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Introdução: O artigo aborda sobre as práticas pedagógicas das professoras de creches
da cidade de Santana do Paraíso, Minas Gerais, bem como sobre os seus desafios no
cotidiano escolar para desenvolverem um trabalho que privilegie o binômio cuidar e
educar. Hoje, como primeira etapa da educação básica, a Educação Infantil passa a ser
reconhecida como espaço de educação para as crianças pequenas e, com isso, a creche,
instância de atendimento à criança de zero a três anos, ganha maior visibilidade, pelo
menos em âmbito legal. Objetivo: A pesquisa tem como objetivo identificar quais são
as necessidades profissionais dessas professoras de creches, no que se refere ao
trabalho que envolve as dimensões do cuidar e educar as crianças pequenas.
Metodologia: A pesquisa é de cunho qualitativo, do tipo exploratória, envolvendo
levantamento bibliográfico e coleta de dados por meio de questionário com perguntas
de múltipla escolha, aplicado a um grupo de vinte e uma professoras de creche da
cidade de Santana do Paraíso/MG. Teve como aportes teóricos Kuhlmann (história da
Educação Infantil no Brasil), Kramer, Cerisara e Cota (estudo sobre a profissão
docente e a identidade profissional de professoras de creche). Resultados: Em primeiro
lugar, foi destacado o planejamento das atividades para a rotina do trabalho no interior
dessas creches. Reconhecendo a importância do ato de planejar em qualquer
modalidade escolar, constatou-se que as entrevistadas não realizam o planejamento das
atividades a serem desenvolvidas nas creches. Um segundo aspecto diz respeito à
discrepância entre a função que as entrevistadas desempenham nas creches e sua
função real. Embora se reconheçam como professoras de Educação Infantil,
percebeu-se uma ausência na especificação da Carteira de Trabalho, o que se remete a
pensar que não há um reconhecimento social da função que desempenham. Um
terceiro aspecto refere-se ao atendimento das crianças nas creches pesquisadas. O
entendimento do binômio cuidar e educar ainda é muito restrito, de forma que a ênfase
nas creches está no cuidar, em ficar limpo, penteado e alimentado, desconsiderando os
estudos e legislações que orientam sobre a qualidade no atendimento dessas
instituições, primando pelo desenvolvimento integral das crianças. Conclusão:
Constatou-se uma dualidade entre o cuidar e educar na Educação Infantil, problemas
na formação das professoras e falta de reconhecimento dessas profissionais. O
atendimento, o cuidar e o educar, a remuneração, o reconhecimento e a formação
continuada das docentes são aspectos que merecem destaque no âmbito das políticas
públicas. 
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