhecerem como professoras, por exercer a prática de cuidar e educar de forma indissociável.
Todas as professoras responderam que essa questão não interfere na constituição de suas
identidades profissionais.

Não! Não, porque a partir do momento que você se coloca como profissional,
um pedagogo dessas faixas etárias, você já vem trazendo com você
justamente toda essa questão da afetividade, do cuidar. Tudo isso vai ter que
existir. É uma faixa etária totalmente diferenciada das outras [...]. (Professora
A).

Não! Não interfere não. A gente cuida. A gente educa, faz parte do nosso
trabalho de pedagoga da creche [...]. (Professora B).

Não! Não interfere não. Não tem como interferir. É só saber dosar. Você vai
mostrar o que é educar, e o que o respeito deles pelo profissional. Não vai
interferir em nada. Nós sabemos trabalhar, sabemos o limite. Trabalhando
certo não tem nada de interferência, não [...] (Professora C).

Não interfere, não. Eu acredito no meu trabalho! Meu pensamento é esse, que
não atrapalha [...] (Professora D).

Todas as professoras afirmaram que a constituição da identidade profissional, está relacionada com a
forma que elas se comportam como profissionais. E que cuidar e educar de forma indissociável faz
parte do trabalho dos pedagogos da creche.

Para Oliveira et al. (1992), a constituição da identidade do educador de creche se desenvolve pelas
interações que os educadores estabelecem com os sujeitos que fazem parte desse trabalho.

O educador de creche também se constitui enquanto tal, nas relações e
interações que estabelece tanto com as crianças, como com as famílias e com
os outros profissionais da instituição. Ele vai se constituir de forma diferente
conforme perceba o seu papel na creche e junto às crianças. Assim, poderá se
ver como alguém que 11apenas “cuida” e “toma conta” das crianças ou como
alguém que contribui ativamente para o desenvolvimento das mesmas.
(OLIVEIRA et al. 1992, p.32).

O comportamento apresentado pelo profissional, será responsável tanto pela visão que ele construirá
diante dos sujeitos que fazem parte desse trabalho, como também para a constituição de sua própria
identidade profissional.

Núcleo II: O pedagogo da creche diante da sociedade.

a. Desvalorização no meio profissional.
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Questionei se no decorrer da carreira docente, elas perceberam algum tipo de desvalorização no
meio, com relação aos professores atuantes na creche e os professores das escolas. A professora A,
disse que nunca sentiu nenhum tipo de desvalorização, porém citou que essa desvalorização existe e
responsabilizou a Secretaria de Educação como sendo uma incentivadora dessa desvalorização.

Eu, enquanto profissional, não sinto! Eu não sinto, mas existe! Existe porque
geralmente, até a própria Secretaria de Educação. Eles colocam o que!
Aqueles profissionais que já estão em fim de carreira. O que eles fazem
Colocam para a creche, então, quando eles próprios fazem isso, então, estão
deixando claro que esses profissionais que já estão em fim de carreira, que já
estão próximos de se aposentar, já estão cansados! Então vão ficar
justamente na creche, porque é como se fosse um local de descanso para o
professor. Quando na verdade não é! O problema da creche é justamente
esse! [...] (Professora A )

A professora “B” limitou-se a responder que nunca sentiu, nem percebeu nenhum tipo de
desvalorização. A professora “C” disse que apesar de ela respeitar todos os colegas de profissão,
independente da escola que atuam ou do grau de formação, ela percebe que alguns deles se acham
superiores, por trabalharem com crianças maiores. Ela citou também o preconceito que alguns
estagiários sofrem no inicio da carreira, por parte de diretores e professores.

Não. Não acho! Nunca senti. (Professora B).

Olhe! Nem todos. Porque o mundo é assim! Nem sempre é igual. Existem
muitos que não dão valor! Se sente! “Ah, eu trabalho Com o Ensino
Fundamental, meu nível é outro!” Existe esse lado. Meu nível é outro! Eu
também respeito ele, da forma que ele quer ver o mundo. Porque quem sou eu
pra dizer assim... Ele tem que pensar igual a mim Não! Eu entendo todo
mundo. Eu sou assim mesmo, é meu jeito de ser! [...] E os profissionais, meus
colegas, eu considero, respeito e amo todos por igual [...] Seja ele, tenha ele, o
nível que for; superior, doutorado, eu tenho o mesmo respeito, daquele que
está iniciando agora. Eu tenho respeito até por aquele que tá começando... Eu
vejo muitas pessoas, já trabalhei com professor, com diretor, que não tinha
respeito pelo estagiário. Eu estou falando isso, porque é assim mesmo. Acho
que você já sentiu isso! Não tinha valor! [...] Eu considero que o estagiário já é
um professor. O que o estagiário precisa é de uma forcinha, nossa. É só isso!
Ele vai ser. Se ele encontra apoio, encontrar amor. Ele vai ser um profissional
tão bom, no mundo. É isso que você tem que fazer. É uma sementinha que tá
ali iniciando. Coitados, Né! Com o coração aberto para receber [...] (Professora
C).

Já a professora “D”, disse que sente uma desvalorização, principalmente, vinda dos professores que
são licenciados por disciplinas específicas.

Tem sim! A gente não pode negar! Tem principalmente, aquele professor que
trabalha por área. Ele descrimina demais o professor. Ele subestima o saber
da gente, a capacidade do pedagogo, principalmente os que trabalham na
creche [...] (Professora D).

30/10/2018        http://anais.educonse.com.br/2018/educacao_infantil_creche_uma_reflexao_sobre_a_identidade_profissi.pdf

Educon, Aracaju, Volume 12, n. 01, p.10-16,  set/2018 | www.educonse.com.br/xiicoloquio



As professoras citaram a desvalorização que percebem no meio profissional, vinda da Secretária de
Educação e dos colegas de profissão, mas ficou claro através dos relatos que essa questão não
interfere no dia a dia delas como profissionais.

Sobre a postura profissional das referidas professoras, Freire (1996) colabora dizendo:

[...] é digna de nota a capacidade que tem a experiência pedagógica para
despertar, estimular e desenvolver em nós o gosto de querer bem e o gosto da
alegria sem a qual a prática educativa perde o sentido. É esta força misteriosa,
às vezes chamada vocação, que explica a quase devoção com que a grande
maioria do magistério nele permanece, apesar da imoralidade dos salários. E
não apenas permanece, mas cumpre, como pode, seu dever. Amorosamente,
acrescento (FREIRE,1996, p.161).

Essa postura profissional apresentada pelas professoras, demonstra o respeito e o comprometimento
que elas têm pela educação. Comportamento este, que se faz necessário no exercício da profissão.

a. Reconhecimento da sociedade.

Questionei sobre a percepção das professoras, com relação ao reconhecimento da sociedade diante
do trabalho desenvolvido pelos professores de creche, a professora “A”, disse que percebe que a
sociedade não tem consciência do trabalho pedagógico desenvolvido na creche. Que a creche é vista
apenas como um espaço para cuidar de crianças. A professora “B” disse que não percebe que a
sociedade elogia o trabalho que ela desenvolve na creche.

O professor que trabalha na creche, geralmente a visão que a sociedade tem,
que é só a questão do cuidar. Essa questão de trabalhar o pedagógico, de
trabalhar a questão da leitura e escrita, a sociedade não se dá conta disso.
Desse trabalho que é realizado [...] (Professora A).

Eu assim, sou suspeita para falar, mas, eu não vejo esse elogio todo, não! [...]
(Professora B).

A professora “C” disse que percebe um respeito da sociedade perante o trabalho realizado pelos
professores, e que na opinião dela, não interessa a visão que a sociedade tem, que o importante é o
trabalho que ela desenvolve, independente da opinião da sociedade. Destacou também, que alguns
profissionais da educação, são preconceituosos com a própria profissão e vivem dizendo que não são
valorizados.

Eu vejo a sociedade, que eles têm respeito pelo profissional. A maioria dos
profissionais, eles têm um preconceito de dizer que não são valorizados. Você
vê isso, né! “Ah, eu não sou valorizado!” Gente, nós não temos que nos
preocuparmos com quem não está dando valor ou não. Se você continua
fazendo um bom trabalho, vai chegar um dia que eles irão ver. É a
continuação do profissional. Eu sou o que eu sou! Não vou mudar! Só vou
mudar para melhor! Porque a sociedade um dia vai me ver! [...] Primeiro você
tem que pensar naquele que tá nos dando força para continuar a vida, que é
Deus. E a sociedade, nós somos valorizados de todo jeito, porque sem o
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professor não existiria nada! Toda profissão passou pelo professor!
(Professora C).

A professora “D” ao invés de relatar qual a sua percepção com relação ao reconhecimento da
sociedade, disse que preferia relatar como ela espera que a sociedade veja o professor. Porém, mais
adiante em outra pergunta, acabou relatando sua percepção com relação a visão da sociedade.

Eu! Eu não sei, se é o que eu acho que a sociedade me vê, mas, é o que eu
espero que veja. Que o professor é a base de tudo! Eu acho que o pedagogo
de creche, embora não seja valorizado, mas, ele tem um papel fundamental!
[...] então, é o que eu espero que a sociedade veja, como fundamental no
desenvolvimento das crianças [...] O pedagogo, ele tem um papel
fundamental! De extrema importância! Não é só no saber, não! Mas, em tudo!
[...]

[...] A própria sociedade já tem isso, de não ver a creche como uma instituição
que alfabetiza. Não ver! A creche é como um espaço, um deposito. Que bota
lá, a criança porque a mãe vai trabalhar e, é uma creche assistencialista. A
creche tem isso! Veio historicamente, e a sociedade ainda vê dessa forma.
(Professora D).

Para Oliveira et al. (1992) é importante ressaltar que a creche não é uma instituição substituta da
família, ou um espaço que as crianças devem ficar apenas para serem cuidadas enquanto os pais
estão trabalhando. A creche deve ser vista como uma instituição educacional que contribui com o
desenvolvimento das crianças em todos os aspectos.

A creche é um dos contextos de desenvolvimento da criança. Além de prestar
cuidados físicos, ela cria condições para o desenvolvimento cognitivo,
simbólico, social e emocional. O importante é que a creche seja pensada não
como instituição substituta da família, mas como ambiente de socialização
diferente do familiar. Nela se dá o cuidado e a educação de crianças, que ai
vivem, convivem, exploram, conhecem, construindo uma visão de mundo e de
si mesmas, constituindo-se como sujeitos. (OLIVEIRA et al, 1992, p.64).

Existe um longo caminho a ser percorrido até que a sociedade perceba a relevância do trabalho
educacional desenvolvido pelos pedagogos que atuam em creches, contudo, as transformações
ocorridas na sociedade no decorrer dos anos, têm contribuído para construir uma identidade
educacional, e a visão assistencialista está sendo aos poucos desconstruída.

Núcleo III: Afetividade.

a. Relação professoras e alunos

Todas as professoras participantes da pesquisa, consideraram a afetividade como essencial na
relação delas com seus alunos. A professora “A” destacou que o profissional deve estar preparado
para lidar com a questão do afeto, pois, para ela o afeto é primordial para lidar com a faixa etária
atendida na creche, levando em consideração também, que a maioria delas não recebe esse afeto
dos pais, as professoras acabam suprindo essa necessidade afetiva das crianças.
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A professora “C” destacou ainda, que os professores marcam a vida das crianças, e seguem nas
lembranças delas, para o resto da vida. A professora “D” ressaltou a importância de saber lidar com o
afeto, sem perder o respeito.

É o primeiro fator que deve acontecer. É o afeto. Porque você tá lidando com
um público que está começando a descobrir, então você tem que ter esse
lado, para poder lidar com esse público. Não tem como você ser diferente,
não! Se não houver isso da parte do profissional, não vai dar certo. Porque a
criança é puro afeto. E você tem que lidar com isso no dia a dia. Porque
muitas delas, não tem isso em casa. Você vê que muitas crianças não têm
isso dos pais [...] (Professora A).

A afetividade é uma coisa essencial. A gente se apega bastante a essas
crianças [...] (Professora B).

A afetividade é essencial, porque trabalhar com criança é amor. Criança é a
coisa mais linda que Deus nos deu [...] Porque você vê uma criança, você
passar hoje, como eu passo mesmo, por muitos, que passaram por mim. Tá
no ônibus dirigindo, ai fala assim, pra mim: “Que prazer!” Olha que coisa linda!
Eu olho assim, nem estou conhecendo mais aquela pessoa, aquele rapaz.
Não estou conhecendo mais, a idade, né! Passou por mim pequeno. Mas ele
não esquece do professor. A criança que passa pela gente, ela não esquece,
fica na mente deles. E a prova você vê ai os que foram meus o ano passado,
quando eu vou chegando na porta, vem tudo gritando meu nome e contar os
segredos. Eles têm aqueles segredos para revelar para a gente. Você vê a
confiança da criança, em quem dá amor. Que nem todo professor, eles têm
confiança, não. Aqueles que só gritam, só exigem deles, eles não têm essa
confiança. Eu passo hoje, por aqueles meninos no calçadão, trabalhando nas
lojas, aí me chamam: “Minha querida, nunca mais a vi, venha aqui para eu te
beijar, te abraçar”. Tudo já velha, eu nem lembro mais quem é! [...] (Professora
C).

A afetividade é fundamental! É de extrema importância! É de suma
importância! Eu diria que é uma das coisas que é prioritária na relação, nesse
momento, e eu acho que em todo momento do processo. Sempre impondo
limites. Impondo respeito. Mas, é de extrema importância, a afetividade
(Professora D)

A professora “C”, além de afirmar que os professores seguem na memória do aluno no decorrer da
vida, ressaltou também, a importância de estabelecer uma relação de amorosidade e confiança, entre
alunos e professores. Para ela, o comportamento do professor diante do aluno será determinante para
despertar a confiança e o afeto.

Para Freire (1996) nenhum professor passa despercebido pelo aluno, as experiências vividas pelos
alunos podem trazer lembranças boas ou ruins dos professores que fizeram parte da vida escolar
daquele aluno.

O professor autoritário, o professor licencioso, o professor competente, sério, o
professor incompetente, irresponsável, o professor amoroso da vida e das
gentes, o professor mal-amado, sempre com raiva do mundo e das pessoas,
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frio, burocrático, racionalista, nenhum desses passa pelos alunos sem deixar
sua marca (FREIRE, 1996, p.73).

Sobre a importância de saber lidar com o afeto, estabelecendo limites e respeito, ressaltado pela
professora “D”, Cunha (2008) afirma que:

É por meio do amor que se obtém a saúde mental e emocional. É por razão do
amor que sabemos se somos felizes ou não. É por sua ação que os nossos
alunos são encorajados a romperem os seus limites em voos mais altos e a
respeitarem voluntariamente os limites estabelecidos para a disciplina e
aprendizado. Quando se ama, é quando se devem disciplinar e estabelecer
limites, não em momentos de rancor instintivo, nos quais agimos mais em
razão de nós mesmos do que pelas necessidades dos nossos alunos ou filhos.
Reflexos condicionados não educam (CUNHA,2008, p.16 e 17).

As relações afetivas acompanham o ser humano durante toda a vida, porém, na infância essas
relações devem ser potencializadas para garantir que as crianças possam vivenciar situações afetivas
que contribuam com o seu desenvolvimento emocional e afetivo.

a. Amor pela profissão.

Todas as professoras entrevistadas, disseram que gostam da profissão, que sentem prazer pelo
trabalho que desenvolvem, porém, a professora “C” enfatizou o amor que ela sente pela profissão,
como uma motivação para sua vida. Destacou a importância de todos reconhecerem o valor da
educação para dedicar-se com amor.

[...] A educação tem esse nome: Educação. É bonita a palavra, né! Educação
é muito linda a palavra, mas, que nem todo mundo sabe o significado dessa
palavra. Educação é amor! Educar é amor! Se não tem amor, não vai existir
uma boa educação! Primeiro passo é amar aquilo que você faz! Para tudo em
nossa vida, nós temos que ter amor [...]

[...] nessa vida nossa, por mais amargura que a pessoa sinta, quando você
chega numa sala de aula, você esquece tudo que você passou em casa.
Esquece! Pode confiar que esquece. Porque o que eu já passei na minha vida,
foi muita coisa triste. Quando eu perdi o meu filho, o meu filho mais velho. Eu
pensei que nunca mais iria me recuperar. E quem me deu essa força foi a sala
de aula. Quando eu olhava aquelas crianças, me abraçar. “Tia eu te amo!” [...]

Minha gente, isso me dá uma força para eu viver! Porque eu não quero
morrer, não! Eu quero viver! E, é assim que eu vivo até hoje. E está ótima
minha vida, tá linda! (Professora C).

Sobre esse amor pela docência, tão bem enfatizado pela professora “C” retorno mais uma vez ao
pensamento de Freire (1996)

Há uma relação entre a alegria necessária à atividade educativa e a
esperança. A esperança de que professor e alunos juntos podemos aprender,
ensinar, inquietar-nos, produzir, e juntos igualmente resistir aos obstáculos à
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nossa alegria[...] (FREIRE, 1996, p.80).

A prática docente realizada com amor e alegria, desvela a beleza que existe nas relações que
envolvem o processo de ensino-aprendizagem. Além de ser um estimulo para quem pretende abraçar
essa profissão.

CONCLUSÃO

A realização desta pesquisa foi de grande relevância para conhecer e refletir sobre as peculiaridades
que envolvem a prática docente na creche. As observações realizadas, unidas aos relatos das
professoras, proporcionou uma discussão sobre a importância do trabalho desenvolvido pelas
professoras e a participação delas em todo o processo de desenvolvimento das crianças.
Confirmou-se que, o cuidar e o educar são atividades indissociáveis, visto que ambas são essenciais
para o desenvolvimento infantil.

A análise dos dados obtidos através dos relatos das professoras, deixou claro que de acordo com a
percepção delas, exercer a docência na creche não interfere na constituição da identidade
profissional. Para elas, a constituição da identidade profissional é intrínseca à personalidade de cada
um, portanto, não sofre interferência do meio social. Para as professoras participantes da pesquisa, o
importante é o trabalho que elas desenvolvem e como elas se percebem como profissionais.

30/10/2018        http://anais.educonse.com.br/2018/educacao_infantil_creche_uma_reflexao_sobre_a_identidade_profissi.pdf

Educon, Aracaju, Volume 12, n. 01, p.15-16,  set/2018 | www.educonse.com.br/xiicoloquio



REFERÊNCIAS

AGUIAR, Wanda Maria Junqueira e OZELLA, Sergio. Apreensão dos sentidos: aprimorando a
proposta dos núcleos de significação. R. bras. Est. pedag., Brasília, v. 94, n. 236, p. 299-322,
jan./abr. 2013.

BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria de Educação Fundamental. Referencial
Curricular Nacional para a Educação Infantil / Ministério da Educação e do Desporto, Secretaria de
Educação Fundamental. — Brasília: MEC/SEF, 1998. 3v.: il.

BRASIL, Governo Federal. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, Senado
Federal (1988).

BRASIL. Lei n. 8.069, de 13 de julho de 1990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do
Adolescente e dá outras providências. Diário Oficial da República Federativa do Brasil. Brasília, DF,
16 jul.1990, p.13.563.

BRASIL, LDB. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional: Lei n. 9.394, de 1996. Brasília:
Secretaria de Edições Técnicas (1997).

BRASIL. Ministério da Educação. Resolução CNE/CEB nº 5, de 17 de dezembro de 2009. Fixa as
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil. Diário Oficial da União, Brasília, 18 de
dezembro de 2009, Seção 1, p. 18.

CUNHA, Antônio Eugênio. Afeto e aprendizagem: amorosidade e saber na prática pedagógica. Rio
de Janeiro: Wak, 2008.

FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: Saberes necessários à prática educativa. São Paulo: Paz
e terra, 1996.

LÜDKE, Menga e ANDRÉ, Marli E.D.A. Pesquisa em educação: abordagens qualitativas. São Paulo:
E.P.U, 2012.

NACARATO, Adair Mendes et.al O cotidiano do trabalho docente: palco, bastidores e trabalho
invisível... abrindo as cortinas. In: GERALDI, Corintia Maria Grisolia et.al. Cartografias do trabalho
docente: professor(a) - pesquisador(a). Campinas: Mercado de Letras: Associação de Leitura do
Brasil- ALB, 1998.

OLIVEIRA, Zilma de Morais, et al. Creches: crianças e faz de conta & Cia. Petrópolis: Vozes, 1992.

30/10/2018        http://anais.educonse.com.br/2018/educacao_infantil_creche_uma_reflexao_sobre_a_identidade_profissi.pdf

Educon, Aracaju, Volume 12, n. 01, p.16-16,  set/2018 | www.educonse.com.br/xiicoloquio


