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RESUMO 

Este trabalho lança um olhar para as histórias de vida de educadores homens que 

atuam na educação e cuidado de crianças pequenas em creches da rede pública do 

município de Santo André, na região do ABC Paulista, sob a ótica das relações de 

gênero. O foco da pesquisa está direcionado em conhecer quem são os homens que 

atuam como educadores na educação infantil, quais os motivos dessa escolha 

profissional e como trabalham em uma profissão reconhecida socialmente como 

feminina. Ainda que em número reduzido, a presença de educadores de creche 

homens vem crescendo no município. Além disso, ela é preconizada como parte das 

políticas de promoção de igualdade entre homens e mulheres e de uma educação 

pautada na diversidade de gênero. A partir dessa constatação, o trabalho procurou 

responder às perguntas: Por que os homens têm se dedicado a essa etapa de 

educação? Estariam os educadores homens de crianças pequenas fora de lugar? A 

pesquisa de campo consistiu na realização de quatro entrevistas com educadores 

homens, que atuam nas creches públicas do município de Santo André, atendendo 

crianças de 0 a 3 anos de idade. Adotou-se uma perspectiva qualitativa, procurando 

conhecer e compreender que sentidos esses educadores atribuem a si próprios e à 

sua prática enquanto profissionais da educação infantil e, em contrapartida, que 

sentidos percebem que lhes são atribuídos socialmente. Os resultados obtidos 

indicam que a presença masculina na creche, como educadores de crianças 

pequenas, gera muitos estranhamentos e situações conflituosas, ao mesmo tempo 

em que desperta dúvidas quanto à sexualidade desses profissionais e receios 

quanto aos riscos associados a características masculinas como trazendo riscos à 

integridade física das crianças nas atividades de cuidados com o corpo, 

especialmente quando essas crianças são do sexo feminino. Essas reações são 

constatadas tanto entre familiares das crianças como entre membros da equipe 

gestora e entre colegas. Os depoimentos revelaram algumas estratégias utilizadas 

por esses profissionais no enfrentamento dessas situações e suas concepções 

sobre o seu papel enquanto educadores homens no ambiente da creche. 

 

Palavras-chave: Educação infantil. Creche. Relações de gênero. Educadores 

homens. Educação e cuidado.  



 

 

ABSTRACT 

This doctoral thesis looks at four life experiences of male educators working with 

education and care of young children in public childcare centers in the city of Santo 

André, in the ABC Paulista region, from the perspective of gender relations. The 

research is focused on finding out about these male educators working in childcare 

centers, what are their reasons for choosing the teaching profession, and how they 

perform their work in a socially recognized a female profession. Although in a 

reduced number, the presence of male educators working in childcare centers has 

been growing in the municipality. Additionally, hiring male workforce is recommended 

as part of social policies promoting equality between men and women, as well as 

guided by public policies towards gender diversity in education. This study sought to 

answer the following questions: Why do men work in this education stage? Are the 

male educators of young children out of place? The field research consisted of 

interviews with four male educators working in public childcare centers of Santo 

André, caring for children aged 0-3 years. The study adopted a qualitative research 

methodology, aiming at knowing and understanding the meanings these educators 

attribute to themselves, their practice as early childhood professionals, and which 

socially attributed meanings they perceive in others. The findings show that the male 

presence in childcare centers as early childhood professionals generates 

estrangement and conflict situations. At the same time, the results show that there 

are several doubts about the sexuality of these professionals and fears associated 

with male characteristics as causing risks to the physical integrity of children in 

activities related to child’s body care, especially concerning girls. These negative 

reactions towards male educators are observed among the children’s family 

members, among the management team members, and between female and male 

educators working at the same public childcare centers. The interview reports 

revealed some strategies used by the male educators who participated in the 

research to face the negative situations they were confronted with at workplace and 

their views of their roles as male educators in public childcare centers. 

 

Keywords: Early childhood education. Daycare centers. Gender relations. Male 

educators. Education and childcare.    
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APRESENTAÇÃO 

 

[....] sou água que corre 
entre pedras: liberdade caça jeito. 

(Manoel de Barros) 

 

Em várias situações e momentos do dia a dia, pergunto-me: quem sou? Tento 

responder com praticidade, chegando à conclusão de que sou mulher, esposa, mãe, 

filha, irmã, amiga, educadora, eterna aprendiz. 

Por outro lado, ao mesmo tempo em que sou prática, vivo em busca de 

pensar e entender o meu ser. Nessa busca incessante, encontro sentido nas palavras 

de Fernando Pessoa1 - “[...] porque sou do tamanho do que vejo e não do tamanho da 

minha altura” (PESSOA, 1996, p. 149) - e percebo a possibilidade de olhar para mim 

mesma e seguir muitos caminhos, respostas, considerações e inquietações. Quando 

chego a me definir, vejo que falo em compromissos, funções, responsabilidades e 

sonhos.  

Mulher que sou, vejo-me lutando pelo combate à discriminação e ao 

preconceito em defesa da valorização de todas as mulheres que buscam uma vida 

melhor.  

Esposa e companheira, sou mãe de três presentes de Deus que me ensinam, 

constantemente, a viver o amor paciente e esperançoso a cada dia.   

Educadora, acredito na possibilidade de viver em um mundo mais justo e 

tolerante, como na visão de Santos: “Lutar pela igualdade sempre que as diferenças 

nos discriminem; lutar pelas diferenças sempre que a igualdade nos descaracterize” 

(SANTOS, 1995, p. 44).  

Eterna aprendiz, vivo em uma sociedade que valoriza a informação, o 

conhecimento e a tecnologia; uma sociedade em que o aprender a aprender é uma 

questão de sobrevivência.  

Parece que tudo caminha em perfeita harmonia. Contudo, encontro-me, 

novamente, nas palavras do poeta Alberto Caeiro2:  

 

[...] O meu olhar é nítido como um girassol. Tenho o costume de 
andar pelas estradas olhando para a direita e para a esquerda, e de 

vez em quando olhando para trás... E, o que vejo a cada momento é 

                                                             
1
 PESSOA, Fernando. Melhores Poemas de Fernando Pessoa. In: CAEIRO, Alberto. O guardador de 

rebanhos. São Paulo: Globus Editora, 1996, p. 149. 
2
 Poesia “O meu olhar”, de Alberto Caeiro. 1914.   
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aquilo que nunca antes eu tinha visto, e eu sei dar por isso muito 
bem (CAIERO, 1914). 

 

Dessa forma, é no meu caminhar que procuro reconhecer as minhas 

possibilidades, limitações, assim como a disponibilidade para o novo, o que tem 

sustentado os princípios da minha formação - ser o que sou e ter as ideias que tenho. 

Nasci em setembro de 1971, considerado um ano importante para a 

Educação Brasileira devido à Legislação 5692/71. Naquele ano, foi implementada a 

Lei 5692, Lei de Diretrizes e Bases Nacionais da Educação, que indicou como meta 

a ser alcançada a erradicação do analfabetismo (BRASIL, 1971). 

À revelia das metas, sou filha de pais analfabetos, que almejavam para os 

seus filhos uma vida bem diferente daquela que tiveram: uma vida repleta de 

trabalho e estudo. Com certeza, eles avaliavam que tudo iria caminhar dentro de um 

limite possível. Acredito que talvez tivessem clareza das dificuldades a serem 

enfrentadas e, diante delas, provavelmente não conseguiram traçar um futuro tão 

longínquo, pois não imaginavam que seus filhos conseguiriam ir muito além de suas 

expectativas. 

Sempre estive muito ligada à escola. Permaneci o maior tempo da minha 

infância nela, em período integral. Minhas lembranças escolares parecem brandas, e 

hoje tenho a consciência de que a escola deixou marcas expressivas e importantes 

no meu pensar e agir. Além de a escola – pública, pois sempre estudei em escola 

pública - ter sido de grande relevância para a minha vida, desde muito pequena as 

mulheres ocuparam um lugar de destaque na minha história: minha mãe, por sua 

força e dedicação; e minha tia, por acreditar que sempre é possível fazer a diferença 

na vida das pessoas. Além disso, destaco a importância que as professoras tiveram 

em minha trajetória de vida, uma vez que, ao longo da minha educação escolar, 

mostraram o quanto é necessário brigar contra a dicotomia dos atributos 

relacionados ao homem e à mulher: o forte versus o fraco; a dominação versus a 

submissão; aquele que manda versus aquele que obedece; o racional versus o 

emocional.  

Avalio que vivenciar os primeiros anos de trabalho foi extremamente 

desafiador e motivador, pois hoje, ao refletir sobre os motivos que me levaram à 

escolha acadêmica pelo magistério, chego à conclusão que tal decisão foi uma 

primeira ruptura dos bloqueios advindos de uma formação escolar primária precária. 
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Ser professora era provar para mim mesma que eu tinha condições de ser alguém e 

de fazer a diferença na vida de outras pessoas, defendendo uma educação pública 

que possa transformar a sociedade para que esta seja mais justa, democrática e 

igualitária. 

Tenho experiência na participação de projetos não governamentais, como 

em um projeto da Prefeitura de Santo André, com crianças surdas, e como 

professora do ensino fundamental, de jovens e adultos. Todavia, foi na educação 

infantil que me encontrei enquanto profissional e na qual permaneço até hoje, dado 

que os desafios enfrentados impulsionam-me a buscar entender as diferentes 

infâncias, bem como a lutar pela qualidade no trabalho desenvolvido junto às 

crianças pequenas, principalmente nas creches. Tal responsabilidade fez nascer em 

mim, gradualmente, uma nova necessidade: a de pesquisar sobre a educação 

infantil, a formação de educadores e educadoras – entre outros temas, as relações 

de gênero. 

Assim, a ideia de que era necessário buscar formação para poder atuar 

como pesquisadora “da” e “na” educação infantil configurou-se em um projeto 

pessoal, profissional e acadêmico. Então, por que pesquisar educação infantil e a 

presença masculina no cuidado e educação de crianças pequenas?   

Algumas razões justificam esse propósito. A minha trajetória de trabalho em 

instituições de educação infantil foi evidenciando lacunas concernentes às relações 

de gênero, pois as creches e pré-escolas inseridas nos sistemas educacionais e 

compreendidas no campo legal como a primeira etapa da educação básica têm em 

seus profissionais uma constante: a vivência na dicotomia entre o cuidar e o educar 

crianças de 0 a 6 anos. Consequentemente, fez surgir inúmeras perguntas e 

inquietações em busca de respostas específicas para esse universo.    

Na educação infantil, percebi que as relações de gênero, no que diz respeito 

aos profissionais que ali atuam, sobressaem-se a partir do momento em que os 

educadores homens começam a fazer parte das equipes de creches e pré-escolas. 

Esse ambiente profissional, até recentemente quase que exclusivamente feminino, 

começa a contar com uma minoria de educadores do sexo masculino, instigando-me 

a investigar esse fenômeno de forma a situá-lo no campo de pesquisas sobre 

relações de gênero na educação. 

A minha pesquisa de mestrado, desenvolvida na UMESP (Universidade 

Metodista de São Paulo), sob o título “Os conflitos, barreiras e conquistas das 
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relações de gênero na educação infantil”3, evidenciou, a partir das observações 

coletadas nos cursos de formação docente que realizei e nas escolas da primeira 

infância pelas quais atuei, que muitos dos educadores homens ingressos no 

magistério apresentam motivos de sua entrada na educação infantil semelhantes 

àqueles apontados pelas educadoras mulheres - por exemplo: entrada rápida no 

mercado de trabalho e alto índice de empregabilidade. Contudo, um dado específico 

chamou a minha atenção quanto às justificativas da minha escolha pelo magistério: 

os educadores homens privilegiavam a opção pela profissão docente como uma 

possibilidade de transformação da sociedade, não trazendo em seus discursos o 

“gostar” de crianças, enquanto as educadoras mulheres ressaltavam exatamente a 

questão do “gostar” como uma das principais motivações pela profissão escolhida.  

A referida questão gerou dúvidas que persistiram até o fim do trabalho: É 

necessário gostar de crianças para ser educador ou educadora? É suficiente gostar 

de crianças para trabalhar no cuidado e educação de crianças pequenas? No seio 

desse debate, e nas considerações finais da minha dissertação de mestrado, novas 

questões surgiram e tomaram formas e inquietações importantes que embasaram a 

continuidade dos meus estudos, gerando, portanto, a necessidade da presente 

pesquisa. 

O aprofundamento pela temática “relações de gênero” indicou, entre outros 

aspectos, a carência de pesquisas sobre o tema e a necessidade de 

aprofundamento teórico, assim como a articulação entre os campos propostos para 

este trabalho: educação infantil e profissionalização docente. 

Ultrapassar a desigualdade de gênero pressupõe compreender o caráter 

social de sua produção, a maneira como a nossa sociedade se opõe, hierarquiza e 

naturaliza as diferenças entre homens e mulheres, reduzindo-as às características 

biológicas, tidas como naturais e, por conseguinte, imutáveis. 

Avalio que olhar para a minha própria trajetória seja uma forma de pensar, 

refletir e transformar o meu sonho em realidade. Acredito que todo projeto nasce de 

um sonho e que a força para que ele se torne realidade está intimamente ligada à 

crença em nossos sonhos. Muitos são os meus sonhos, mas o principal deles é viver 

em uma sociedade melhor, com a equiparação de igualdade e paz. 

                                                             
3
LOPES, E.S.S. Os Conflitos, barreiras e conquistas das relações de gênero na educação 

infantil: as relações de educadores e educadoras
3
 de uma creche. Dissertação (Mestrado em 

Educação) - Faculdade de Humanidades e Direito da Universidade Metodista de São Paulo, São 

Bernardo do Campo, 2010. 
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Sou sonhadora e tenho muita esperança, mas não uma esperança qualquer, 

e sim uma esperança esperançosa, uma esperança na força da luta pela 

transformação social, por meio da educação, acreditando e defendendo que, 

conforme as palavras de Freire (2000, p. 67), “se a educação sozinha não 

transforma a sociedade, sem ela, tampouco, a sociedade muda”. 
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INTRODUÇÃO 

 

[...] que a importância de uma coisa 
há que ser medida pelo encantamento 

que produza em nós. 
(Manoel de Barros) 

 

A grande preocupação deste trabalho é analisar a presença masculina na 

creche sob a ótica das relações de gênero, tendo como objetivo lançar um olhar 

para as histórias de vida de educadores4 homens5 da primeira infância que atuam 

nas creches da rede pública do Município de Santo André, situado na região do ABC 

Paulista, buscando entender qual o significado de ser e estar na educação e cuidado 

de crianças pequenas6. O foco da pesquisa está direcionado em conhecer quem são 

os homens que atuam no magistério como educadores na educação infantil, o 

porquê e como trabalham em uma profissão reconhecida socialmente como 

feminina.  

Pesquisar sobre a educação atual é uma forma de se pensar a respeito 

da realidade e da sociedade, com o futuro que se almeja, sob perspectivas 

individuais e coletivas. Conforme aponta Gimeno Sacristán: 

 

[...] a educação é um motor de transformação pessoal, cultural, 
econômico ou de progresso geral. Pertence à essência do ser 
humano buscar e atribuir causas àquilo que acontece, estabelecer 
pontes entre o que se crê e a realidade que se deseja, e assim tem 

sido constatada essa preocupação na história do pensamento. 
(GIMENO SACRISTÁN, 1999, p. 17). 

                                                             
4 

A opção neste trabalho de tratar os profissionais da educação pela nomenclatura de educadores e 

educadoras é por entender que há uma diferença entre os termos professores/professoras e 
educadores/educadoras. Enquanto o primeiro se refere ao profissional responsável pela instrução 
eficiente do aluno, o segundo, além de referir-se ao profissional, tem como responsabilidade a 
formação integral do seu aprendiz. O dicionário Aurélio, de Língua Portuguesa, define professor como 
“aquele que professa ou ensina uma ciência, uma arte, uma técnica, uma disciplina”.  Já o termo 
educador, que tem origem do vocábulo latim “educatore”, é definido como “aquele que educa” – 

entendendo, assim, que educador ou educadora é aquele capaz de construir, juntamente com seus 
alunos, um aprendizado voltado para seus interesses e realidades (DICIONÁRIO DO AURÉLIO 
ONLINE, 2008-2015). 
5
 Neste trabalho, a escolha por tratar diferentemente os profissionais da pequena infância com a 

terminologia de “educadores” para os profissionais homens e ”educadoras” para as profissionais 
mulheres não se deve apenas às questões de linguagem, mas, sobretudo, às relacionadas à 

nomenclatura, uma vez que a referência a esses profissionais vincula-se, também, às significações, 
visto que as palavras não são neutras, pois expressam cultura, assim como as relações 
estabelecidas, pautadas nos diferentes momentos, ao longo da história da educação. A menção a 
ambos - educadores e educadoras - é intencional por tratar-se de uma reconstrução da história dos 
profissionais da primeira infância. 
6
 A denominação “crianças pequenas” será utilizada para caracterizar as crianças na faixa etária de 0 

a 6 anos.  
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Dado que creches e pré-escolas constituem instituições sociais, a busca 

pelos direitos, deveres e cidadania de todos faz parte do seu projeto na direção de 

uma sociedade mais justa e democrática, buscando, através de seus objetivos, 

atender à comunidade escolar, anunciando os seus desejos e necessidades 

enquanto instituição educadora. 

A educação acontece em todos os espaços, tempos, momentos e rotinas 

das instituições escolares; em cada tarefa cumprida, descoberta, partilha; em cada 

gesto de construção dos seres humanos, quer sejam iguais ou diferentes, na busca 

pela transformação das desigualdades vividas no coletivo diário. Conforme aponta a 

Organização das Nações Unidas,  

 

[...] a educação é um direito humano e uma prática social necessária 
para construir a igualdade, em meio à diversidade e à complexidade 
das diferenças, desenvolvimento e paz. A educação não 
discriminatória será benéfica para meninos e meninas e contribuirá 
para um relacionamento mais igualitário entre homens e mulheres. 
(ONU, 1995).  

 

Não é uma tarefa fácil, entretanto, olhar para as mudanças em nossa 

sociedade, romper com os modelos hegemônicos e preconceituosos presentes na 

educação de meninos e meninas. É uma tarefa da escola repensar a dominação 

desses modelos, questionar a que perspectiva correspondem e a qual interesse são 

produzidos e compelidos na sociedade.  

Para se avaliar e repensar esses modelos, todavia, é necessário um 

trabalho conjunto, em que todos os envolvidos possam contribuir na busca e 

concretização por mudanças que se façam necessárias. Sendo assim, é necessário 

que a creche seja um espaço partilhado por todos os parceiros - crianças e adultos - 

que se ajudam mutuamente, não permitindo discriminações, ouvindo o que cada um 

pensa e quer aprender. É um desafio complexo, mas não impossível de acontecer 

no ato de educar. Talvez essa tarefa possa ser vista como uma utopia. Contudo, 

para que serve a utopia de querer e almejar uma creche mais igualitária e justa se 

não for para impulsionar o trabalho educativo em busca de uma educação que 

possa fazer diferença na vida das pessoas e da sociedade?  

Nesse sentido, a educação escolar tem um papel essencial no contexto 

da socialização, interferindo nos padrões de convivência, no processo relacional 
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entre crianças e adultos, nas formas de contato das crianças umas com as outras, 

na construção da percepção de como os outros enxergam a sociedade e interagem 

com as pessoas com responsabilidade e compromisso.  

A ação educativa traduz em atitudes e aprendizagens as mais variadas 

formas de desenvolvimento social, uma vez que é um processo de convivência com 

o outro, e ao conviver com o outro transforma, durante todo o tempo e de maneira 

recíproca, os seus sujeitos. Isto vem ao encontro de Gimeno Sacristán, quando 

salienta que 

 

[...] a ação de cada indivíduo deixa sinais, vestígios e marcas 
naqueles que a realizam e no contexto interpessoal e social no qual 
ocorre; gera efeitos, expectativas, experiências e histórias. O que foi 
feito no sentido de realizado, fica para si e para os outros. (GIMENO 

SACRISTÁN, 1999, p. 70). 

 

Ao adotar a categoria gênero nesta pesquisa, as construções simbólicas 

em torno do masculino e do feminino em nossa sociedade, faz-se referência ao 

conjunto de representações que são construídas em cada sociedade, pois atreladas 

a tais representações são atribuídas significações de “como” e “o que é” ser homem 

ou mulher. Apreende-se na socialização diária, no cotidiano das famílias, nas 

escolas e em outros espaços, sendo atribuições significativas que definem cada 

criança e cada adulto no cotidiano. 

Os estudos da categoria gênero estão direcionados, principalmente, para 

o seu caráter relacional, entendendo que homens e mulheres são constituídos nas 

relações uns com os outros, considerando o entrecruzamento de diversas 

categorias, tais como: classe social, cor, raça, etnia, entre outras. Ao referir-se a tal 

assunto, Scott afirma: 

 

[...] gênero se torna, aliás, uma maneira de indicar as “construções 
sociais” - a criação inteiramente social das ideias sobre os papéis 
próprios aos homens e às mulheres. É uma maneira de se referir às 
origens exclusivamente sociais das identidades subjetivas dos 
homens e das mulheres (SCOTT, 1995, p. 87).  

 

A docência é uma profissão que, desde o século XIX no Brasil, vem 

sendo exercida predominantemente por mulheres. Esta característica desigual entre 

os sexos torna-se mais evidente quando se refere à docência dedicada à pequena 

infância, como na educação infantil, pois quanto menor a idade da criança atendida 
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menor a participação masculina na docência e a remuneração dos profissionais 

(SAPAROLLI, 1997; VIANNA, 2001; VIANNA, 2002). 

Até meados da década de 1990, havia um número reduzido de estudos 

sobre a presença de homens no magistério. Pesquisas sobre o tema começaram a 

surgir com maior intensidade somente após o final da década, influenciadas pelos 

estudos de gênero que, ao tratarem a docência como campo de atuação 

primordialmente feminino, começaram, também, a suscitar interesse pelos 

educadores homens e suas práticas.  

O trabalho de Eliana Saparolli (1997) foi um dos primeiros no tratamento 

deste assunto no Brasil, seguido por outros estudos, como os de Marília Pinto 

Carvalho (1998), Denice Catani (1998), Belmira Oliveira Bueno (2000), Deborah 

Thomé Sayão (2005), Mara Isis de Souza (2010) e Mariana Kubilius Monteiro 

(2014). Abordam a presença de educadores homens em creches, pré-escolas e 

escolas de séries iniciais, trazendo importantes reflexões sobre o magistério na 

educação infantil e as relações de gênero, sobretudo porque apresentam dados 

novos para a compreensão da docência na fase inicial da escolarização das 

crianças e da identidade docente. 

Para conhecer e analisar a presença desses educadores homens na 

educação e cuidado de crianças pequenas, é preciso compreender que sentidos 

eles atribuem a si próprios enquanto profissionais da educação infantil e da creche, 

assim como que sentido lhes são socialmente atribuídos. Estariam os educadores 

homens de crianças pequenas fora de lugar?  

Conhecer a trajetória dos educadores da educação infantil na creche, ou 

seja, a presença masculina nesta modalidade de ensino e o seu cotidiano na 

educação pública da primeira infância, é também constatar como as relações de 

gênero estão sendo discutidas pela comunidade escolar, pelos profissionais da 

educação infantil, pelas famílias e equipes gestoras das instituições da pequena 

infância, e qual é a política pública traçada pelo município.  

Se gênero é constituído pelas relações sociais entre homens e mulheres, 

entre meninos e meninas, pensar as ações no interior das instituições de educação 

infantil implica pensar as relações engendradas não só do ponto de vista da 

profissionalização docente, mas também do ponto de vista das ações que os 

educadores exercem junto às crianças, aos seus familiares e aos seus pares de 

profissão (SAYÃO, 2005). 
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Destarte, a docência na pequena infância, predominantemente exercida 

por mulheres no decorrer da história, apresentou tal fato como uma forma 

naturalizada, sendo, portanto, considerada como um trabalho de mulheres. Por 

conseguinte, na referência da educação dedicada às crianças pequenas, essa 

concepção “naturalizada” foi se tornando cada vez mais acentuada. 

No entanto, a forma pela qual os educadores e educadoras da educação 

infantil constroem e reconstroem a sua profissionalização nesta modalidade embute, 

em seu entendimento, os conflitos e as contradições existentes na docência e no 

trabalho com crianças pequenas. 

Nos últimos anos, um maior número de estudos interliga a profissão 

docente às perspectivas de gênero, abordando, todavia, exclusivamente a 

feminização do magistério. Ao destacar as vozes femininas nas atuais investigações 

educacionais, desconhecendo o pensamento dos educadores homens que se 

enveredam pelo magistério da pequena infância, o profissional homem da educação 

infantil parece ser um corpo estranho no cotidiano das instituições.  

     Ao analisar a trajetória pessoal e profissional dos educadores homens da 

educação infantil, conhecendo quem são os docentes que optaram pela profissão do 

magistério junto à pequena infância, faz-se necessário estabelecer uma 

aproximação junto a esses docentes a fim de se compreender a construção e 

reconstrução de suas ações, uma vez que são construções culturais em movimento 

e, portanto, precisam ser compreendidas e ressignificadas cotidianamente. 

Conforme aponta Apple, 

 

[…] é claro que às vezes as próprias tarefas associadas a uma 
ocupação reforçam a segregação sexual. Como a atividade docente, 
por exemplo, tem componentes de cuidar de crianças e servir, isso 

ajuda a reconstituir sua definição como trabalho de mulher. E como 
“nós” associamos cuidar de crianças e servir como menor 
qualificação e menor valor do que outros trabalhos, nós revivemos 
assim hierarquias patriarcal e vertical do trabalho (APPLE, 1998, p. 
14).  

 

No magistério, uma das representações mais fortes e mais arraigadas é a 

de que se trata de uma profissão feminina, tendo em vista o grande percentual de 

mulheres. Assim, como os valores e significados sociais acabaram sendo 

associados à profissão por conta dessa presença maciça, tornou-se implícita, 
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tendencialmente, a ideia de vocação, sacerdócio e semelhança com a maternidade. 

(ALMEIDA, 1996).  

Apple (1988, p. 17), ao discorrer sobre a atividade docente, ressalta que 

ela “[...] foi progressivamente passando de trabalho de homem a trabalho de 

mulher”, sendo necessário “verificar como se deu essa mudança e as condições 

econômicas e de gênero em torno disso”. Argumenta que, historicamente, o 

magistério tornou-se feminino em parte porque os homens o abandonaram, em 

virtude de o custo de oportunidades ser elevado para permanecerem no magistério, 

e o suposto “jeito de cuidar” feminino das mulheres, adicionado aos seus salários 

relativamente baixos, tornavam-nas ideais para a docência nas escolas básicas.  

A escolha da carreira envolve elementos de complexidade que, 

ocasionalmente, levam o indivíduo à escolha de determinada profissão que se 

mostre como a “mais viável” não apenas em termos de perspectivas profissionais, 

mas também pelas oportunidades de sucesso oferecidas pelo mercado de trabalho. 

O ato de escolher uma profissão constitui-se em processo decisório que envolve 

inúmeras variáveis, exigindo que se percorra diversas etapas, incluindo o 

enfrentamento de relações sociais carregadas de conflitos, disputas e poder.  

A presente pesquisa contempla um recorte a partir da perspectiva das 

relações de gênero, com evidência para as relações que marcam a trajetória dos 

profissionais da pequena infância, questionando a concepção da profissão e carreira 

na educação infantil como algo inerentemente feminina. Isto posto, surgem 

questionamentos como: 1) A educação infantil, até há pouco tempo quase que 

exclusivamente feminina, começa a contar com uma minoria de educadores do sexo 

masculino. Então, quais seriam os motivos que levaram os homens a ingressar no 

magistério da pequena infância?; e 2) A ausência dos educadores homens na 

educação e cuidado da criança pequena refere-se ao fato de a sociedade impor 

papéis/profissões para ambos os sexos? Há preconceito em relação ao homem 

exercer o papel de educador da primeira infância? 

Em resposta a essas problemáticas, levantamos as seguintes hipóteses: 

1) O magistério mostra-se como uma profissão de ingresso rápido no mercado de 

trabalho, com alto índice de empregabilidade, assim como com possibilidades de 

estabilidade – como é o caso do ingresso no serviço público; 2) Os profissionais são 

vítimas de uma sociedade machista, visto que homens e mulheres desempenham 

tarefas diferentes, muitas vezes imposta pela sociedade. Por outro lado, essa 
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mesma sociedade evoluiu e tem vencido vários paradigmas, entre eles: a presença 

da mulher no mercado de trabalho; a conquista por direitos sociais; entre outros. 

Com todas essas mudanças e conquistas, vivenciamos homens e 

mulheres desempenhando as mais variadas funções no mercado de trabalho. A 

prática do cuidar e educar em espaços coletivos, por exemplo, também tem sido 

exercida por educadores homens. Com isso, firma a hipótese de que cuidar e educar 

crianças pequenas é uma tarefa que pode ser desempenhada por ambos os sexos, 

sendo exigida, para esse fim, a qualificação profissional. Cabe à instituição escolar 

reverter o preconceito que há em relação ao educador homem da pequena infância, 

mostrando à sociedade que a educação de crianças pequenas necessita de 

profissionais homens e mulheres formados, com qualificação própria para melhor 

desempenho de suas atribuições. 

Inicialmente, a análise deste trabalho encontra-se respaldada nos estudos 

da categoria gênero que trazem reflexões acerca de sua definição, bem como do 

contexto histórico, político e social (SCOTT, 1995; LOURO, 1997, 2000, 2003, 2008; 

ROSEMBERG; CAMPOS, 1994, 1999, 2001, 2002, 2011, 2013; ALMEIDA, 1996, 

1998, 2006; VIANNA, 2001, 2002).  

No Capítulo 1, orientações teóricas elucidarão: a compreensão da escolha 

profissional de educadores e educadoras da pequena infância; o que é ser um 

profissional da educação infantil; e quais as especificidades, estudos e 

possibilidades de trabalho na primeira etapa da educação básica, sob a ótica das 

relações de gênero.  

O Capítulo 2 busca compreender o percurso da educação infantil no 

Brasil e dos seus profissionais, estendendo o olhar para a história da educação 

infantil nos diferentes contextos (sociais, políticos, econômicos e culturais), assim 

como refletindo sobre os profissionais da pequena infância. Sob esta ótica, 

pergunta-se: seria sempre o mesmo o lugar dos educadores e educadoras na nossa 

sociedade? Atualmente, quem são os profissionais da educação infantil?  

O Capítulo 3 parte do pressuposto de que a trajetória de cada profissional 

é marcada por fatores como cultura, ações, concepções, valores, atitudes e 

experiências vividas. Apresenta os caminhos percorridos pela pesquisa, com base 

em uma perspectiva qualitativa, lançando um olhar, sob a ótica das relações de 

gênero, para as histórias de vida de quatro educadores homens da educação infantil 

que atuam em creches no Estado de São Paulo.  
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Durante a pesquisa, todos os educadores entrevistados estavam atuando 

em creches do munícipio da seguinte forma: um trabalhava, exclusivamente, no 

município de Santo André; outro atuava, concomitantemente, como gestor do 

município de Mauá; e os outros dois atuavam, também, como docentes nos 

municípios de Diadema e São Paulo.  

Os profissionais pesquisados tiveram os seus nomes preservados, 

recebendo nomes fictícios em homenagem aos seguintes escritores e poetas 

brasileiros, que dão visibilidade à infância: Carlos Drummond de Andrade, Graciliano 

Ramos, Rubem Alves e Mario de Andrade.   

Para cada capítulo deste estudo, foram selecionadas epígrafes com a 

poesia de Manoel de Barros por trazerem reflexões importantes e que serão 

discutidas no decorrer dos capítulos deste trabalho.  

O presente trabalho busca elucidar as histórias de vida de educadores 

homens, utilizando metodologia qualitativa, que tem se firmado e conquistado 

espaço, cada vez maior, nas pesquisas educacionais. A investigação em questão 

tem a intenção de analisar que sentido os educadores homens atribuem à sua 

profissão, com base nas relações de gênero vivenciadas no dia a dia da creche, 

assim como os sentidos que lhes são atribuídos pela comunidade escolar.  

Com isso, é um grande desafio observar as maneiras próprias de como 

as pessoas veem a si mesmas, suas experiências e o mundo que as cercam. 

Conforme aponta Nóvoa, 

 

Houve um tempo em que a possibilidade de estudar o ensino para 
além da subjetividade do professor foi considerada um sucesso 
científico e um passo essencial em direção a uma ciência objetiva da 
educação. Mas as utopias racionalistas não conseguiram pôr entre 
parênteses a especificidade irredutível da ação de cada professor, 
numa óbvia relação com as características pessoais e com as suas 
vivências profissionais como escreve Jennifer Nias: “O professor é a 
pessoa; e uma parte importante da pessoa é o professor.” (NÓVOA, 
1995, p. 7).    

 

Analisar a dimensão profissional nas histórias de vida de educadores 

homens e entender qual o sentido de ser e estar na profissão docente são formas de 

relacionar as experiências pessoais e profissionais desses homens que atuam no 

cuidado e educação de crianças pequenas, visto que são as suas interações, 

mobilizações, conhecimentos e valores que os tornam os profissionais que são.  
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As histórias de vida constituem um campo de investigação epistemológica 

e metodológica, pautado na construção de identidades pessoais e profissionais. A 

este respeito, é oportuno citar Nóvoa (1995, p.16): “A identidade não é adquirida, 

não é propriedade, não é produto. A identidade é um lugar de lutas e conflitos, é um 

espaço de construção de maneiras de ser e estar na profissão.” 

Considerar as experiências vividas e as diversas imagens dos educadores 

homens que circulam em nossa sociedade - historicamente construídas e 

norteadoras das diferentes experiências desses sujeitos enquanto profissionais da 

educação infantil - é também pressupor que as vivências dos profissionais da 

pequena infância nas escolas e na profissão docente são singulares, e que as 

diferentes representações de educador e de homem são reconhecidas, recusadas 

ou rejeitadas nas instituições de educação infantil.  

O presente estudo incorpora a contribuição dos seguintes pesquisadores para 

a área da educação infantil: Maria Malta Campos (1994, 1999, 2011, 2013), Fúlvia 

Rosemberg (1995, 2001, 2002), Beatriz Cerisara (1996), Anete Abramowicz (2003), 

Lenira Haddad (1993) e Isabel Bujes (2001). Também contribuem para a pesquisa, 

sob a ótica das relações de gênero, as autoras: Joan Scott (1995), Guacira Lopes 

Louro (1997, 1999, 2003), Jane Soares de Almeida (1996, 1998, 2006, 1995), 

Daniela Auad (2011), Fúlvia Rosemberg (1995, 2001, 2002), Maria Jesús Izquierdo 

(1993) e Claudia Pereira Vianna (2001, 2013). Quanto à discussão sobre a narrativa, 

utilizou-se as contribuições dos autores Antônio Nóvoa (1995, 1992, 2009), Marie 

Christine Josso (2004), Zeila de Brito Demartini (1993), Belmira Bueno e Denice 

Catani (2000) para uma compreensão mais abrangente dos educadores enquanto 

pessoas e profissionais. Complementa-se este estudo com as contribuições de 

Michael Apple (1988, 1995, 1998) e Maurice Tardif (2002). Muitos destes autores 

contribuíram para o embasamento teórico e foram consultados para melhor 

compreensão das temáticas abordadas.  

As creches, instituições escolares da primeira infância, embora constituam 

um espaço composto majoritariamente por mulheres como educadoras, são espaços 

de constantes interações e experiências entre educadores e educadoras, famílias e 

crianças. Identificar como essas relações são constituídas, hierarquizam-se, 

cristalizam-se e/ou complementam-se no cotidiano são dados de grande relevância 

para o foco deste estudo e que serão aprofundados no decorrer desta investigação. 
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CAPÍTULO 1 - RELAÇÕES DE GÊNERO E EDUCAÇÃO INFANTIL 
 

Perdoai 
mas eu preciso ser Outros. 
Eu penso renovar o homem 

 usando borboletas. 
(Manoel de Barros) 

 

 O objetivo deste capítulo é elucidar discussões e estudos da categoria gênero 

que trazem reflexões sobre os seguintes temas: sua definição; o contexto histórico, 

político e social; as orientações teóricas que esclareçam a compreensão da escolha 

profissional de educadores e educadoras da pequena infância; o que é ser um 

profissional da educação infantil; e quais são as especificidades, estudos e 

possibilidades de trabalho na primeira etapa da educação básica.  

 Para pesquisar as relações humanas nas quais homens e mulheres 

interagem como sujeitos históricos, faz-se necessário problematizar a construção 

social das diferentes relações que se efetivam ao longo da vida, pois gênero é um 

dos importantes princípios organizadores da nossa sociedade. Nesse sentido, o 

conceito gênero é entendido como uma construção social, histórica e cultural na qual 

estão imbricadas as relações de poder. Como faz notar Vianna, a categoria gênero  

 

passou a adquirir caráter relacional e a abarcar a definição e a 
estruturação das relações sociais, englobando as dimensões de 
classe, raça, etnia e geração na procura de apreensão das distintas 
formas de desigualdade (VIANNA, 2013, p. 160).  

 

Sob esta perspectiva, a presente investigação tenciona caracterizar e 

dimensionar a categoria gênero nas instituições escolares de educação infantil, 

especificamente na creche. Objetiva, também, estudar a atuação de educadores 

homens no cuidado e educação de crianças pequenas, dado que essas relações 

entre educadores homens e educadoras mulheres são uma constante na 

socialização de meninos e meninas desde os primeiros anos em espaços coletivos, 

assim como na feminização do magistério – fenômeno este que apresenta 

características universais no mundo ocidental.  

Embora a profissão docente permaneça predominantemente feminina, tem 

havido uma ampliação da participação masculina em cursos da área da educação 

no Brasil desde a década de 1990 (VIANNA, 2013). Conforme sustenta a autora, a 
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ampliação da presença de homens atuando nesta área profissional não modifica a 

divisão sexual do trabalho na profissão: 

 

Atualmente, nota-se presença mais significativa de homens na 
função de educadores [...]. Entretanto, embora haja esse acanhado 

crescimento do sexo masculino, a configuração do que chamamos 
de feminização do magistério tem sua história e suas implicações de 
gênero para além da mera composição sexual da categoria docente. 
Uma dessas implicações diz respeito ao fato de que encontramos 
mais homens exatamente nos níveis e modalidades de ensino que 
ainda oferecem maior remuneração e usufruem de mais prestígio 
(VIANNA, 2013, p. 113). 

 

Em meio às diversas mudanças que vêm ocorrendo na relação entre gênero e 

profissão, a presença do homem atuando na educação e cuidado de crianças 

pequenas em contextos coletivos, particularmente de crianças de 0 a 03 anos de 

idade, é bastante reduzida, ainda que crescente. 

Entretanto, atualmente, “a profissão ainda é composta por maioria feminina”, 

apesar de serem observadas e registradas certas alterações nesse quadro. De 

acordo com os dados INEP (BRASIL, MEC/INEP, 2009), “em 1990, 90% dos 

estudantes concluintes na área da Educação eram mulheres”. Entretanto, “em 2009, 

assistimos a uma queda desse percentual feminino para 73%” (VIANNA, 2013, p. 

166). Apesar dessa redução, dados nacionais referentes à profissão de educador e 

educadora da educação infantil revelam que ela continua sendo umas das mais 

femininas no país (ROSEMBERG, 2001). 

Ao abordar a questão da masculinidade e feminilidade, em investigação de 

tópicos como a feminização do magistério e estereótipos de gênero nas políticas e 

relações escolares, Vianna argumenta: 

 

[...] não era mais possível compreender as diferenças de gênero com 
explicações fundadas no determinismo biológico e no uso 
consequente da anatomia e da fisiologia como justificativa para as 
relações e as identidades de gênero na sociedade moderna. O 
gênero como categoria analítica que supõe a conexão da história 
com a prática presente e dá sentido à organização e à percepção 
desse conhecimento socialmente construído passa a ser como um 
“elemento constitutivo de relações sociais fundadas sobre as 
diferenças percebidas entre os sexos [e como] um primeiro modo de 

dar significados às relações de poder” (SCOTT, 1995, p. 14). O lugar 
de homens e mulheres na divisão sexual do trabalho, bem como o 
saber que se produz sobre as diferenças sexuais e os vários 
significados que elas podem adquirir assinalam sua variabilidade e 
natureza política, econômica e social (VIANNA, 2013, p. 163).  
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A docência dedicada à primeira infância é uma área profissional que, na 

perspectiva da divisão sexual do trabalho, é vista como um trabalho de mulheres e 

associado à esfera reprodutiva, diferentemente do trabalho dos homens, ligado à 

esfera produtiva. Devido à educação de crianças pequenas ser relacionada à esfera 

reprodutiva e ao âmbito do trabalho doméstico, é naturalizada como uma área de 

atuação feminina. De acordo com Hirata e Kergoat: 

 

A divisão sexual do trabalho é a forma de divisão do trabalho social 
decorrente das relações sociais entre os sexos; mais do que isso, é 
um fator prioritário para a sobrevivência da relação social entre os 
sexos. Essa forma é modulada histórica e socialmente. Tem como 
características a designação prioritária dos homens à esfera 
produtiva e para as mulheres à esfera reprodutiva e, 
simultaneamente, a apropriação pelos homens das funções com 
maior valor social (HIRATA; KERGOAT, 2007, p. 599).  

 

Nesta perspectiva, com ideologia naturalizadora, observa-se a atuação de 

dois princípios organizadores: o princípio da separação, que considera a existência 

de trabalhos de homens e trabalhos de mulheres; e o princípio hierárquico, segundo 

o qual o trabalho exercido por homens tem maior valor que o trabalho exercido por 

mulheres (MONTEIRO, 2014).  

Autores como Maria Eliana Novaes (1984), Michael Apple (1998), Jane 

Soares de Almeida (1996, 1998) e Claudia Pereira Vianna (2002), ao abordarem a 

questão de o magistério ter se tornado um campo de trabalho feminino, explicam 

que a referida profissão foi uma das primeiras que se abriu para as mulheres sob a 

aprovação da sociedade. Entretanto, para os mesmos autores, as mulheres foram 

atraídas para o magistério em função da associação da tarefa educativa com a 

maternidade. Ao referir-se a tal assunto, Novaes salienta que  

 

[...] os homens não buscam o magistério porque tradicionalmente 

essa é uma profissão vista como feminina, “lidar com crianças é 
serviço de mulher”, em casa e na escola. É assim que a nossa 
sociedade pensa, não só os homens, o que é pior, as próprias 
mulheres (NOVAES, 1984, p. 96).  

 

As modernas sociedades ocidentais fixaram as características básicas da 

masculinidade e feminilidade a partir de aspectos biológicos. A normalização da 

dicotomia de homens versus mulheres acabou por fundar a forma de pensamento 
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segundo o qual há um jeito de ser feminino e um jeito de ser masculino, visto que há 

comportamentos, falas, gestos, posturas físicas, além de atividades e funções, que 

são entendidas como adequadas, naturais e apropriadas somente para os homens 

ou apenas para as mulheres, sendo características percebidas como extensão da 

natureza de cada sexo.  

Contudo, a feminilidade e a masculinidade ocupam lugares nas dimensões 

simbólicas e nas relações sociais e institucionais. A masculinidade, assim como a 

feminilidade, é construída socialmente; é histórica, mutável e relacional. Por 

conseguinte, a desconstrução de ideias que apontam características para os sujeitos 

masculinos e femininos tendem a romper com a reprodução de binarismos que 

ainda são considerados naturais na sociedade.  

A masculinidade e a feminilidade são historicamente construídas, referindo-se 

aos símbolos culturalmente disponíveis em cada organização social, às normas 

expressas em suas doutrinas e instituições, à subjetividade, às relações de poder 

estabelecidas nos diferentes contextos, determinando como homens e mulheres são 

apresentados. Como faz notar Vianna (2013, p. 171), “as mulheres passam a ser 

geralmente associadas às atividades como alimentação, maternidade, cuidado e 

educação”, em contraste com os homens, que “são costumeiramente vistos como 

provedores e relacionados ao uso do poder”. 

A exemplo de Vianna (2013) que tratou da masculinidade e feminilidade, 

Connell (1995), ao abordar o conceito da masculinidade, assinala que “na 

construção e reprodução da masculinidade estão envolvidas as relações de poder” 

(p. 188), e reconhece que as práticas com os quais nos envolvemos e construímos 

as relações masculinas são históricas, invenções criadas, modos de vida e relações 

entre homens e mulheres.  

A desnaturalização da divisão sexual das profissões, inclusive no que tange à 

profissão docente, foi possível a partir de estudos feministas e de gênero, assim 

como da consideração do gênero como categoria de análise. Esses estudos 

ganharam importância no Brasil no final da década de 1980, problematizando a 

característica social das diferenças entre os sexos e rejeitando o discurso do 

determinismo biológico das diferenças entre homens e mulheres.                                                                                                                                                              

Muitos trabalhos acadêmicos descrevem a situação da mulher em termos de 

opressão e desigualdade social. No entanto, atualmente, as pesquisas também têm 

se voltado, simultaneamente, para o caráter relacional, entendendo que os 
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indivíduos do sexo masculino e feminino são formados nas relações uns com os 

outros, da mesma forma que no entrecruzamento de outras categorias como classe 

social, raça, etnia, grau de instrução, entre outras (SCOTT, 1995; LOURO, 2004).  

O termo gênero, em sua acepção gramatical, segundo dicionários da década 

de 1990 (Aurélio, Houaiss, Michaelis), designa indivíduos de sexos diferentes, isto é, 

do sexo masculino e feminino, ou coisas assexuadas. Contudo, o Dicionário Crítico 

do Feminismo (HIRATA et al., 2009, p. 222) atribui significados a “sexo e gênero”, ou 

seja, registra que o termo ‘sexo’ diz respeito a tudo aquilo que é biológico, enquanto 

o termo ‘gênero’ refere-se ao que é social.  

No entanto, a categoria gênero, na forma como vem sendo usada nas últimas 

décadas, adquiriu outra característica, enfatizando a cultura, situando-se na esfera 

social e assumindo um caráter relacional - diferentemente do conceito masculino e 

feminino, que trazem atributos aos homens como força, coragem, capacidade de 

combater, sendo opostos aos atributos relacionados às mulheres.  

A luta pela democracia no Brasil, pelos direitos da mulher, pelo direito ao voto 

feminino, para que as mulheres tenham as mesmas oportunidades educacionais que 

os homens, pelo direito de escolher a sua profissão, de ter ou não filhos, foi e tem 

sido gradualmente reconhecida ao se pensar as mulheres como autônomas de sua 

própria vida. Tal perspectiva possibilitou, progressivamente, a formação de 

movimentos mais amplos, que passaram a ecoar em diferentes instâncias da 

sociedade, ao mesmo tempo em que anunciavam possibilidades e outros jeitos de 

educar homens e mulheres, meninos e meninas, para uma sociedade mais 

democrática, justa e igualitária.  

Os estudos sobre gênero emergiram sob forte influência do movimento 

feminista, que tinha como preocupação as relações de poder, as condições de 

exploração e a dominação sob as quais as mulheres estavam submetidas. O estudo 

da categoria chegou ao Brasil em meados de 1980, tornando-se mais disseminado a 

partir do início de 1990. Foi com o trabalho de Joan Scott (1995) que a categoria 

gênero ganhou forças e tem se ampliado consideravelmente. Contudo, no âmbito da 

educação, principalmente no que tange à educação infantil, escassos trabalhos, até 

hoje, detiveram-se para com a temática. Dentre eles, destacam-se os de Márcia 

Gobbi (1997), Ana Lúcia Goulart de Faria (2006), Daniela Finco (2004, 2010), Fúlvia 

Rosemberg (1985, 1996, 2001), Deborah Thomé Sayão (2002, 2003, 2005), Mara 

Isis de Souza (2010) e Mariana Kubilius Monteiro (2014). Quanto ao campo geral da 
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educação, cabe ressaltar as contribuições de Guacira Lopes Louro (1997, 1999, 

2000, 2003, 2008), Jane Soares de Almeida (1996, 1998) e Claudia Pereira Vianna 

(2002, 2013). 

A categoria gênero começou a se fazer mais presente nas pesquisas 

brasileiras na década de 1980. Na pauta dos debates e reflexões, encontram-se 

questões relacionadas ao entendimento conceitual de gênero envolvendo aspectos 

de ordem biológica, assim como os construídos socialmente no comportamento de 

homens e mulheres, meninos e meninas. Matos (2008), ao se referir à lógica das 

diferenças, enfatiza que a categoria gênero tem sido utilizada de forma binária7, e 

propõe uma perspectiva emancipatória.   

Entende-se que as relações de gênero correspondem ao conjunto de 

representações construídas em cada sociedade ao longo de sua história. Buscam 

atribuir significados, símbolos e diferenças para homens e mulheres. O uso da 

categoria gênero para designar relações sociais entre homens e mulheres rejeita, 

radicalmente, explicações biológicas que encontram um denominador comum para 

as diversas formas de subordinação feminina. Scott entende que 

 

O termo gênero torna-se, antes, uma maneira de indicar construções 
culturais – a criação inteiramente social de ideias sobre os papéis 
adequados aos homens e às mulheres. Trata-se de uma forma de se 

referir às origens exclusivamente sociais das identidades subjetivas 
de homens e mulheres. (SCOTT, 1995, p. 75).  

 

 A imagem que se tem de homens e mulheres não acontece a partir do “nada”, 

sendo construída segundo os modelos que a própria sociedade oferece. A 

sociedade, e não a biologia, determina como se deve ser e comportar, assim como 

quais serão os limites e as possibilidades de cada pessoa. Nesse sentido, gênero 

não significa homem ou mulher tal qual como nasce, mas como se constituem nas 

diferentes relações de poder, comportamentos e sentimentos. 

 Vale notar a contribuição Meyer (2003) no que diz respeito ao tema gênero, 

principalmente quando salienta que gênero não é um conceito restrito ao estudo dos 

modos e condições de vida das mulheres. Por isso, enfatiza a necessidade de que, 

                                                             
7
 A perspectiva binária estaria relacionada ao modo cartesiano de ciência e conhecimento, no qual 

separa-se, de forma polarizada, o universal do particular, cultura e natureza, mente e corpo, razão e 

emoção, masculino e feminino, homens e mulheres, dentre outros.  
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para estudos da categoria gênero, sejam examinadas as relações de poder entre 

homens e mulheres, sociedade e cultura. 

Considerar relações de gênero é referir-se à construção social das 

identidades e à forma pela qual são estabelecidas as relações sociais. A fim de 

construir uma sociedade realmente democrática, na qual de fato exista igualdade 

entre mulheres e homens, e não apenas na lei ou discurso, deve-se atentar para as 

práticas e relações cotidianas, promovendo ações não discriminatórias desde a 

primeira infância (ALMEIDA, 1996).   

Destarte, se a categoria gênero for considerada como constituída pelas 

relações sociais entre homens e mulheres, então pensar as ações das instituições 

educacionais implica, necessariamente, pensar as relações engendradas não só do 

ponto de vista da identidade dos educadores e educadoras, mas também do ponto 

de vista das ações que estes exercem sobre as crianças (SAYÃO, 2005). 

 Embora nem sempre tenha sido assim, hoje as mulheres ocupam espaços da 

educação. Contudo, ainda são legitimadas para a função docente por um discurso 

que as apresentam como sendo sensíveis, confiáveis, capazes de cuidar e educar 

crianças pequenas. 

 O magistério apresentou-se bastante adequado ao papel da mulher na 

sociedade, tornando-se, portanto, uma profissão aceitável. Pesquisadoras como 

Rosemberg (2001) e Almeida (1996, 1998), conforme citado anteriormente, ousaram 

abordar o tema em seus estudos, buscando desenvolver reflexões mais 

aprofundadas sobre as relações de poder entre homens e mulheres, como também 

sobre a feminização do magistério. 

 

1.1 A feminização do magistério 

 

Durante as primeiras décadas do século XIX, era dado às mulheres 

somente o direito às tarefas da vida privada. O magistério foi uma das poucas 

possibilidades ao seu dispor para que pudessem ingressar na vida pública, visto 

que, até então, não tinham acesso à escolarização e conhecimentos acadêmicos. 

Autores como Novaes (1984), Apple (1988) e Vianna (2002), ao tentarem responder 

por que o magistério tornou-se um campo de trabalho feminino, explicam que esta 

profissão foi umas das primeiras que se abriu para as mulheres sob a aprovação da 
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sociedade. Entretanto, argumentam que as mulheres foram impelidas para o 

magistério devido à associação da tarefa educacional com a materna. Conforme já 

mencionado neste trabalho por Novaes, 

 

[...] os homens não buscam o magistério porque (sic) 

tradicionalmente, essa é uma profissão vista como feminina, “lidar 
com criança é serviço de mulher”, em casa e na escola. É assim que 
pensam, na nossa sociedade, não só os homens, mas, o que é pior, 
as próprias mulheres (NOVAES, 1984, p. 96).  

 

A exemplo de Novaes (1984), que tratou da relação entre as mulheres e o 

magistério, Louro (1995), por sua vez, comenta que 

 

[...] o magistério transformou-se, no último século, em grande parte 
dos países ocidentais, numa atividade basicamente feminina. Esse 
processo de feminização do magistério correspondeu ou coincidiu 
também com o processo de maior controle do Estado sobre as 
pessoas que exerciam a profissão. As jovens mulheres passavam a 

ocupar tal espaço. Para elas, os cursos de formação docente e a 
possibilidade de profissionalização representavam a ampliação de 
um universo antes geralmente limitado ao lar e à igreja. Para elas, 
ser professora era uma conquista. (LOURO, 1995, p. 179). 

 

 

Ao analisar o ingresso das mulheres no magistério, Almeida (1996) 

identifica que, por um lado, elas exerceram um papel fundamental, mas, por outro,  

atribuíram ao exercício da função condições e atributos tipicamente privados, como 

amor, cuidado e zelo materno. Outro aspecto levantado por Almeida (2006) refere-se 

à diferença de ocupação de espaços na educação por mulheres e homens: 

enquanto o magistério de crianças tornou-se um espaço feminino, afastando, assim, 

os homens das salas de aula, os homens buscaram outras opções na estrutura 

hierárquica escolar, ocupando cargos administrativos. 

Para as mulheres professoras, a quem o início da profissão delineou-se 

como missão, vocação e destino, a possibilidade de se profissionalizar no magistério 

foi uma das poucas formas à qual tinham acesso tanto no que concerne à 

possibilidade de inserção no espaço público quanto no que se refere ao seu 

sustento. De acordo com Costa, 

 
[...] em análises históricas, estaria inclinada a defender que o 
magistério foi um dos primeiros campos profissionais que se abriu 

para as mulheres sob o olhar aprovador da sociedade. Mais do que 
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isso, as mulheres foram de certa forma impelidas para ele em função 
do argumento construído e reafirmado dentro da lógica do 
patriarcado, em sua versão moderna, de associação da tarefa 
educativa com a maternidade (COSTA, 1995, p. 160). 

 

O magistério, por um longo período, foi atrelado a características 

tipicamente femininas, constituindo-se no contexto mulher-mãe-professora. Alguns 

atributos constituíam-se necessários para o exercício da docência, que indicava a 

mulher como a mais apta ao trabalho com crianças, principalmente quando se 

tratava de crianças menores. Assim, a paciência, a afetividade e a doação eram 

consideradas características importantes e fundamentais para o seu exercício. Por 

isso, compreendia-se a docência mais como sacerdócio do que como profissão.  

A ênfase nos dotes femininos como condição fundamental para o 

exercício da tarefa de cuidar e educar teve repercussões no modo como a docência, 

principalmente com crianças pequenas, foi se constituindo enquanto profissão. 

Destarte, as mulheres foram assumindo o magistério como a alternativa mais 

adequada para o sexo feminino. Ademais, havia a possibilidade de conciliar o 

trabalho doméstico com o de professora, visto que muitas mulheres poderiam 

manter a dedicação à casa e à família em consonância a uma atividade profissional. 

No que se refere à feminização do magistério, Almeida (1998) explica que, no 

Brasil, ela ocorreu em um período no qual o campo educacional crescia, sobretudo, 

em termos quantitativos. Assim, a mão de obra feminina na educação mostrou-se 

necessária. Vale ressaltar que outro fator fundamental para a feminização do 

magistério foi a ampliação do mercado de trabalho em decorrência do processo de 

urbanização e industrialização, levando os homens que atuavam no magistério, por 

sua vez, a buscarem profissões mais rentáveis, especialmente devido à sua 

condição de chefe de família. 

Outro aspecto levantado por Almeida (1998) refere-se à profissão docente 

primária ser referendada como um trabalho essencialmente feminino, que sofreu 

deturpações por relacionar a desvalorização da profissão ao número de profissionais 

docentes mulheres, contribuindo, dessa forma, para o desprestígio social da 

profissão docente, assim como repercutindo na interpretação equivocada de que o 

processo de feminização tornou-se variável preponderante no desgaste da 

profissão. Na verdade, tal discurso acabou por ser incorporado tanto pela sociedade 
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quanto pelos próprios profissionais da educação, fazendo-se presente até os dias 

atuais. 

 Em uma pesquisa que objetivou identificar fatores que pudessem contribuir 

para a melhor compreensão do processo de construção de identidade das 

profissionais da educação infantil, Cerisara apresenta os seguintes itens que, 

segundo a autora, devem auxiliar-nos em melhor entendimento da composição 

gradual da profissão de educador e educadora da pequena infância: 

 

[...] uma profissão que inclui/ supõe funções de maternagem 
(entendida aqui no sentido em que tem sido utilizada nos trabalhos 
de gênero, ou seja, processos sociais de cuidado e educação das 
crianças, independente do sexo das pessoas que os desempenham, 
uma vez que é usado em oposição ao termo maternidade, esta sim 
relativa à dimensão biológica da gestação e do parto);  [...] uma 
profissão que tem se constituído no feminino e que traz consigo as 
marcas do processo de socialização que, em nossa sociedade (sic) é 

orientado por modelos de papéis sexuais dicotomizados e 
diferenciados, portanto desiguais; uma profissão que tem um caráter 

de ambigüidade tanto pelo tipo de atividade que a constitui quanto 
por quem tem sido responsável por realizá-la, oscilando entre o 
domínio doméstico da educação (casa - mãe) e o domínio público da 
educação formal (escola - professora). (CERISARA, 1996, p. 15). 

 

 

Historicamente, a educação infantil no Brasil, o cuidar e educar crianças 

pequenas, conforme anteriormente mencionado, está associada à figura feminina e 

à maternidade. Para Carvalho (1999), a questão central da feminização do 

magistério consiste em um deslocamento de significado. As instituições de 

educação, um espaço constituído pelo sexo feminino, caracteriza-se por aquilo que 

é ser mulher, mãe, professora em uma dada sociedade, contribuindo, assim, na 

atribuição de outros sentidos e significados à educação de crianças pequenas e à 

própria docência, que assume características e semelhanças às práticas de mães 

para com seus filhos: cuidado, amor, zelo, doação, dedicação, paciência, carinho, 

atenção, etc. 

  Ainda hoje, o cuidado vem sendo associado ao feminino, e é entendido como 

“[...] uma relação que garante a presença de uma adulta do sexo feminino, estável, 

dedicada e amorosa, que se responsabiliza pelo desenvolvimento total da criança” 

(CARVALHO, 1999, p. 76-77). A categoria gênero e os papéis que as mulheres 

assumem, enquanto mães, constituem a docência na educação infantil. Ser mulher, 

filha, mãe, contribui para a incorporação do cuidado, como amor, zelo, atenção, 
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afeto, e na constituição do ser docente. No entanto, segundo Carvalho (1999, p. 

223), tais condições “[...] são criadas, reafirmadas e transformadas pelos critérios de 

funcionamento das organizações”.   

  Apple (1998), um dos autores que definem a categoria gênero como um 

elemento indispensável para a compreensão do trabalho docente, relata que o 

magistério feminino está diretamente relacionado a um processo de trabalho 

articulado às mudanças ao longo do tempo na divisão sexual do trabalho e nas 

relações patriarcais e de classe. Em trabalho anterior, Apple (1995) destaca que, às 

vezes, as próprias tarefas associadas a uma ocupação reforçam a segregação 

sexual. Ser homem ou mulher e pertencer ao gênero masculino ou feminino envolve, 

em nossa sociedade, a criação de uma identidade em oposição ao do sexo que não 

é o seu, distanciando-se dele. 

Identificar como educadoras e educadores percebem, atualmente, a 

feminização do magistério - caracterizada socialmente como um “trabalho de mulher” 

- torna-se um ponto norteador para a redefinição de sua profissionalização e 

solidificação de sua carreira e identidade docente, apontando para novos rumos 

quanto ao seu status profissional, sua situação social e, até mesmo, suas condições 

de trabalho. De acordo com Rosemberg, 

 

[...] a concepção de que as mulheres são, por natureza, capazes de 
cuidar e educar crianças pequenas reforçou os baixos investimentos 
públicos ou até mesmo a ausência de políticas amplas de formação 
docente inicial e em serviço. Serviu como um álibi para o reforço da 

educação infantil como lócus de trabalho feminino voluntário ou mal 
remunerado. (ROSEMBERG, 2002, p. 97).  

 

Discutir as relações de gênero na educação infantil, que é um território de 

atuação predominantemente feminina, é uma forma de indicar que não é só porque 

há muitas mulheres nas instituições da pequena infância que a profissão é feminina, 

avançando, assim, na compreensão de que não são os conhecimentos ditos 

femininos, naturais, o gostar de criança e a vocação que qualificam as práticas das 

educadoras, ou mesmo a dos educadores homens, mas sim a busca pela 

profissionalização docente, a intencionalidade educativa. Carvalho destaca que 

 

Hoje, na prática escolar em nosso país, predomina uma visão 
maternal e feminina da docência, colocando em relevo os aspectos 
formadores, relacionais, psicológicos, intuitivos e emocionais da 
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profissão, frente aqueles aspectos socialmente identificados com a 
masculinidade, tais como a racionalidade, a impessoalidade, o 
profissionalismo, a técnica e o conhecimento científico. (CARVALHO, 
1998, p. 104). 

 

O cuidar e o educar são elementos que pertencem à construção da 

pedagogia da educação infantil e são indissociáveis (CAMPOS, 1994). Porém, o que 

se percebe é que o modelo de educação familiar continua forte no interior das 

instituições infantis. As desigualdades entre homens e mulheres são marcadas pela 

reprodução, principalmente na construção da profissionalização docente, revelando 

uma concepção doméstica da educação infantil e afastando a possibilidade de 

aceitação do educador homem no cuidado e educação de crianças pequenas.  

A realidade tem mostrado que ocorre, cada vez mais, a entrada de 

educadores homens na educação infantil, atuando no cuidado e educação de 

crianças entre 0 a 6 anos de idade – tópico a ser comentado no segundo capítulo 

deste estudo, a partir de alguns dados do INEP (BRASIL, INEP, 2012). O ingresso 

desses profissionais altera a maneira como a comunidade escolar percebe a 

educação de crianças pequenas e a profissionalização docente, assim como faz 

emergir questões incluídas nas relações de gênero. 

A docência na educação infantil vem sendo construída a partir de novas 

formas presentes na educação, possibilitando a experiência de vivenciar as 

diferenças. Um espaço em que haja homens e mulheres atuando como docentes de 

crianças pequenas possibilita a construção de diferentes identidades profissionais, 

pressupondo, portanto, que não há uma forma universal masculina e feminina de 

cuidar e educar a pequena infância: tanto o jeito de ser homem quanto o de ser 

mulher constituem-se em processos que acontecem no âmbito da cultura. Conforme 

salienta Carvalho (1999), a ruptura com os modelos convencionais de feminilidade e 

masculinidade ressignifica a identidade de gênero quanto ao modelo do 

educador/educadora ideal na educação. 

Belotti (1975) já afirmava, em seus estudos, que não se justifica a exclusão 

dos homens na profissão de educadores da primeira infância. Ao contrário daqueles 

que acreditam que por causa dos preconceitos sociais lhes é negado a possibilidade 

de atuar na educação da primeira infância, os homens podem tornar-se excelentes 

educadores.  

Defende-se, neste estudo, que, aprofundar o conhecimento sobre quem são 

as educadoras e os educadores da educação infantil constitui-se em condição 
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essencial para que se possam tornar efetivas as iniciativas voltadas à valorização e 

à possibilidade de respostas, considerando as expectativas levantadas junto aos 

profissionais de crianças pequenas. Isto vem ao encontro de Belotti, que argumenta: 

 

[...] o julgamento social de uma profissão tem um peso enorme 
quando um adolescente resolve escolher, e muitas forças em torno 
dele o arrastam e o impelem. Nesse caso, surge o medo do ridículo 
(é um “trabalho para mulher”), o temor de ver posta em dúvida a 
própria virilidade, o embaraço por se ver isolado em um grupo 
homogêneo pertencente ao outro sexo – a mulher desperta certa 
curiosidade cética quando abraça uma profissão masculina, mas o 
seu prestígio cresce com isso, ao passo que o homem suscita 
ridículo e comiseração, pois o seu prestígio, com isso, diminui; o 
risco de ser considerado extravagante ou mesmo ‘anormal’ e por 

conseguinte ter de apresentar uma justificação para essa escolha 
[...]. (BELOTTI, 1975, p. 114). 

 
 

As tensões, percepções, preconceitos e contradições causados pela presença 

masculina em espaços culturalmente identificados com a presença feminina 

revelam-se como um campo de análise bastante produtivo à medida que esses 

espaços formais de educação de crianças pequenas têm se constituído como um 

dos lugares de possibilidades de mudanças e transformações dos discursos. Em 

todo discurso, falado ou silenciado, há imbricadas relações de poder que produzem 

os sujeitos, suas perspectivas e identidades.  

 Com relação ao cuidado e à educação de crianças pequenas em instituições, 

há diversas questões a serem trabalhadas, objetivando uma participação mais 

igualitária entre homens e mulheres e o status da profissão. É imprescindível haver 

maior quantidade de estudos sobre a feminização e a masculinização das 

profissões, uma vez que esta é uma questão fundamental para o desmonte das 

políticas de poder que condenam homens e mulheres a determinados tipos de 

trabalho, considerando, sobretudo, suas características sexuais.  

 Na história da educação infantil, o cuidar e o educar eram vistos como 

atividades que poderiam ser desenvolvidas apenas por mulheres. Marcado pela 

cultura, o ato de cuidar era uma atividade tida como doméstica, de responsabilidade 

das mulheres, executada pelas mães e mulheres mais próximas às crianças. O ato 

de educar, por outro lado, embora visto como uma atividade intelectual, não ficava 

aquém dessa visão do cuidar devido ao vínculo maternal que se estabelecia com as 

crianças pequenas. Por isso, mostrou-se, também, como atividade do sexo feminino, 
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tendo como finalidade a preservação da figura materna fora de casa, fortalecendo, 

ainda mais, a responsabilidade da mulher na educação e cuidado de crianças 

pequenas.  

 É imperioso que, dentre os vários papéis que homens e mulheres 

desempenham na sociedade, o papel de educar e cuidar de crianças pequenas em 

espaços coletivos possa e deva ser desempenhado, também, pelos homens. A 

prática de educar e cuidar exercida pelos homens não desfavorece a mulher, nem 

tampouco desvaloriza a figura masculina, mas fortalece o conceito de uma 

sociedade igualitária e humanística que independe do sexo do educador ou 

educadora, requerendo competências e habilidades que estão relacionados em 

saber fazer, saber conviver e saber ser - requisitos estes que devem ser aprendidos 

para melhor desempenho da função de educador e educadora de crianças 

pequenas.  

 Partindo desse pressuposto, ou seja, que cuidar e educar crianças pequenas 

em instituições coletivas podem ser desempenhados por ambos os sexos, os 

espaços educativos deveriam caracterizar-se em espaços que não excluísse, mas 

que tivessem como princípio a não aceitação ao preconceito, uma vez que, para ser 

um bom educador ou educadora, o foco deve ser a qualificação profissional 

necessária para o exercício da função docente, e não o sexo do profissional.  

Assim, ao discutir as relações de gênero na formação de educadores e 

educadoras da educação infantil, considerando que as creches são espaços de 

confronto e diferenças, reconhece-se que tais diferenças representam etapas 

importantes para modificar o olhar para com as crianças, para o trabalho pedagógico 

e, sobretudo, para a formação dos profissionais, sem deixar de considerar a história 

de luta das mulheres, tanto pelo direito à educação e profissionalização quanto pelo 

direito à educação e cuidado de crianças pequenas em espaços coletivos na esfera 

política. 

 

1.2 Educação infantil: um espaço somente de mulheres? 

 

 A educação infantil no Brasil era tida como campo de atuação profissional 

majoritariamente feminino. Contudo, recentemente, creches e pré-escolas têm se 

deparado com a entrada de profissionais homens para atuarem no cuidado e 
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educação de crianças pequenas. O ingresso de educadores homens altera a 

maneira como a comunidade escolar percebe a educação e o cuidado de crianças 

pequenas e de seus profissionais, fazendo emergir questões relacionadas ao 

cotidiano das instituições em torno da categoria gênero.   

 O espaço da educação infantil, principalmente na educação de crianças de 0 

a 6 anos de idade, tem sido, tradicionalmente, ocupado por crianças e mulheres - 

mulheres enquanto profissionais ou mães trabalhadoras, na conquista e 

reconhecimento de territórios da infância, na luta por justiça e igualdade de direitos, 

de participação e de reconhecimento social. A categoria gênero procura romper com 

a ideia do determinismo biológico, no comportamento social ou cultural, 

configurando as relações estabelecidas como uma construção sociocultural, 

marcadas por diferentes discursos que não são neutros.  

 Conforme salientado por Bruschini e Amado (1988), a profissão docente era, 

predominantemente, exercida por mulheres no decorrer dos anos 1970. Apesar de 

ter havido uma pequena ampliação da participação masculina no setor, tal quadro 

permanece até os dias atuais. A exemplo de Bruschini e Amado, que tratam do 

referido tema, Vianna (2013), por sua vez, afirma que o aumento de homens na 

docência de crianças pequenas pode ser percebido pelos dados do INEP, visto que 

a situação era semelhante no primeiro Censo dos Professores feito pelo INEP, 

datado de 1997, segundo o qual 14% da categoria de docentes era constituída por 

homens, em contraste com 85,7% por mulheres.  

 No que tange aos profissionais da educação infantil na atualidade, as 

mulheres correspondem a, aproximadamente, 94% dos profissionais que atuam na 

docência de crianças 0 a 6 anos de idade no Brasil (BRASIL, INEP, 2012), em 

contraste com os homens, que correspondem a 6%. Seria errôneo, entretanto, 

pensar que os educadores homens representam um percentual muito baixo para ser 

considerado, pois qualquer mudança no cenário educacional, independentemente do 

percentual alcançado, deve ser observada, pesquisada e debatida. É imperioso 

observarmos que, apesar de quantitativamente pequena, a entrada de educadores 

homens na educação infantil demarca mudanças significativas no cenário da 

educação e do cuidado de crianças pequenas.  

 Outra questão muito relevante a ser considerada refere-se ao fato que, devido 

à educação infantil no Brasil encontrar-se, historicamente, associada à figura 

feminina, o ingresso de educadores homens na educação infantil coloca em 
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evidência um olhar de estranhamento para os profissionais que buscam atuar nesta 

modalidade de ensino, sendo sua sexualidade constantemente colocada em 

suspeição. Verifica-se que a presença de educadores homens em creches e pré-

escolas ainda é vista como algo fora de lugar e que, sempre que possível, deve ser 

evitada.  

 O questionamento relacionado à sexualidade dos educadores homens, 

docentes da educação infantil, entre outras questões, indica que eles têm sofrido, 

mais intensamente, interdições, conflitos, preconceito. Afinal, diferentemente do 

ensino primário que, em sua constituição inicial, ocorreu, prioritariamente, pela 

presença masculina, a educação infantil sempre foi ocupada por mulheres, e uma 

ocupação de espaço sempre gera conflitos.  

 Para Sayão (2005), a afirmação de que o magistério é uma profissão feminina 

constitui-se em um problema, e não em uma verdade, pois alguns estudos indicam 

que a profissão de educador e educadora infantil não se configurou em um trabalho 

feminino porque nela se encontra um número maior de mulheres exercendo a 

docência, mas porque os seus profissionais exercem uma função vinculada à esfera 

reprodutiva, ou seja, as atividades são consideradas menores em relação às 

atividades reconhecidas como produtivas, independentemente de serem homens ou 

mulheres que as executam.  

 No Brasil, os educadores homens atuam como docentes 

principalmente nas redes públicas de educação infantil. A entrada desses 

educadores na educação está vinculada à consolidação do próprio campo da 

educação infantil – com a Lei de Diretrizes e Bases Nacionais da Educação, LDBEN 

9394/96 (Brasil, 1996), e a Constituição de 1988 (Brasil, 1988) –, que não especifica 

mulheres ou homens de forma singular no exercício da função de educador ou 

educadora da primeira infância. Ao se tornar um cargo efetivo nas redes públicas, a 

educação de crianças pequenas atraiu o interesse de muitos homens, abrindo-lhes 

possibilidades de inserção no mercado de trabalho.  

 Ao investigar essas relações, Ávila (2003) afirma que as desigualdades entre 

os profissionais docentes, homens e mulheres, são marcadas e reproduzidas no 

ambiente da educação infantil, principalmente na construção da profissionalização. 

Na medida em que ser mãe, mulher e professora condiciona a forma de atuação, 

revelando um conteúdo ideológico e aproximando-se da concepção doméstica de 

educação infantil, torna-se difícil a aceitação de homens como docentes nessa etapa 
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da educação básica. Em contrapartida, percebe-se que o currículo e o projeto 

político pedagógico são elementos fundamentais e necessários para a articulação e 

aceitação dos profissionais docentes homens, com envolvimento de toda a 

comunidade escolar.  

 A docência na educação infantil ainda é relativamente recente e, diante desse 

movimento, tem se tornado, gradualmente, em espaço inclusivo de homens e 

mulheres como docentes. Apesar do cuidar e educar serem considerados, 

historicamente, como papéis preponderantemente feminino, os educadores homens, 

da mesma forma que as educadoras, também aprendem a função de ser docente de 

crianças pequenas, mesmo que ambos cuidem das crianças de forma diversificada, 

pressupondo-se, portanto, que não existe uma única forma de cuidar e educar 

crianças pequenas (SAYÃO, 2005). 

 Por outro lado, executar as tarefas contidas no binômio educar e cuidar não 

se configura como uma dificuldade exclusiva apenas dos educadores homens. 

Estudiosos da educação infantil têm produzido profícuas discussões sobre a 

indissociabilidade do cuidar e educar – experiências estas que serão mais 

enriquecedoras se estiverem sendo organizadas, planejadas e estimuladas por 

profissionais formados para desenvolver atividades educativas programadas, e isto 

independe do sexo do docente.   

 Entende-se, sob essa perspectiva, que educadores e educadoras podem e 

devem ser reconhecidos como profissionais docentes de crianças pequenas e, 

juntos, contribuírem tanto pelo direito à educação de todas as crianças quanto pela 

ressignificação da profissionalização docente. 
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1.3 Educadores e educadoras da primeira infância: ser profissional da 

educação infantil 

 

Atualmente, abordar a formação dos profissionais da educação está em 

evidência, pois, para atuar no magistério, educadores e educadoras necessitam de 

formação - inicial e continuada - adequada para o exercício de sua profissão. Tal 

questão é ainda mais relevante quando diretamente vinculada à conquista dos 

direitos das crianças e ao modo como a sociedade acolhe, vê, escuta e lida com 

esses direitos. Ressalta-se, também, que, de acordo com o serviço prestado às 

crianças pequenas frequentadoras de instituições de educação infantil, novas 

exigências passam a ser pensadas para os profissionais que atuam junto a esta 

faixa etária. 

Segundo Ferreira e Hypólito (2010), o trabalho docente caracteriza-se como 

um trabalho diferenciado de outros à medida que envolve alto grau de subjetividade. 

Ademais, no que tange ao trabalho dos educadores e educadoras, não se tem uma 

medida absoluta dos resultados alcançados.  

O papel do educador ou educadora não implica, apenas, em conhecimentos 

disciplinares e metodologias de ensino, mas também na compreensão sobre o 

desenvolvimento cognitivo, afetivo e social das crianças, assim como na 

compreensão e capacidade para lidar com a diversidade.  

O profissional da educação infantil, portanto, não é parente, e para atuar 

nesta modalidade de ensino é preciso que educadores e educadoras da primeira 

infância tornem-se profissionais da educação, buscando formação em nível superior, 

conforme a lei vigente, formação, assim como possibilidades de desenvolvimento 

pessoal, profissional e institucional.  

O livro de Paulo Freire, intitulado “Professora sim, tia não: cartas a quem 

ousa ensinar”, traz reflexões importantes e prioritárias na busca pela 

profissionalização docente. Freire (1997) afirma que a prática educativa é algo muito 

sério, uma vez que se lida com crianças pequenas, jovens e adultos, participando de 

sua formação. Salienta, também, a elevada responsabilidade de educadores e 

educadoras necessária para lutar contra injustiças e proporcionar aos educandos 

presença marcante no mundo para sair da invisibilidade. 

Entretanto, para ser “tia” ou “tio”, como normalmente são denominados, 

respectivamente, as educadoras e os educadores de crianças pequenas, não é 
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necessário formação, preparo, nem tampouco falar sobre condições de trabalho – a 

imagem próxima de alguém da família traz para educadores e educadoras de 

crianças pequenas a impossibilidade de assumir o seu processo profissional e 

educativo. Conforme aponta Novaes (1984, p.138), “Somente quando as 

professoras perceberem o quão é importante o seu trabalho para a sociedade é que 

elas próprias poderão imprimir um novo sentido para a sua prática e às suas lutas 

profissionais”.  

Destaca que o ato de ensinar é uma profissão que envolve certa tarefa, 

militância e especificidade no seu cumprimento, enquanto ser “tia” ou “tio” é viver 

uma relação de parentesco. Ser educadora ou educador implica em assumir a 

profissão docente. No caso dos profissionais da educação infantil, implica em 

assumir a profissão de cuidar e educar de crianças pequenas (FREIRE, 1997). 

Ademais, o referido autor observa que o fato de identificar os profissionais 

da educação infantil como “tia” ou “tio” implica, praticamente, em proclamar que 

esses profissionais, como bons “familiares”, não devem brigar e se rebelar na busca 

por condições adequadas de trabalho. Consequentemente, é imprescindível que o 

magistério seja tratado com dignidade para que a sociedade brasileira possa esperar 

uma atuação eficiente de seus profissionais da educação (FREIRE, 1997).  

Vale salientar que a profissão docente ainda enfrenta crises de valorização 

social, econômica e cultural, não sendo vista como uma das melhores opções para 

quem realmente quer ascender profissional e socialmente. Na verdade, a falta de 

salários justos e as más condições de trabalho constituem-se em motivo suficiente 

para que muitos profissionais abandonem o magistério, buscando alternativas “mais 

proveitosas” no mercado de trabalho. O problema salarial associa-se à discussão 

sobre a qualidade da educação, assim como a atratividade da carreira docente e sua 

permanência. 

O saber específico do educador e da educadora tem sido ativamente 

trabalhado frente aos problemas que afligem a profissão nos dias de hoje, pois há 

uma pressão da sociedade ao empurrar responsabilidades e novas funções aos 

profissionais que, anteriormente, eram assumidas por outras instituições, como a 

família e a igreja, por exemplo (LÜDKE, 2012).  

De acordo com pesquisas de Gatti, Barretto e André (2011), quanto mais 

jovem o alunado que o profissional docente irá trabalhar menor será a remuneração 



 

48 

do educador ou educadora – o que pode vir a impactar na ampliação e 

desenvolvimento da educação infantil. 

É preciso ultrapassar a aparente evidência de que ser educador ou 

educadora de crianças pequenas seja apenas uma atividade de fácil execução - 

como especialmente as mulheres seriam encarregadas de ensinar coisas simples e 

básicas, que são de domínio público e que todo mundo já sabe. A prática docente é 

extremamente difícil e complexa, mas, por vezes, alimenta-se publicamente a ideia 

de que ensinar é muito simples, contribuindo, assim, para um desprestígio da 

profissional (NÓVOA, 2009, p. 4).  

Conforme os sistemas de educação infantil são consolidados, tornando-se 

reconhecidos pelas inúmeras vantagens que oferecem às crianças pequenas e suas 

famílias, aumenta a atenção e o debate em relação aos profissionais que se ocupam 

da educação e cuidado da pequena infância.  

A função docente desenvolveu-se de forma secundária e não especializada, 

constituindo-se em uma ocupação subsidiária de religiosos ou leigos das mais 

variadas origens. Entretanto, a importância de entender a profissionalização docente 

é uma forma de afirmar o que é específico da ação do profissional da educação, isto 

é, “o conjunto de comportamentos, conhecimentos, destrezas, atitudes e valores que 

constituem a especificidade de ser professor” (SACRISTÁN, 1995, p. 65). 

Para o domínio da docência, o processo de profissionalização estabelece 

estreita relação com a formação profissional, uma vez que, para o exercício da 

profissão, são necessárias orientações iniciais acerca da especificidade do trabalho 

a ser realizado, imprimindo características e conhecimentos peculiares da profissão. 

Entretanto, o magistério, por um longo período, não obteve o status formal de 

profissão; portanto, não era visto como algo que merecesse aprofundamentos no 

campo da formação para o seu exercício, principalmente em relação ao trabalho 

realizado com crianças menores. Tratava-se, assim, de uma atividade que era 

reconhecida pela sociedade como um ato vocacional, uma espécie de sacerdócio. 

Sendo assim, a formação inicial dos profissionais da educação, por um longo 

período, pautava-se em observar outros profissionais no exercício da função e 

seguir o modelo aprendido para ensinar crianças. Dessa maneira, o ato de ensinar 

igualava-se a outras profissões, aprendidas apenas com técnicas que deveriam ser 

postas em práticas. Sob tais condições, a profissão docente desenvolveu-se sem ser 
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objeto de maiores preocupações, baseada no paradigma de que ensinar seria uma 

tarefa relativamente simples (TARDIF, 2002).  

A análise da profissionalização docente sugere uma evolução linear e 

inabalável. Todavia, a afirmação dos profissionais da educação sempre foi um 

percurso repleto de lutas e conflitos, hesitações e recuos. Por conseguinte, a fim de 

se alcançar uma compreensão mais abrangente quanto a como é efetivada a 

profissionalização docente nos dias atuais, torna-se fundamental desenvolver um 

olhar atento para as tensões que, continuamente, atravessam a constituição da 

identidade profissional.  

De acordo com Oliveira-Formosinho e Kishimoto (2002), a profissionalização 

docente remete-nos a considerar aspectos específicos, de modo que 

                                                                                                                                                                                                                                                                          

[...] o conceito de profissionalidade docente diz respeito à ação 
profissional integrada que a pessoa da educadora desenvolve junto 
às crianças e às famílias com bases em seus conhecimentos, 
competências e sentimentos, assumindo a dimensão moral da 
profissão (OLIVEIRA-FORMOSINHO; KISHIMOTO, 2002, p. 41).  

 

Na atualidade, acresce-se ao anteriormente mencionado um aumento de 

exigências em relação aos profissionais da educação infantil, solicitando dos 

educadores e educadoras que assumam, cada vez mais, maiores 

responsabilidades. O profissional da educação, no momento presente, não pode 

afirmar que a sua tarefa reduz-se apenas ao domínio cognitivo. Para além dos 

saberes profissionais, cabe ao educador ou educadora, enquanto profissional, ser 

um facilitador do processo de aprendizagem das crianças, assim como da 

integração social do seu grupo. Além disso, é necessário que saiba lidar com 

questões diversas que invadem o cotidiano escolar. 

Apesar das exigências aos educadores e educadoras para que adotem e 

desenvolvam novas posturas, é interessante observar que reduzidas mudanças, 

significativas e impactantes, efetivaram-se no processo de formação inicial dos 

novos profissionais da educação, principalmente junto aos docentes da educação 

infantil. Educadores e educadoras da primeira infância ainda continuam a ser 

formados com modelos normativos, distantes da realidade das instituições 

educativas. Por conseguinte, não é de se estranhar que os novos profissionais da 

educação, ao adentrarem nas instituições, sejam elas públicas ou privadas, tenham 

um “choque com a realidade” (VEENMAN, 1988), causado pelo processo de 
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transição vivenciado entre a idealização da realidade, em sua formação inicial, e a 

realidade enfrentada na prática cotidiana de docência de crianças pequenas. 

Conforme aponta Nóvoa, 

 

A formação dos professores continua hoje muito prisioneira de 
modelos tradicionais, de modelos teóricos muito formais, que dão 
pouca importância a essa prática e à sua reflexão. Este é um enorme 
desafio para a profissão, se quisermos aprender a fazer de outro 
modo (NÓVOA, 1992, p. 8). 

 

Em Oliveira-Formosinho e Kishimoto (2002), encontramos a afirmação de 

que o papel dos profissionais da educação infantil, em muitos aspectos, é parecido 

com o de outros profissionais da educação, mas as questões que se diferenciam 

acabam por redundar em uma mescla de sentimentos no que se refere à 

profissionalização docente. De fato, os educadores e educadoras de crianças 

pequenas necessitam de um saber fazer específico para que possam respeitar as 

peculiaridades de cada criança, desde os bem pequenos. Essa enorme diversidade 

de tarefas estende-se desde os cuidados físicos, como alimentação, higiene, sono e 

segurança, até a educação entendida como socialização, desenvolvimento e 

aprendizagem.   

O desenvolvimento profissional dos docentes da pequena infância é uma 

caminhada que envolve crescer, ser, sentir e agir; requer empenho, sustentado pela 

integração do conhecimento. Cultivar as disposições para ser, saber, sentir e agir é 

um desafio que requer, além da sustentação no conhecimento, a colaboração dos 

seus pares, pois não se faz educação sozinha ou sozinho. (OLIVEIRA-

FORMOSINHO; KISHIMOTO, 2002). 

Portanto, concordando com Freire (1983), assumir o cotidiano da educação 

infantil como uma prática social e coletiva é sonhar um sonho possível. Vislumbrar o 

cotidiano das instituições da primeira infância como espaço e tempo em que a vida 

se concretiza é tecer diariamente, com crianças, parceiros e famílias, as mais 

variadas experiências através de atos, gestos e ações. 

Em se tratando das identidades profissionais dos docentes na educação 

infantil, defende-se, neste estudo, que a integração desses profissionais supõe um 

olhar formativo no âmbito do desenvolvimento humano. A aprendizagem profissional 

da docência para atuar com crianças pequenas na educação infantil envolve tanto 

uma reflexão acerca de como o educador ou a educadora de crianças pequenas 
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torna-se profissional da primeira infância quanto sobre quais possibilidades de 

desenvolvimento pessoal, profissional e institucional existem para este profissional. 

Santos Neto (2004) sublinha que grande parte dos educadores e 

educadoras concluíram o seu ciclo inicial de formação sem identificar a própria 

concepção que se tem da educação e sem perceber vínculos determinantes entre 

esta e a sua prática cotidiana. Parece inegável a necessidade de que este quadro 

seja mudado. Por isso, é imprescindível que os processos formativos abram espaços 

para que uma reflexão de fato seja realizada, com atenção e cuidado em formações 

iniciais e continuada. 

Uma educação infantil de qualidade requer profissionais que tenham uma 

formação inicial e que possam dar continuidade a essa formação por meio de 

formação continuada - aspectos que se revelam essenciais para que o educador e a 

educadora possam construir tanto sua identidade docente quanto relações mais 

significativas com as crianças, suas famílias e a equipe escolar.  

 

1.4 Identidade profissional, identidade construída 

 

A aproximação com o conceito identidade sinaliza, inicialmente, que se trata 

de um processo dinâmico no qual a subjetividade, a atribuição de significados e o 

aspecto relacional têm grande importância.  

A construção da identidade profissional nunca é atribuída, mas sim 

processual, isto é, construída com base em negociações entre o individual e o 

coletivo, o objetivo e o subjetivo, os diversos processos de socialização que, em 

conjunto, contribuem na construção dos indivíduos. Nóvoa, ao discorrer sobre a 

questão da identidade profissional do professor, salienta: 

  

A identidade não é um dado adquirido, não é uma propriedade, não é 
um produto. A identidade é um lugar de lutas e conflitos, é um 
espaço de construção de maneiras de ser e estar na profissão 
(NÓVOA, 1992, p. 15).  

 

Assim, a constituição da identidade profissional dos educadores e 

educadoras da primeira infância é um processo de movimento, de transformação, 

associando-se a um sentimento e consciência de pertencimento ao grupo, lugar que 

cada um se insere no mundo e na profissão, o ser profissional. 
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Para Pimenta (1997), entender a identidade profissional como um processo, 

na forma de construção permanente, é um aspecto que busca a significação social 

da profissão, “na reafirmação de práticas consagradas culturalmente e que 

permanecem significativas” (p. 42), igualmente pelo significado que cada educador e 

educadora atribui à sua profissão, baseado em seus valores, visão de mundo, 

histórias de vida, representações, saberes, angústias e anseios pessoais e 

profissionais. 

Ao longo da carreira profissional, os educadores e educadoras da primeira 

infância percorrem trajetórias que correspondem a etapas marcantes em direção aos 

processos de desenvolvimento pessoal e profissional. Oliveira-Formosinho (1998), a 

partir da leitura e análise de vários autores que abordaram a questão do 

desenvolvimento da carreira profissional, divide o desenvolvimento profissional de 

docentes da pequena infância em quatro estágios: sobrevivência – que diz respeito 

à demanda por apoio e assistência ao trabalho; consolidação – concernente à 

assistência ao trabalho e ao acesso a especialistas; renovação – relacionado ao 

processo em que a educadora ou o educador busca, por iniciativa própria, a 

autoformação, participando de eventos e atividades que contribuam para o seu 

aperfeiçoamento profissional; e, por último, maturidade – pertinente à participação 

mais ativa em eventos e atividades que representem uma fonte contínua para a sua 

formação profissional.   

Por outro lado, a fim de tratar da questão de educadores e educadoras da 

educação infantil e seus processos identitários da profissionalização docente, é 

importante, primeiramente, pensar sobre as instituições da primeira infância: creches 

e pré-escolas que têm como função a indissociável tarefa de cuidar e educar 

crianças de 0 a 6 anos, assim como a de garantir um perfil de profissionais da 

primeira infância aptos a desenvolverem essa complexa tarefa.  

O novo perfil de educadores e educadoras da educação infantil é, 

atualmente, confrontado com a diversidade de profissionais que se encontram 

nessas instituições, exigindo ações de formação tanto inicial quanto continuada, 

levando em consideração a realidade vivida e praticada nas instituições de crianças 

pequenas e que possibilitem a efetiva mudança na qualidade do atendimento 

oferecido. Portanto, é importante que a formação não se limite apenas aos cuidados 

físicos ou à preparação para o ensino posterior, mas que seja realizada em contexto, 

com enfoque nos profissionais, dado que, conforme aponta Larrosa (2002), as 
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práticas dos profissionais da educação não se relacionam com o que eles sabem, 

com suas competências profissionais, mas com o que eles são, com o valor e o 

sentido que conferem à sua prática, com sua autoconsciência profissional.  

A formação dos educadores e educadoras da educação infantil tem sido 

considerada de alta relevância nas discussões sobre qualidade do trabalho com a 

criança da faixa etária de 0 a 6 anos, conforme apontam Rosemberg e Campos 

(1994) e Campos (2011). Ver de outro modo, dizer-se, julgar de outra maneira, atuar 

sobre si mesmo, é uma experiência cada vez mais rara; contudo, é essencial para a 

constituição da identidade pessoal e profissional dos docentes da educação. 

Nesse sentido, é preciso considerar que, embora a formação inicial seja 

importante na ação de cada educador ou educadora para o seu ingresso na 

profissão docente, a constante reflexão sobre a sua prática, seus valores e crenças 

exige um processo de formação continuada, construído conjuntamente com os 

profissionais por meio de uma reflexão permanente, daquilo que se faz 

intencionalmente junto às crianças pequenas. 

Desta forma, considerar as experiências dos seus profissionais sem negar 

os seus conhecimentos, sem apagar a sua história, é tão fundamental quanto buscar 

consensos de uma prática mais correta, mais fundamentada e dialógica com 

produções da área da educação infantil. 

Sendo assim, educadores e educadoras devem participar, incisivamente, da 

elaboração do projeto educativo de formação como condição indispensável para que 

se efetive, nesse processo, a reconstrução e a interiorização de valores e 

concepções, possibilitando, assim, o desenvolvimento de novas competências para 

o exercício de um trabalho com qualidade. 

Estudos sobre a prática e a identidade de educadores e educadoras 

focalizam, em geral, profissionais do ensino fundamental e médio com formação e 

carreira já constituídas e consolidadas. Há necessidade de se estabelecer um 

diálogo entre a educação infantil e a produção teórica que trate mais 

especificamente da formação inicial e continuada dos profissionais que atuam em 

creches e pré-escolas, dado que a sua formação ainda carece de uma identidade 

referenciada à criança pequena, além de ser imprescindível haver estudos 

adicionais sobre suas condições de trabalho. 

Após muitas décadas – talvez, pela primeira vez na educação brasileira –, 

começa-se a pensar no perfil adequado de educadores e educadoras da primeira 
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infância, assim como nas características e necessidades de meninos e meninas em 

diferentes fases do seu desenvolvimento. 

De acordo com Santos Neto (2204) muitos dos profissionais da educação 

que estão na prática do cotidiano escolar foram formados por uma escola que, na 

atualidade, encontra-se em crise. Pensar criticamente é um desafio, e muitos 

profissionais ainda permanecem reproduzindo a mesma escola que fez parte da sua 

formação inicial, mantendo um sistema que segrega, exclui e limita a educação de 

meninos e meninas. Por muitas vezes, os profissionais adotam uma postura ingênua 

por não conseguirem refletir criticamente o que lhes é imposto, deixando que outros 

pensem, elaborem e organizem o trabalho por eles, tornando-se, assim, apenas 

tarefeiros. 

Novamente com Santos Neto (2004), é possível afirmar que o educador ou a 

educadora realiza o seu trabalho de acordo com determinada concepção 

pedagógica, mesmo quando ainda não sabe explicitá-la com clareza. A docência é a 

prática na qual cada ação exige tomada de decisão ou opção teórica, uma vez que o 

exercício do magistério envolve concepções, técnicas, estudos e experiências.  

Sendo assim, discutir o perfil de educadores e educadoras da educação 

infantil é também discutir o que cada um necessita em suas especificidades para a 

realização do trabalho com a criança pequena. Espera-se que o profissional da 

primeira infância possa observar, planejar, agir, avaliar, comunicar e articular os 

seus saberes com competência, planejar de acordo com o que se sabe do grupo e 

de cada criança, implicando na reflexão sobre as suas intenções educativas, assim 

como sobre as formas de concretizar o que se planejou, procurando criar situações 

de desafios possíveis e o envolvimento da criança pequena. Cabe ressaltar a 

importância do agir de cada educador e educadora e, também, a relevância de sua 

articulação com seus parceiros de trabalho e famílias, apostando em ações de 

parceria que promovam condições educativas a cada criança, de forma a garantir 

desenvolvimento e aprendizagens significativas.  

Nesse processo educativo, torna-se importante conhecer e saber utilizar 

procedimentos diversificados de observação, planejamento, ação, registro e 

avaliação dos processos, de diversidade das experiências de infância presentes nos 

diferentes contextos educativos, procurando atender às circunstâncias que envolvem 

e caracterizam cada uma. É fundamental que se reconheça as diferentes infâncias, 

que se articule o espaço coletivo habitado por adultos e crianças aos diversos 
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interesses e necessidades, objetivando intensificar o diálogo entre teoria e prática 

para (re)construir o seu conhecimento tanto sobre as crianças pequenas quanto 

sobre como elas aprendem. Estas são condições essenciais para o exercício mais 

eficaz da profissão docente. 

É certo que a formação docente implica em movimento essencial para que 

educadores e educadoras tomem consciência do seu âmbito profissional, sobretudo 

considerando a dinâmica ação-reflexão-ação. Portanto, cabe ressaltar que toda 

formação é autoformação e o processo de aprender é de autoria, ou seja, o grande 

desafio da educação da primeira infância é integrar, original e criativamente, os 

processos pedagógicos, formativos e profissionais com vistas a qualificar o fazer da 

educação infantil. 
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2 CAPÍTULO 2 – EDUCAÇÃO INFANTIL: A PROFISSÃO DOCENTE E O 

PERFIL DOS EDUCADORES E EDUCADORAS DA PRIMEIRA INFÂNCIA 

 

A maior riqueza do homem 
     é a sua incompletude.  

(Manoel de Barros) 
 

Este capítulo foi elaborado a partir da revisão bibliográfica da literatura sobre 

os temas relacionados à educação infantil - histórico, legislação e cobertura de 

atendimento - e a formação de educadores e educadoras para esta etapa da 

educação básica.  

Nos últimos anos, a educação infantil vem passando por um processo de 

mudanças que foram incorporadas nas principais legislações. Dessa forma, passou 

a ter um papel específico no sistema educacional brasileiro e de grande importância 

para o desenvolvimento integral da criança pequena. Trazendo em seu bojo o 

objetivo de compartilhar a educação e o cuidado das crianças entre as famílias e a 

instituição educacional, desde a Constituição Federal de 1988 (Brasil, 1988), é 

direito das crianças de 0 a 6 anos a educação em creches e pré-escolas, bem como 

dever do Estado garantir que este direito seja realizável e que ocorra com qualidade. 

Essas conquistas legais decorrem de um amplo processo de mobilização da 

sociedade, como aponta Campos: 

 

Foi a articulação dos atores sociais, reforçada por movimentos que 
lutavam pelos direitos humanos de crianças e adolescentes, que 
conseguiu garantir, na nova Constituição de 1988, a inclusão da 
creche no sistema educacional, juntamente com a pré-escola, 
definindo a educação da criança de 0 a 6 anos como parte da 
primeira etapa da educação básica. A Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional, promulgada em 1996, conservou essa estrutura 
e introduziu a meta da formação de professores no nível superior 

também para creches e pré-escolas. Aos municípios foi atribuída a 
principal responsabilidade pelo provimento de vagas destinadas a 
essa etapa da educação básica (CAMPOS, 2013, p. 30). 

  

Na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei 9394, de 20 de 

dezembro de 1996, a educação infantil é definida como a primeira etapa da 

educação básica, juntamente com o ensino fundamental e médio (BRASIL, 1996). A 

educação infantil é uma etapa educacional que garante o direito da criança ao seu 

desenvolvimento integral nos aspectos físico, psicológico, intelectual e social, 
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complementando a ação da família e da comunidade, possibilitando a ampliação 

social ao integrá-la à formação comum para o exercício da cidadania. 

Atualmente, tornou-se terminologia legal a expressão Educação Infantil, a 

partir dos dispositivos da Constituição de 1988 e da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional 9394/96, para designar todas as instituições de atendimento 

educacional às crianças de 0 a 06 anos8, incluindo a creche para a faixa etária de 0 

a 03 anos e a pré-escola para a faixa etária de 04 anos a 05 anos e 11 meses. A 

creche é um direito da criança e um dever do estado, mas não supõe uma 

obrigatoriedade por parte das famílias. A pré-escola, a partir da EC 53/2006, tornou-

se obrigatória, sendo sua universalização prevista no novo Plano Nacional de 

Educação (BRASIL, 2006), aprovado em 2014. 

A LDBEN 9394/96 também estabeleceu que a avaliação das crianças nessa 

etapa da educação não pode levar à retenção de crianças, tendo apenas o papel de 

acompanhamento de seu desenvolvimento (BRASIL, 2006), pois a educação voltada 

à pequena infância está centrada na experiência infantil e no processo de 

construção de conhecimento. 

De acordo com pesquisas no âmbito das políticas públicas, a ampliação de 

vagas para a educação infantil deveria ser uma das formas mais justas de garantir a 

sua oferta. Contudo, o acesso da população à pré-escola ainda não está 

universalizado, enquanto que o acesso às creches ainda é relativamente baixo, 

conforme revelam os dados apresentados posteriormente neste estudo. 

Diversos estudos mostram, também, que esse acesso ocorre de forma 

bastante desigual para grupos distintos da população. Outrossim, a qualidade da 

educação infantil ainda revela diversas precariedades, conforme evidenciado por 

Campos, Fullgraf e Wiggers (2006), que analisam, em um estudo, dados obtidos em 

um levantamento sobre resultados recentes de pesquisas acerca da qualidade da 

educação em inúmeras instituições brasileiras de educação infantil. 

Entretanto, a LDBEN 9394/96, também chamada de Carta Magna da 

Educação, aponta, em sua redação, que a educação infantil destina-se a todas as 

                                                             
8
 De acordo com a lei 11.114/2005, o ingresso obrigatório de crianças no primeiro ano do ensino fundamental 

deve ser realizado com seis anos, e a etapa escolar foi ampliada para nove anos de duração. Entretanto, 
preservou-se a idade na educação infantil de 0 a 6 anos, pois as crianças que completam 6 anos após a data (31 
de março) de ingresso no ensino fundamental, permanecem na última etapa da educação infantil (BRASIL, 

2005).   
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crianças, sem distinção de gênero, cor, etnia, proveniência social, credo político ou 

religioso, com ou sem deficiência de qualquer natureza. 

Nunes e Corsino, ao discutirem sobre o processo de inserção de creches e 

pré-escolas à educação, em uma reflexão acerca da efetivação das políticas 

públicas educacionais na educação básica, observam que 

 

As políticas públicas de Estado no Brasil se desenvolveram, nas 
últimas décadas, principalmente, entre as do tipo universalista e 
residualista. A primeira orientação […] caracteriza-se pela 
integralidade e universalidade das políticas sociais, voltadas para a 
garantia de direito de todos os cidadãos. Já na segunda orientação, o 
Estado atende a uma parcela da população, os grupos marcados 
pelo signo da exclusão ou da pobreza, e o mercado supre os 
serviços para os que podem por eles pagar. A Constituição Brasileira 
de 1988, pela primeira vez na história, postula suas políticas sociais 
– e a política educacional – sob uma orientação universalizante. 

Entretanto, devido às posições políticas e às condições econômicas, 
não seguiram integralmente a orientação universalista e se 
efetivaram, em alguns casos, tendendo ao modelo residualista 
(NUNES; CORSINO, 2013, p. 331). 

 

Constata-se que a educação infantil ainda tem em sua trajetória a cisão 

entre creches e pré-escolas, o fortalecimento crescente da institucionalização e a 

formalização da pré-escola, aproximando-a, cada vez mais, do ensino fundamental, 

perdendo o prefixo pré, deixando de ser educação infantil e, assim, entrando em um 

formato próximo ao ensino fundamental. No que tange à creche, também reluta 

contra a invisibilidade para se integrar ao sistema educacional, evitando ser tratada 

na informalidade e precariedade de investir em uma universalização – o que não 

significa obrigatoriedade. Como resultado, tem corrido o risco de se manter como 

instituição predominantemente assistencial (ROSEMBERG, 2013).  

A legislação educacional marcou, de maneira evidente, uma mudança 

importante em relação ao papel do Estado e do poder público para com a faixa 

etária de 0 a 06 anos. Nesse sentido, o papel do profissional que trabalha 

diretamente com crianças em creches e pré-escolas ganha centralidade. A LDBEN 

9394/96 inovou nesse quesito ao exigir a formação em nível superior para 

professores e professoras da educação infantil e do primeiro segmento do ensino 

fundamental, admitindo a formação em cursos de magistério de nível médio durante 

certo prazo. Na realidade, esse prazo foi ampliado por meio de outras medidas 

legais. 
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Conforme aponta Campos (1999), confirma-se a regra que estabelece que 

quanto menor a criança a se educar e cuidar, mais baixos o salário e o prestígio 

profissional de seu educador ou educadora e menos exigente o padrão de sua 

formação prévia. Entretanto, a realidade mostra que melhores condições salariais e 

de trabalho, assim como melhor formação dos educadores, estão diretamente 

ligados a um maior comprometimento desse profissional com a qualidade de 

atendimento às crianças. 

Ter na educação infantil educadores e educadoras formados em nível 

superior, conforme a legislação vigente para o trabalho no magistério, legitima a 

profissão, pois desarticula a ilusão do argumento de quem faz não precisa pensar no 

seu fazer, principalmente no trabalho com crianças pequenas. Conforme expressa 

Faria, 

 

[...] Se este é um espaço onde adultos podem conhecer as crianças, 
o adulto que trabalha direto ou indiretamente com elas precisa ser 

um profissional, e para tal precisa aprender esta profissão de 
professora e professor de criança pequena: de profissional de 
creche, profissional de pré-escola. Trata-se de um tipo de profissional 
diferente dos profissionais dos outros níveis de ensino (FARIA, 1996, 
p. 27). 

  

Hoje, a docência exige que o educador e a educadora da pequena infância 

tenham sensibilidade para as diversas linguagens da criança pequena, para o 

estímulo de sua autonomia, para mediar a construção de conhecimentos artísticos, 

tecnológicos e científicos, assim como para o estabelecimento de vínculos. 

Trabalhar com crianças pequenas requer formação que auxilie na compreensão da 

complexidade da infância, visto que tal trabalho é muito mais do que apenas uma 

tarefa de guarda ou proteção: envolve uma responsabilidade educacional que, para 

ser desempenhada, requer uma boa formação, exigindo do profissional proposições 

teóricas claras. 

O aumento da demanda pela educação infantil expressa mudanças sociais 

acerca das concepções sobre as famílias, da responsabilidade de mulheres e 

homens na educação dos seus filhos e filhas, da participação da mulher no mercado 

de trabalho, dos papéis sociais em torno do homem e da mulher, da proteção à 

infância, possibilitando maior compreensão da criança como um ser social, portador 

de direitos e necessidades específicas para o seu desenvolvimento.  
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Campos (1994) enfatiza a expressão “educare”, surgida nos Estados Unidos 

como fruto da união entre educação e cuidado (education + care), que aponta para 

todas as atividades ligadas à proteção e apoio necessários ao cotidiano de qualquer 

criança: alimentar, lavar, trocar, curar, proteger, consolar, enfim, cuidar. Esta 

concepção torna mais fácil a superação da dicotomia entre o que chamamos de 

assistência e educação.  

A educação infantil cuida e educa. Contudo, duas concepções devem ser 

afastadas: a concepção de que educar é apenas instruir com lições e aprendizagens 

das disciplinas, e a de que cuidar é um comportamento que pode ser desenvolvido 

sem a menor formação. Educar e cuidar de crianças pequenas em espaços coletivos 

é uma habilidade profissional que necessita ser aprendida e capacitada, com 

condições de trabalho adequadas. Cuidar e educar crianças pequenas em 

instituições é uma profissão; consequentemente, requer formação específica e 

adequada do profissional para que desempenhe o seu trabalho conforme a faixa 

etária das crianças; demanda formação em serviço. Por outro lado, e não de menor 

importância, carece de remuneração condizente com a importância do trabalho 

desempenhado. A propósito do tema cuidar e educar, Barbosa assinala que 

 

[...] o ato de cuidar ultrapassa processos ligados à proteção e ao 
atendimento das necessidades físicas de alimentação, repouso, 
higiene, conforto e prevenção da dor. Cuidar exige colocar-se em 
escuta às necessidades, aos desejos e inquietações, supõe 
encorajar e conter ações no coletivo, solicita apoiar a criança em 
seus devaneios e desafios, requer interpretação do sentido singular 
de suas conquistas no grupo, implica também aceitar a lógica das 
crianças em suas opções e tentativas de explorar movimentos no 
mundo. [...] cuidar e educar significa afirmar na educação infantil a 

dimensão de defesa dos direitos das crianças, não somente aqueles 
vinculados à proteção da vida, à participação social, cultural e 
política, mas também aos direitos universais de aprender a sonhar, a 
duvidar, a pensar, a fingir, a não saber, a silenciar, a rir e a 
movimentar-se (BARBOSA, 2009, p. 68-69).  

 

Conforme aponta o artigo 4º. Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação 

Infantil, cuidar e educar na educação infantil são processos indissociáveis, dado que 

  

“[...] nas interações, relações e práticas cotidianas que vivencia, a 
criança constrói sua identidade pessoal e coletiva, brinca, imagina, 
fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, narra, questiona e 

constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade, produzindo cultura 
(BRASIL - DCNEI, 2009). 
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Vale ressaltar que o cuidar e educar, processos indissociáveis da educação 

infantil, na perspectiva de gênero, ainda enfrentam muitas dificuldades, desafios, 

preconceitos e contradições, pois há tensões em relação aos cuidados e à 

higienização das crianças pequenas realizadas pelos educadores homens, assim 

como uma visão reducionista de que os educadores homens são mais propensos às 

atividades corporais.  

O trabalho da educação infantil – cuidar e educar crianças pequenas em 

instituições educacionais coletivas fora do espaço doméstico – apresenta 

características que devem ser consideradas no processo de construção da profissão 

docente, visto que a legislação exige que o educador ou educadora da primeira 

infância tenha formação específica para atuar nesta modalidade. Mesmo sendo um 

campo de trabalho quase que totalmente ocupado por mulheres, recentemente 

começamos a observar aumento da presença masculina, desempenhando a função 

de educador da pequena infância. Por isto, é um tema muito relevante, que requer 

ser observado, analisado e debatido pelos estudiosos da área. 

  

2.1 A educação infantil e o perfil de educadores e educadoras da primeira 

infância no Brasil 

 

A educação infantil no Brasil cresceu significativamente nos últimos anos. O 

MEC (Ministério da Educação), por meio do Serviço de Estatística Educacional 

(SEEC), atualmente vinculado ao Instituto Nacional de Estatística e Pesquisa 

(INEP), realiza, anualmente, o Censo Escolar, coletando dados em todos os 

estabelecimentos de ensino do país sobre os alunos e docentes. No caso da 

educação infantil, até o ano de 1996, o Censo Escolar abrangia apenas a pré-

escola. Todavia, a partir de 1997, passou a incluir as creches. 

De acordo com o Censo Escolar de 2011 (BRASIL, INEP, 2012), a educação 

infantil contava com um total de 7.295.512 matrículas, sendo 2.540.791 na creche e 

4.754.721 na pré-escola, marcadamente em instituições públicas municipais. 

Segundo documento do movimento Todos pela Educação (BRASIL, Todos pela 

Educação, 2014), a porcentagem de crianças de 0 a 3 anos frequentando a creche 

no Brasil em 2012 era de 23,5%; e de 4 a 5 anos matriculados na pré-escola, de 

82,2%. Contudo, essas porcentagens são muito diferentes quando consideradas 
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itens como as diversas regiões geográficas brasileiras, os distintos grupos de renda, 

e a pertinência étnico-racial da população. Para o grupo dos 25% mais pobres, por 

exemplo, a porcentagem de acesso à creche era de 16,2% em 2012, em 

comparação com 44% de crianças de 0 a 3 anos, matriculadas na educação infantil 

no mesmo ano, pertencentes ao grupo de famílias mais ricas (BRASIL, Todos pela 

Educação, 2014, p. 18-19). 

O INEP informou que, em 2012, 2.101.4089 pessoas estavam ocupando a 

função de docente, sendo que 443.405 (21%) desses docentes estavam atuando na 

educação infantil, tanto em instituições de ensino público quanto privado 

(particulares, filantrópicas, comunitárias e confessionais). Além disso, ao 

compararem os dados de 2012 com os de 2011, indicaram a presença de um 

aumento de 16, 24% dos profissionais da educação infantil, sendo que 43% desses 

profissionais estavam atuando na creche, e 63%, na pré-escola (BRASIL, INEP, 

2012).  

A Tabela 1, a seguir, permite visualizar a distribuição percentual das funções 

docentes na educação básica e infantil no Brasil de acordo com o sexo das crianças. 

 

Tabela 1 - Distribuição percentual de docentes na educação básica e na 
educação infantil (creche e pré-escola) no Brasil segundo sexo. Brasil, 2011 

Docentes 

 Educação 
Básica 

 
2.101.408 

 

 Educação Infantil 
 

Total 
443.405 

Creche 
189.397 

Pré-
Escola 
277.669 

Sexo     

Feminino 80,4% 97% 98% 96 % 

Masculino 19,6% 3% 2% 4% 
Fonte: BRASIL, MEC/INEP. Censo Escolar, 2012 

 

Na Tabela 1, acima, observa-se que, para a educação básica como um todo, 

quase 20% dos docentes são professores do sexo masculino. Essa percentagem é 

muito menor para a educação infantil: abaixo de 5%. Entretanto, vale notar que essa 

pequena percentagem equivale ao número de 13.516 docentes do sexo masculino 

atuando em creches e pré-escolas.  
 

                                                             
9
 O INEP (2012) relata que os professores e professoras são contados uma única vez em cada 

Unidade da Federação. Porém, podem atuar em mais de uma Unidade Federativa. Portanto, a 

margem nunca será relacional aos 100%. 
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Tabela 2 - Número de docentes homens na educação básica e na educação 
infantil por regiões brasileiras. Brasil, 2011 

  Docentes Homens 
Regiões Educação 

Básica 

Educação Infantil  

Norte 52.381 1.559  

Nordeste  127.504 3.017  

Sudeste 154.547 5.415  

Sul 48.428 2.335  

Centro-
Oeste 

28.686 1.190  

Brasil 411.546 13.516  
Fonte: BRASIL, MEC/INEP. Censo Escolar, 2012 

 

Na Tabela 2, acima, o número total de homens docentes na educação 

infantil equivale a 13.516. Indica, portanto, que é um grupo que parece ganhar certa 

visibilidade como docentes atuando em creches e pré-escolas. 

 

Tabela 3 - Distribuição percentual de docentes na educação básica e na 
educação infantil (creche e pré-escola) no Brasil segundo idade. Brasil, 2011 

Funções Docentes 

 Educação Básica 
 

2.101.408 

Educação Infantil 
Total 

443.405 
Creche 
189.397 

Pré-Escola 
277.669 

 
Idade 

    

Até 24 anos 5% 7,2% 8% 6,8% 

25 a 32 anos 23,4% 27,2% 29% 26,4% 

33 a 40 anos 28% 30% 29,2% 30,7% 

41 a 50 anos 29,5 26% 24,4% 28% 

Mais de 50 
anos 

14% 9% 9,2% 8,6 

Fonte: BRASIL, MEC/INEP. Censo Escolar,  2012 

 

Na Tabela 3, acima, pode-se visualizar que a educação infantil é a etapa 

com maior percentagem de atuação de docentes jovens, especialmente nas 

creches. Em relação à idade dos educadores e educadoras da educação infantil, 

percebe-se que a maioria é um professorado mais jovem. Este é um dado que pode 

indicar, também, que são profissionais no início de carreira ou que ainda estão 

estudando. Nas creches, 37% dos docentes têm até 32 anos, enquanto que, nas 

pré-escolas, aproximadamente 33%. Portanto, ambos apresentam um percentual 

bastante similar quanto à faixa etária dos docentes. 
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Tabela 4 - Distribuição percentual de docentes na educação básica e na educação 
infantil (creche e pré-escola) no Brasil segundo cor/raça. Brasil, 2011 

Funções Docentes 

 Educação Básica 

 
2.101.408 

Educação Infantil 

Total 
443.405 

Creche 
189.397 

Pré-Escola 
277.669 

Raça/ Cor     

Branca 42% 43% 47,6% 40,3% 

Preta 3,8% 4% 4,3% 3,9% 

Parda 23,3% 23,5% 20,7% 25,2% 

Amarela 0,6% 0,4% 0,4% 0,4% 

Indígena 0,4% 0,3% 0,1% 0,4% 

Não 
Declarada 

29,7% 29% 26,8% 29,7 

Fonte: BRASIL, MEC/INEP. Censo Escolar,  2012 
 

A Tabela 4, acima, ilustra que a proporção daqueles que optaram por não 

declarar a sua cor/raça é muito alta (quase 30%), o que relativiza bastante esse tipo 

de informação. Mostra, também, que há maior percentual de docentes que se 

declararam como de cor branca, seguidos de pardos. Como faz notar Carvalho, “o 

conceito de cor/raça é compreendido no contexto do mundo social e cultural, isto é, 

não se trata de um dado biológico, mas de construções sociais” (CARVALHO, 

200510 apud GUIMARÃES, 1999, p. 78).  

Quanto à formação dos profissionais da educação infantil, indica que, na 

creche, encontra-se um menor número de profissionais com ensino superior 

(48,4%), menos 16,9% em relação aos educadores e educadoras da pré-escola. Os 

dados mostram que ainda temos na educação infantil o total de 35,5% de 

profissionais que possuem apenas a formação inicial no ensino médio, não estando 

em conformidade com a legislação vigente. 

 

Tabela 5 - Professores da educação básica por nível de escolaridade. Brasil, 
2011 

2012 % Total 
Absoluto 

Superior  78,1 1.642.195 

Ensino Médio 5,5 115.456 

Ensino Médio/ Normal/ 
Magistério 

16,0 335.418 

Ensino Fundamental 0,4 8.339 
Fonte: BRASIL, MEC/INEP/DEED. Sinopse Estatística da Educação Básica, 2011 

                                                             
10 CARVALHO, Marilia Pinto. Quem é negro, quem é branco: desempenho escolar e classificação 

racial de alunos. Rio de Janeiro: Revista de Educação, n.28, p. 97-95, 2005. 
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Ao se comparar a distribuição dos professores da educação básica por nível 

de escolaridade (Tabela 5) com os da educação infantil (Tabela 6), torna-se evidente 

a relativa desvantagem daqueles que atuam na educação infantil, onde somente 

63,6% possuem curso superior, em relação ao total da educação básica, na qual 

78,1% já cursaram esse nível de ensino. 

 

Tabela 6 - Número de professores da educação infantil por escolaridade. Brasil, 2011 

2012 % Total 
Absoluto 

Superior   22.038 

Ensino Médio  31.675 
Ensino Médio/ Normal/ 

Magistério 

 125.860 

Ensino Fundamental  3.832 
Fonte: BRASIL, MEC/INEP/DEED. Sinopse Estatística da Educação Básica, 2011 

 

O Gráfico 1, a seguir, permite visualizar melhor as diferenças entre a 

formação dos profissionais docentes que atuam em creches e pré-escolas, 

mostrando a desvantagem do grupo docente em creches, comparativamente às pré-

escolas. 

 

Gráfico 1 - Percentagem de funções docentes por nível de formação em 
creches e pré-escolas. Brasil, 2011 

 
Fonte: BRASIL, MEC/INEP. Censo Escolar, 2012 

 

Em 2001, apenas 12,7% das educadoras e dos educadores que atuavam 

nas creches possuíam formação superior; e na pré-escola, somente 24,7%. 

Segundo o Censo Escolar de 2011 (BRASIL, INEP, 2012), o percentual de 

educadores e educadoras que atuam em creches com ensino superior é de 62,6%; e 
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na pré-escola, de 65,3%. Os referidos dados indicam, portanto, que ainda é elevado 

o percentual de docentes que não possuem formação superior, reforçando as 

desigualdades nas situações do trabalho docente, dado que a formação exigida 

agrega valor à remuneração do profissional. 

O Gráfico 2, a seguir, mostra os progressos alcançados na formação de 

professores e professoras de educação infantil entre 2001 e 2011. 

 

Gráfico 2 - Percentagens de educadores e educadoras de educação infantil 
com formação superior. Brasil, 2001 e 2011 

 
Fonte: Censo Escolar, 2001 e 2011 

 

Quanto à jornada de trabalho semanal informada, 86,4% dos profissionais 

da educação infantil afirmam que trabalham em apenas uma escola, enquanto que 

98% dos educadores salientam que trabalham somente com uma turma da escola. 

(BRASIL, MEC/INEP, 2012). 

Torna-se importante refletir sobre a escolarização de educadores e 

educadoras, assim como quanto ao trabalho que realizam junto às crianças 

pequenas, pois creches e pré-escolas ainda trabalham com educadores sem 

formação específica, necessária para a atuação profissional nesta modalidade de 

ensino, assim como divergente do que é exigido na legislação brasileira e nos 

indicadores de qualidade. Quanto ao risco de ter no quadro de professores 

profissionais com formação inadequada, Campos adverte: 

 

[...] seria importante refletir sobre a realidade das crianças atendidas 
na maioria dessas instituições, que convivem em casa, na 
comunidade e na pré-escola ou creche com pessoas de baixa 
instrução. Sem uma cuidadosa orientação e supervisão pedagógica 
por parte das instituições, elas correm o risco de encontrar 
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reproduzido na pré-escola ou na creche o mesmo contexto pouco 
letrado que caracteriza seu ambiente doméstico. (CAMPOS, 2011, p. 
37). 

 

No inciso VII do art. 3º. da LDB 9394/96, no âmbito dos Princípios e Fins da 

Educação Nacional, o concurso público, princípio de ensino, é uma forma de 

valorização profissional dos que trabalham no magistério oficial. Entretanto, muitos 

dos educadores e educadoras da educação infantil ainda não são contratados por 

meio de concursos públicos, descumprindo com a legislação educacional, dado que, 

à luz da legislação federal, todos aqueles profissionais da educação escolar, em 

particular os profissionais das redes oficiais de ensino que ingressam no serviço 

público por meio de concurso público, são detentores de cargos públicos, tendo, 

portanto, incumbências enumeradas ou responsabilidades explicitadas pelo Estado.  

Dentre os estudiosos que analisam a situação dos professores no cenário 

brasileiro, uma referência relevante para o estado da arte das políticas docentes no 

Brasil provém dos estudos de Gatti, Barretto e André (2011), que trazem à luz a 

discussão sobre a precariedade das condições de trabalho dos professores, 

consistindo, portanto, em uma questão que afeta tanto a consolidação do plano de 

carreira dessses profissionais nas redes de ensino quanto o trabalho desenvolvido 

nas unidades escolares da primeira infância.  

Retomando a questão dos docentes na educação básica no Brasil, mais 

especificamente em relação ao educador ser do sexo masculino ou feminino, os 

dados apresentados mostram que os homens são minoria em todas as etapas da 

educação básica. Contudo, também mostram que a presença masculina, ainda que 

minoritária, indica que o trabalho de educadores da primeira infância não se 

constitui, exclusivamente, em um trabalho realizado por mulheres. Portanto, 

conforme anteriormente salientado, a identificação desse trabalho com o papel 

feminino tradicional ocorre porque a professora exerce uma função de gênero 

feminino vinculada à esfera da vida reprodutiva: o cuidado e a educação de crianças 

pequenas.  

Ao tratar das funções do gênero feminino, Izquierdo (1993) salienta que elas 

são desvalorizadas, mesmo quando exercidas por homens, por estarem 

relacionadas a qualidades associadas ao sexo feminino; portanto, naturalizadas. Isto 

vem ao encontro de Vianna, que adverte: 
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[...] implica observar a presença de significados femininos nas 
atividades docentes, até mesmo quando exercidas por homens. 
Esses significados se baseiam nas diferenças entre os sexos, mas 
indicam também uma construção social – a partir dessas diferenças 
que ajuda a explicar as relações de poder que definem a divisão 
sexual do trabalho e a inserção das mulheres em profissões ligadas 
às funções consideradas femininas socialmente e mais 
desvalorizadas (VIANNA, 2002, p. 54). 

 

Muitas mudanças tenderam a tornar o magistério menos atraente para os 

homens. Anteriormente, o magistério era considerado uma atividade relativamente 

casual, que podia ser desempenhada em períodos curtos de tempo – e tal fato atraía 

os homens, que ensinavam em tempo parcial. No entanto, a partir da elevação do 

grau de exigência de certificação, os períodos letivos foram ampliados, em contraste 

com os salários, inadequados para o sustento de uma família, levando a maioria dos 

homens educadores a abandonaram o magistério (APPLE, 1995). 

Rosemberg (2011) observa que o conceito que se tinha a respeito da criança 

pequena foi mudando, gradualmente, marcadamente nas últimas décadas do século 

XX, trazendo consequências para a educação e o cuidado da criança, que foram 

ampliados, assim como levando a uma maior regulamentação e controle estatais e a 

uma mudança nas políticas públicas. Por outro lado, ressalta a autora, apesar de 

todas essas mudanças, a educação infantil 

 

[...] não perdeu seu caráter de atividade historicamente vinculada à 
“produção humana” e, portanto, considerada de gênero feminino, 
tendo sido sempre exercida principalmente por mulheres, 
diferentemente de outros níveis educacionais que podem estar, mais 
ou menos, associados à produção da vida e de riquezas. Isto é, 
diferentemente do cargo de professor(a) de outras etapas da 
educação básica, que era ocupação masculina e se feminizou, as 
atividades do jardim da infância e de assistência social voltadas à 

infância pobre iniciaram-se como vocações femininas no século XIX, 
com ideais diferentes das ocupações masculinas que evoluíam no 
mesmo período (ROSEMBERG, 2011, p.15). 

 

Apesar de a educação infantil estar fortemente vinculada ao gênero 

feminino, a realização do trabalho docente junto a crianças pequenas independe do 

sexo dos seus profissionais. Mesmo que a modalidade de ensino seja quase 

exclusivamente feminina, avalia-se que a educação infantil deva abarcar 

profissionais homens e mulheres, formados em nível superior, conforme a legislação 

brasileira vigente, para o trabalho no magistério, pois só assim a profissão docente 
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será legitimada. Desarticula-se, assim, a ilusão do argumento de que quem faz não 

precisa pensar no seu fazer, principalmente no cuidado e educação das crianças 

pequenas. 

A criança pequena é um ser que precisa ser respeitado, não podendo ser 

discriminada. Da mesma forma, o trabalho do educador ou da educadora que atua 

profissionalmente na educação de crianças pequenas precisa ser mais valorizado. 

Concordando com Carvalho (2012, p. 91), “Há em muitos casos hierarquia entre 

quem cuida e quem educa, com diferenças de salários e status profissional. [...] 

Essa divisão empobrece tanto o cuidado como as atividades expressivas”. A 

exemplo de Carvalho (2012), que tratou desse assunto, Rosemberg, por sua vez, 

destaca que 

 

[...] a desvalorização da profissão de educadora ou professora de 
educação infantil, particularmente a da creche, quando comparada à 
ocupação docente de outros níveis ou etapas educacionais, decorre 
também do fato de ela ser destinada a crianças pequenas. Quanto 
menor a idade da criança, do(a) aluno(a) – etapas iniciais da vida são 
menos valorizadas no espaço público –, menor é seu salário e maior 
a presença de mulheres [...]. (ROSEMBERG, 2011, p. 17). 

 

Segundo Campos (1999), constituem-se no Brasil, ao longo da história, três 

corpos hierárquicos: a professora e o professor de pré-escola e do ensino 

fundamental I, formado em nível médio (mais recentemente, nos cursos de 

Pedagogia); o professor especialista, que leciona a partir do 6º ano do ensino 

fundamental, formado em nível superior, com formação prévia que priveligia o 

conteúdo; e uma terceira ordem, composta por professores leigos, mal pagos, sem 

vínculo empregatício formal, presentes em creches, nas escolas rurais, nas escolas 

comunitárias de bairros pobres das cidades, dos programas pré-escolares de baixo 

custo, ou mesmo em cursos de educação de adultos pobres. Enfim, atendem a 

parcelas mais pobres da população, excluídas do sistema de ensino.  

Documentos publicados pelo MEC, como os Parâmetros de Qualidade da 

Educação Infantil (2006, volume 1), trazem, em seu texto, que, em decorrência da 

inserção da educação infantil na Educação Básica, a formação exigida para o 

profissional da educação infantil passa a ser a mesma daquele que trabalha com o 

Ensino Fundamental das séries iniciais: nível superior com licenciatura e com 

formação mínima, oferecida em nível médio, na modalidade normal. Considerando 
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que os profissionais têm um papel extremamente importante na garantia da 

qualidade do trabalho realizado na educação, além de tratar da formação inicial dos 

profissionais da educação infantil, a LDBEN 9394/96 estabelece que os sistemas 

promoverão a valorização desses profissionais, assegurando-lhes, nos termos dos 

estatutos e dos planos de carreira do magistério público, ingresso exclusivamente 

por concursos de provas e títulos, formação continuada, piso salarial profissional, 

progressão funcional, períodos reservados a estudos, planejamento e avaliação, 

incluídos na carga horária, e condições adequadas de trabalho (BRASIL, 1996). 

Kishimoto reforça a importância do processo de profissionalização de 

educadores e educadoras, definindo a profissionalização como o 

 

[...] reconhecimento público de uma demanda por um serviço 
especializado que só pode ser feito por pessoal qualificado, munido 
de habilidades que envolvem conhecimento especializado que requer 
metas para a busca de resultados e níveis de “performance” a serem 

atingidos (KISHIMOTO, 1992, p. 75). 
 

De acordo com os Parâmetros de Qualidade da Educação Infantil (2006, 

volume 2), as secretarias municipais de educação devem definir e implementar a 

política municipal da área em consonância com a legislação vigente - os princípios 

para a educação infantil. O referido documento, no que tange à formação dos 

profissionais, propõe que sejam realizadas formações de todos os profissionais de 

modo contínuo e articulado, e que as formações sejam articuladas com instituições 

formadoras a fim de garantir que conteúdos necessários à formação contemplem a 

faixa etária de 0 a 6 anos, com especial atenção ao trabalho com bebês (BRASIL, 

2006, p. 19-20). 

Os Indicadores da Qualidade na Educação Infantil (2009) também apontam, 

em sua publicação, a importância da formação e condições de trabalho dos 

profissionais da educação infantil:  

 

[...] um dos fatores que mais influem na qualidade da educação é a 
qualificação dos seus profissionais que trabalham com as crianças. 
Professoras bem formadas, com salários dignos, que contam com 
apoio da direção, da coordenação pedagógica e dos demais 
profissionais – trabalhando em equipe, refletindo e procurando 
aprimorar constantemente suas práticas – são fundamentais na 
construção de instituições de educação infantil de qualidade 
(BRASIL, 2009, p. 52). 
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Ocorre, entretanto, que ainda não existe, de fato, um curso especializado 

que tenha a função de formar profissionais da educação infantil e que contemple, em 

seu currículo, as especificidades do cuidar e educar crianças pequenas em creches 

e pré-escolas. O que existe hoje nos currículos são experiências diversas e 

dispersas, sem continuidade; programas desenvolvidos em cursos de formação em 

serviço ou de Pedagogia, com habilitação em pré-escola. Faz-se necessário, 

portanto, que a formação continuada seja uma meta nas instituições da pequena 

infância a fim de que, de alguma forma, seja sanada a falta de formação inicial, ou 

mesmo a ausência dessa formação, de modo que o cuidar e educar crianças 

pequenas seja, sobretudo, um trabalho com qualidade. 

A creche abriga, hoje, novos sujeitos e novos cargos/funções em razão da 

inserção de crianças de 0 a 3 anos. Com isso, o seu quadro de funcionários sofre 

uma fragmentação que reitera a precarização e as desigualdades nos serviços 

prestados à  criança pequena - uma realidade segmentada em relação aos 

cargos/funções, à remuneração, às carreiras, aos vínculos trabalhistas e às 

condições de trabalho. 

Ainda que possamos considerar um avanço das  proposições para a política 

da educação infantil, especialmente na educação de crianças pequenas e na 

formação dos educadores e educadoras da área que, até recentemente, era 

composta por uma maioria de profissionais leigas, é primordial ressaltar a 

incorporação de documentos importantes a respeito das mudanças para a 

construção do currículo da primeira infância. Da mesma forma, salienta-se o papel 

das organizações sociais que atuam em busca de uma educação infantil de 

qualidade por meio da realização de seminários, fóruns, encontros, congressos e 

produções acadêmicas.  

Entretanto, percebe-se que existem situações diversas e desiguais no 

trabalho realizado nas instituições da primeira infância, evidenciadas quando 

comparadas creches e pré-escolas, principalmente em relação aos seus 

profissionais, no que concerne à escolaridade, formação e parcerias. Enfatiza-se 

que as creches ainda abrigam uma diversidade de modelos de atenção, muitos com 

qualidade questionável, além de muitos desses espaços estarem associados à 

criança pobre, à ação assistencialista, à prestação de cuidados físicos, de saúde e 

de alimentação, enquanto que a pré-escola encontra-se associada à preparação 

para o ensino fundamental. 
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Ainda há muito a ser feito, e espera-se que uma instituição da primeira 

infância possa acolher as crianças pequenas para cuidar e educar, compartilhando 

com as famílias o processo de formação e constituição da criança pequena em sua 

integridade. A creche e a pré-escola têm a função política de contribuir para que as 

crianças usufruam dos seus direitos sociais e exerçam o seu direito de participação, 

e a função pedagógica de criar condições para que esses espaços sejam um lugar 

privilegiado, de convivência e ampliação de saberes e conhecimentos de diferentes 

naturezas entre adultos e crianças que deles compartilham. Concluindo, ressalta-se 

que as instituições de educação infantil devem ter educadores e educadoras 

qualificados e bem remunerados, preenchendo as funções sociais e educacionais, 

conscientizando-se de que o cuidado e a educação de crianças pequenas não são 

apenas domínio das mulheres e que requerem habilidades profissionais.  
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3 CAPÍTULO 3 - TRAJETÓRIAS MASCULINAS EM UMA PROFISSÃO 

FEMININA: OS EDUCADORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DE SANTO 

ANDRÉ 

 

Passava os dias ali,  
quieto, no meio das coisas miúda. 

E me encantei. 
 (Manoel de Barros) 

 

Neste capítulo, cujo objetivo central é dar visibilidade aos educadores 

homens que atuam com crianças pequenas, são apresentados esses sujeitos11, que 

trazem em suas histórias as lembranças vividas e as experiências profissionais e 

pessoais. Eles são caracterizados a partir de suas narrativas, suas histórias e 

trajetórias como profissionais da pequena infância. 

No Brasil, a educação infantil, conforme já mencionado, era tida como um 

campo de atuação majoritariamente feminino, estreitamente vinculado à 

maternagem e à familia. Entretanto, a educação infantil depara-se com a entrada de 

educadores homens que atuam no cuidado e educação de crianças pequenas. O 

ingresso desses sujeitos altera, de maneira significativa, como a comunidade escolar 

percebe a educação da primeira infância e os seus profissionais, fazendo emergir 

questões relacionadas às relações de gênero e à sexualidade desses novos 

educadores. Assim, estudos realizados em torno da categoria gênero adquirem, 

neste trabalho, um papel fundamental para a análise dos dados coletados para esta 

pesquisa.  

Gatti (1998) considera que a escolha de um método não se resume apenas 

a uma questão de organização de passos e etapas a serem concluídos, mas de 

vivência, com pertinência e consistência na busca pelos objetivos propostos. Dessa 

forma, optou-se pela pesquisa qualitativa por entender ser ela a que melhor 

possibilita estabelecer um diálogo entre as ideias propostas nesta investigação com 

as perspectivas teóricas e práticas.  

Sob o enfoque da metodologia qualitativa, a presente pesquisa propõe-se a 

estudar a história de vida dos educadores homens, considerando que ela 

proporciona o autoconhecimento e o desenvolvimento profissional dentro do 

                                                             
11

A noção de sujeito empregada neste texto está em conformidade com a concepção de Stuart Hall 
(2006), que classifica o sujeito como despossuído de uma identidade fixa, essencial ou permanente. 

Para o autor, a identidade do sujeito é, por vezes, contraditória, em constantes deslocamentos.  
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itinerário formativo dos profissionais. A partir da utilização de meios que viabilizem a 

aproximação entre a história pessoal e profissional desses educadores, posiciona-se 

o educador homem enquanto sujeito no centro das preocupações sobre o seu 

conhecimento e formação.  

Conforme afirma Santos Neto (2001), utilizar as histórias de vida como 

recurso metodológico não é recente, mas um recurso bastante utilizado através da 

forma literária biográfica tradicional, como memórias, crônicas, relatos e retratos de 

pessoas ilustres. Entretanto, foi somente a partir dos anos de 1990 que estudos da 

área da educação nesta abordagem começaram a trazer influências para estudos 

brasileiros, com os autores Nóvoa, Josso e Finger (1988).  

De fato, há um número significativo de possibilidades de utilização das 

histórias de vida, seja com o objetivo de aprimorar o processo formativo dos 

educadores, seja no sentido de compreender melhor, pela investigação, diferentes 

aspectos da vida dos profissionais da área nos âmbitos pessoal, prático e 

profissional. 

Outro aspecto levantado sobre o tema refere-se à relação entre a utilização 

de histórias de vida como recurso de pesquisa e a área acadêmica que a utiliza. 

Nesse sentido, Chizzotti explica que o recurso de se utilizar histórias de vida é bem 

mais antigo na área de ciências sociais: 

 

[...] O uso das histórias de vida como meio de pesquisa tem evolução 
crescente. Introduzida pela Escola de Chicago, em 1920, e 
desenvolvida na Polônia, foi preterida pelas técnicas quantitativas e 
proscrita dos meios de pesquisa. A partir dos anos 60, a história de 
vida procura superar o subjetivismo impressionista e formular o 
estatuto epistemológico, estabelecer estratégias de análise do vivido 
e constituir-se em método de coleta de dados do homem concreto. 
No contexto da pesquisa, tende a romper com ideologia de biografia 
modelar de outras vidas para trabalhar os trajetos pessoais no 

contexto das relações pessoais e definir-se como relatos práticos das 
relações sociais (CHIZZOTTI, 1991, p. 96). 

 

Conforme os estudos sobre as histórias de vida, dois aspectos devem ser 

destacados: a afirmação da impossibilidade de separação entre o eu pessoal e o eu 

profissional; e a sistematização de uma metodologia prática para a construção de 

um roteiro biográfico e sua reflexão, tendo em vista o desenvolvimento pessoal e 

profissional dentro de uma instituição.  
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Finger e Nóvoa, em uma publicação feita a partir de uma coletânea de vários 

textos de especialistas europeus, apresentando um conjunto de reflexões em torno 

de temáticas relacionadas às histórias de vida, apontam que o ponto de vista da 

formação de professores, as histórias de vida ou o método biográfico, podem auxiliar 

o profissional: 

 

[...] a tomar consciência do próprio processo formativo e dentro dele 
verificar as direções tomadas, as imposições e conflitos ideológicos 
enfrentados, as opções realizadas, as rupturas vivenciadas, as 
determinações de contexto em que tal formação se produziu, as 
práticas que foram construídas, a forma como se concretizaram as 
relações com as instituições pelas quais se desenvolveu 
profissionalmente, as lacunas que ficaram a dificultar a construção de 
práticas mais adequadas, os relacionamentos humanos construídos 

e suas marcas na prática educativa cotidiana (FINGER; NÓVOA, 
1988, p. 85). 

 

Nesta pesquisa, os educadores homens são os sujeitos que refletem e 

analisam o seu percurso profissional enquanto contam suas histórias e discorrem, 

também, sobre a história da educação, precisamente a história da educação infantil. 

Relatam narrativas de experiências vividas, de interrogações, de crises, de 

tentativas, de possibilidades, de angústias e alegrias, de encontros e desencontros. 

De acordo com Josso, 

 

[...] a metodologia em histórias de vida diz respeito, em primeiro 
lugar, à nossa constante preocupação com o que os autores de 
narrativas consigam produzir conhecimentos que tenham sentido 
para eles e que eles próprios se inscrevam num projeto de 
conhecimento que os instituam como sujeitos (JOSSO, 2010, p. 33).  

 

Ainda segundo Josso (2010, p. 48), “[...] a formação é experiencial, ou então 

não é formação, mas a sua incidência nas transformações da nossa subjetividade e 

das nossas identidades pode ser mais ou menos significativa”. 

Com a análise da dimensão profissional dos educadores da primeira 

infância, pretende-se entender qual o significado de ser e estar na profissão 

docente. A tarefa deste trabalho é buscar relacionar a vida pessoal e profissional de 

educadores homens da educação infantil, desvelando como mobilizaram seus 

conhecimentos e seus valores para se tornarem os profissionais que são hoje. 

Finger e Nóvoa (1988) entendem que a possibilidade de construir um outro 

conhecimento sobre educadores, com base na abordagem “histórias de vida”, reside 



 

76 

em considerá-las em sua dupla perspectiva: a da investigação e a da formação. 

Josso (2010), por seu lado, salienta que as experiências formadoras são tanto as 

que alimentam a autoconfiança como as que alimentam as questões, dúvidas e 

incertezas. 

A opção pela realização de uma pesquisa de campo com educadores da 

escola pública e na etapa da educação infantil foi feita por acreditar-se que, na 

escola pública, as instituições de educação infantil são espaços de garantia de 

direitos, em defesa de uma educação gratuita, laica, democrática, inclusiva e de 

qualidade para todos, que busca a superação da desigualdade, com reconhecimento 

e respeito à diversidade. Assim, três motivos foram relevantes para as escolhas 

realizadas para esta pesquisa: em primeiro lugar, a minha vivência e o meu percurso 

de trabalho nas escolas públicas, principalmente nas instituições de educação 

infantil; em segundo, pelas especificidades que a cidade de Santo André apresenta, 

pois o referido município, desde os anos 1990, tem educadores homens atuando em 

creches – além de discussões, formações e articulações de uma política pública que 

a cidade apresenta, voltadas para a eliminação do preconceito e da discriminação -; 

e, por fim, por conhecer parte da história da educação de Santo André enquanto 

educadora  da própria rede de ensino. 

Destarte, optou-se pela aproximação dos educadores homens do município 

de Santo André na busca por conhecer quem são os profissionais que atuam como 

educadores na educação infantil, o porquê e como trabalham em uma profissão 

reconhecida socialmente como feminina, e como buscam mecanismos de superação 

do ponto de vista das relações de gênero.  

A aproximação com os profissionais aconteceu por meio de contato nas 

próprias instituições em que trabalham, pois a Secretaria de Educação do município 

concedeu a esta pesquisadora os dados após a aprovação pelo Comitê de Ética da 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Os convites foram feitos 

pessoalmente aos sujeitos de pesquisa, assim como com eles estabelecidos a 

organização do tempo e espaço para as entrevistas, e o momento para o 

levantamento de dados dos profissionais, relacionados à formação, tempo de 

magistério, tempo de trabalho na rede de ensino do próprio município e dados 

pessoais relevantes para a pesquisa.  

Conforme já relatado neste trabalho, devido ao anonimato dos 

profissionais docentes para que suas identidades fossem preservadas, os 
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profissionais pesquisados receberam os seguintes nomes fictícios, em homenagem 

a escritores e poetas brasileiros que dão visibilidade à infância: Carlos Drummond 

de Andrade, Graciliano Ramos, Rubem Alves e Mario de Andrade.   

As entrevistas conduzidas para esta pesquisa foram realizadas no período 

de outubro 2014 a dezembro de 2014 e transcritas logo após o seu término. 

Algumas questões foram selecionadas para norteá-las; contudo, ressalta-se que as 

entrevistas aconteceram sem rigidez ou imposições, possibilitando uma relação de 

proximidade entre os entrevistados e a pesquisadora. As entrevistas não se 

resumiram apenas nas palavras ditas, mas também nos gestos, entonações de voz, 

expressões corporais e emoções. Assim, para coletar o registro dessas 

particularidades únicas e próprias de cada entrevistado, esses momentos foram 

gravados e outras linguagens foram registradas e captadas pelo olhar de 

pesquisadora e cuidadosamente transcritas. Quanto ao número de entrevistados, foi 

definido de acordo com a quantidade de homens que atuam na educação infantil e 

exercem a função docente no município, especificamente na creche.  

De modo geral, os educadores demonstraram grande esforço para socializar 

o trabalho realizado, percurso vivido, as opções e escolhas que fizeram no 

magistério, assim como a intencionalidade do trabalho junto às crianças, famílias e 

parceiros de trabalho. 

Ao fazer o cruzamento das informações obtidas pelas entrevistas, foi 

possível perceber que todos os educadores vivenciaram um período de adaptação e 

estranhamentos por parte da comunidade escolar. Este período foi estabelecido em 

função das características do próprio espaço da creche e dos seus diferentes 

sujeitos, demandando determinado tempo dos educadores para que estes 

pudessem comprovar as habilidades e capacidades para o exercício da docência de 

crianças pequenas.  

 

3.1 Algumas notas sobre o município de Santo André/SP 

 

Santo André é um município da Região Metropolitana de São Paulo, 

pertencendo ao grupo de municípios conhecidos como ABC Paulista – Santo André, 

São Bernardo do Campo e São Caetano. O município possui uma população de 

6788.46, e um total de 239.634 domicílios. A população é composta por 52% de 
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pessoas do sexo feminino e 48% do sexo masculino, de acordo com dados do 

IBGE/2011, publicados no Anuário da Cidade, em 201312.  

O Grande ABC Paulista, região que faz divisa com a capital de São Paulo, 

abrange sete municípios, com um vigoroso polo produtivo industrial, comercial e de 

serviços. Tem vasta área livre no entorno das avenidas dos Estados e Industrial para 

investimentos no setor industrial, comercial e de serviços. Junto aos mananciais de 

água da região metropolitana, encontram-se áreas de proteção ambiental, parte das 

quais se situam nesses municípios.  

A indústria metalúrgica ainda é predominante na região, mas Santo André 

vem abdicando de sua identidade no setor industrial, passando a enfatizar uma 

identidade vinculada ao setor de serviços. O mercado de trabalho em Santo André 

está dividido da seguinte forma quanto ao sexo: 59% dos postos de trabalho são 

ocupados por homens; e 41%, por mulheres. Essa distribuição por sexo é a mais 

igualitária dentre os municípios do Grande ABC (IBGE, 2010).    

O município de Santo André reúne doze das trinta e oito instituições de 

ensino superior da região, com destaque para a Universidade Federal do ABC 

(UFABC). Para atender ao mercado de trabalho, são oferecidos aos munícipes vinte 

e dois cursos técnicos, com destaque para três escolas públicas de ensino técnico 

profissionalizante. Esses números praticamente dobraram nos últimos catorze anos, 

de acordo com dados do Anuário da Cidade, de 2011. No ensino médio, há 55 

escolas estaduais e 26 particulares, com 20.542 e 5.272 alunos matriculados, 

respectivamente. 

Para completar, o ensino fundamental conta com uma rede de 51 escolas 

municipais, 85 estaduais e 85 particulares, com, respectivamente, 17.943, 46.578 e 

19.311 alunos matriculados, totalizando 83.832 alunos, de acordo com dados 

apurados em 2011, conforme Anuário da cidade de Santo André, publicado em 

2013. 
 

  

                                                             
12

 SANTO ANDRÉ.  Secretaria de Educação, Base de Dados das Unidades Escolares, ano base 

2012. 
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Tabela 7 - Número de escolas particulares e municipais de educação infantil e 
ensino fundamental em Santo André, dezembro de 2010-2012 

ESCOLAS/ANOS 2010 2011 2012 
Educação infantil 223 219 218 

Particular 134 122 118 

Creches municipais 25 28 31 

Creches conveniadas 18 18 18 

EMEIEF’s (com atendimento à Educação 
Infantil) 

46 51 51 

Ensino Fundamental (EMEIEF) 51 51 51 
Fonte: Secretaria de Educação, Prefeitura de Santo André, 2012 

 

 

Tabela 8 - Número de alunos da educação infantil e do ensino fundamental em 
Santo André, dezembro de 2010-2012 

ALUNOS/ANOS 2010 2011 2012 

Educação infantil (particular) 6.776 6.763 5.702 

Creches conveniadas 2.701 2.701 2.706 

Creches municipais 5.207 5.859 6.645 

EMEIEF’S (educação infantil) 7.100 7.284 7.230 

EMEIEF’S (ensino fundamental) 17.649 17.943 17.996 

Totais 39.433 40.550 40.249 
Fonte: Secretaria de Educação, Prefeitura de Santo André, 2012 

 

 

Para o governo municipal de Santo André, a Educação é a construção de 

um processo facilitador na busca por uma educação básica de qualidade. Seu 

objetivo é promover o desenvolvimento integral e harmônico dos educandos em 

todas as suas potencialidades - física, intelectual e ética. O município busca 

promover uma política de educação inclusiva e integrada, que propicie a 

democratização do acesso, permanência e gestão, primando pela qualidade social 

dos educandos, conforme informação coletada no site do município de Santo André. 

O confronto dessas posições com os dados do SEADE (2014) sobre a 

porcentagem da população de 0 a 5 anos, matriculada na educação infantil no 

município de Santo André, em 2013, mostra que a realidade ainda está longe 

desses ideais. Segundo o SEADE (2014), apenas 36,2% das crianças de 0 a 3 anos 

do município têm acesso à creche, sendo que 48,5% destas frequentam 

estabelecimentos particulares pagos. Na pré-escola, o atendimento corresponde a 

94,8% das crianças de 4 e 5 anos, com 34,6% destas frequentando escolas 

particulares pagas.  
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Entre as modalidades atendidas – educação infantil e ensino fundamental, a 

educação é tratada pelo município como um direito da criança. O município tem 

como proposta construir uma cidade do conhecimento, criativa e educadora, com 

uma educação de qualidade social, participativa, sustentável e tecnológica. A política 

educacional do município está centrada em valores humanos fundamentais, como 

solidariedade, justiça, liberdade, respeito, cooperação e equidade, conforme descrito 

no Programa de Governo da Gestão 2013 – 2017.  

Com o propósito de garantir escolas de qualidade para todos, a Secretaria 

de Educação do município de Santo André pauta o seu trabalho em três grandes 

eixos: democratização, currículo e formação continuada, entendendo como 

democratização o envolvimento e a participação, a racionalização e a otimização 

dos recursos pela qualidade do ensino e educação para todos. 

A formação continuada dos profissionais tem sido pautada na avaliação dos 

programas e projetos existentes. A partir dos resultados colhidos das escolas 

municipais, novos instrumentos devem ser construídos para se atender às 

expectativas de aprendizagem dos alunos de cada ano dos ciclos que compõem as 

etapas da educação básica de responsabilidade constitucional do município: 

educação infantil, ensino fundamental na idade própria, e adultos que não tiveram 

acesso à educação na faixa etária estipulada. 

Vários projetos educacionais, cujos números estão registrados no Anuário 

da Cidade (2012/2013), foram criados a partir do diagnóstico realizado pela Equipe 

de Coordenação Pedagógica e Gerências de Educação Infantil e Ensino 

Fundamental, dos Projetos e dos CESA’s, sob a coordenação do Departamento de 

Educação Infantil e Ensino Fundamental (DEIEF). 

Os responsáveis pela política educacional do município relatam, no Plano de 

Governo, que não basta o acesso das crianças aos equipamentos escolares, visto 

que também é preciso garantir qualidade no atendimento oferecido às crianças. Para 

isso, a rede de ensino tem investido na construção de novos equipamentos – 

creches e EMEIEF’s (Escola Municipal Ensino Fundamental e Educação Infantil), na 

formação de seus educadores e educadoras, assim como nos materiais oferecidos 

para qualificar as atividades desenvolvidas para cada faixa etária da educação 

infantil e do ensino fundamental, conforme Plano de Governo para os anos 2013 – 

2017.  
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Hoje, a rede de ensino municipal de Santo André conta com trinta e duas 

creches públicas, dezoito creches conveniadas e cinquenta e uma EMEIEF’s, sendo 

dez CESA’s (Centro Educacional Santo André) – equipamentos construídos por um 

conjunto de instalações associadas, compreendendo a EMEIEF, creche e centro 

comunitário.  

As creches municipais atendem crianças em período integral e semi-integral, 

com respectivamente onze horas e seis horas de atendimento, enquanto que as 

creches conveniadas realizam o atendimento das crianças apenas em período 

integral de oito horas. Quanto às escolas municipais de educação infantil e 

fundamental (EMEIEF), têm atendimento de quatro horas para a educação infantil, 

cinco horas para o ensino fundamental e três horas para a educação de jovens e 

adultos (EJA). No que se refere aos centros educacionais de Santo André (CESA’s), 

são espaços de convivência com educação formal, não formal e informal, com 

diferentes horários de atendimento.  

 

Tabela 9 – Unidades educacionais no município de Santo André 2003/2013 

Escolas 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 201
2 

2013 

Particular 44 50 55 122 s/d s/d s/d 134 142 s/d 202 

Creches 19 19 20 21 21 21 21 25 28 31 31 

EMEIEF 44 44 44 44 44 44 44 46 51 51 51 

CESA’s 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Fonte: Mapas de Movimento da Secretaria de Educação, Observatório da Educação e do 
Trabalho de Santo André, 2014 

 

Na rede municipal de Santo André, atuam na Secretaria de Educação 

professoras e professores, divididos nas respectivas modalidades: educação infantil, 

ensino fundamental e educação de jovens e adultos, incluindo o ensino 

profissionalizante, assim como agentes de desenvolvimento infantil (ADI), que 

trabalham nas creches do município, sendo que esta categoria de servidores não 

está ligada ao quadro do magistério, mas ao quadro do funcionalismo público. 

A rede municipal de ensino conta, aproximadamente, com 4.259 

profissionais que atuam nas creches e escolas do ensino fundamental, distribuídos 

da seguinte forma: 3.579 com cargo de professores de educação infantil e ensino 

fundamental; e 680 com cargo de agente de desenvolvimento infantil que atuam nas 

creches junto com os educadores e educadoras da primeira infância. Em relação 
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aos que têm o cargo de docente, todos são concursados, sendo 96,9% do sexo 

feminino. 

Quanto aos ADI’s, estes também são concursados, mas pertencem ao 

quadro administrativo da Prefeitura do município, ou seja, na contratação por 

concurso público, a exigência de ingresso foi apenas o ensino médio, e a categoria 

de trabalho não pertence ao quadro do magistério. 

Dos 3.579 professores da rede pública, 62 são homens, atuando nas etapas 

da educação infantil e ensino fundamental; e dos 680 ADI’s, 22 são homens, 

atuando nas creches do município.  

 A educação infantil, com sua história e dinâmica própria, permeada pelas 

relações entre educadores e educadoras, famílias, crianças e outros, expressa-se 

mediante diferentes formas de interação dos sujeitos, no interior das unidades 

escolares, na ocupação do tempo e do espaço, nas rotinas que ali são 

desenvolvidas, nas concepções acerca do trabalho pedagógico realizado com as 

crianças, nas concepções de infância e, também, nas diferentes formas físicas e 

simbólicas de expressar as relações de poder.  

 Educadores e educadoras fomentam diversas estratégias, estabelecem 

relações que são desenvolvidas com base no enfrentamento de suas diferenças e 

concepções sobre a educação infantil, a criança e as relações de gênero. Também 

estão presentes nessas relações elementos subjetivos e objetivos como: afetos, 

emoções, questões ligadas a etnias, raça e classe social, entre outras, que 

compõem a identidade de cada profissional da educação.  

 Conforme estudos teóricos anteriormente explicitados neste estudo, a 

docência dedicada à primeira infância é uma área profissional que ilustra uma 

ideologia naturalizadora, que considera o seu fazer como um trabalho de “mulher” 

associado à esfera reprodutiva, ao âmbito doméstico, e que a construção da 

profissionalização docente de crianças pequenas, desde a sua origem, sempre 

esteve atrelada ao sexo feminino.  

 Para a análise das entrevistas realizadas na presente pesquisa, a 

sistematização pautou-se em três categorias de análise principais: 1) trajetória 

docente: a escolha de educadores homens em uma profissão predominantemente 

feminina; 2) homens na docência da educação infantil: dificuldades e possibilidades 

da carreira profissional; e 3) educadores homens: olhares suspeitos ou ruptura da 

profissão feminina.  
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3.2 Trajetória docente: a escolha de educadores homens em uma profissão 

predominantemente feminina 

 

 Os quatro profissionais docentes participantes desta pesquisa pertencem a 

diferentes faixas etárias, condições sociais, econômicas, políticas e culturais. Todos 

têm uma jornada de trabalho de 40 horas semanais, sendo que apenas um deles, 

Graciliano, trabalha, exclusivamente, no município de Santo André. Todos são 

titulares do cargo de professor de educação infantil e ensino fundamental, são 

casados, pais, e participantes ativos da rotina doméstica junto às suas parceiras - 

conforme afirmaram em seus relatos.   

 De início, a pesquisadora entrou em contato com a Secretaria de Educação 

para apresentar o tema da pesquisa e obter autorização para conduzi-la. A pesquisa 

foi autorizada, assim como fornecida uma lista à pesquisadora, constando nome, 

modalidade de trabalho e locais de trabalho dos educadores, possíveis sujeitos de 

pesquisa. Por último, a pesquisadora entrou em contato com as unidades escolares, 

especificamente a creche, nas quais os educadores selecionados atuavam a fim de 

agendar uma visita para explicitar aos docentes a serem entrevistados sobre as 

intenções desta pesquisa. Com a aprovação dos profissionais, as entrevistas foram 

agendadas.  

A Tabela 10, a seguir, apresenta um quadro explicativo de caracterização dos 

profissionais docentes participantes desta pesquisa. 

 

Tabela 10 - Caracterização dos docentes homens pesquisados, 2014 

Nome Professor 
Graciliano 
Ramos  

Professor  
Rubem Alves  

Professor 
Mario de 
Andrade  

Professor 
Carlos 
Drummond 
de 
Andrade 

Idade 45 anos 39 anos 30 anos 44 anos 

Local de 
trabalho 

Pref. de 
Santo André 

Prefeituras de 
Santo André e 
Diadema 

Prefeituras 
de Santo 
André e 
Mauá 

Prefeituras 
de Santo 
André e 
São Paulo  

Instituição Creche 
Municipal 

Creche 
Municipal 

Creche 
Municipal 

Creche 
Municipal 

Formação  Pedagogia, 
Pós-
graduação 
em 
Mediações 
Tecnológicas  

Pedagogia, 
Pós-graduação 
em 
Alfabetização e 
Letramento 
 

Pedagogia, 
Pós em 
Gestão 
Ambiental 

Magistério, 
Sociologia   
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Nome Professor 
Graciliano 
Ramos  

Professor  
Rubem Alves  

Professor 
Mario de 
Andrade  

Professor 
Carlos 
Drummond 
de 
Andrade 

Tempo de 
trabalho 
na E.I.  

25 anos  05 anos  08 anos  22 anos 

Carga 
horária  

40 horas 
semanais 

40 horas 
semanais 

40 horas 
semanais 

40 horas 
Semanais 

Trabalhos 
anteriores 

Metalúrgica Assistência 
Social  

Comércio Seminário  

Fonte: Elaborada pela autora
13

 

 

Optou-se pela aproximação dos educadores homens do município de Santo 

André na busca por conhecer quem são os profissionais que atuam como 

educadores na educação infantil, o porquê e como trabalham em uma profissão 

reconhecida socialmente como feminina e como buscam mecanismos de superação 

do ponto de vista das relações de gênero. Para esse fim foi escolhida, para a coleta 

de dados, entrevistas orais semiestruturadas, com um roteiro guia que pode ser 

flexibilizado de acordo com o andamento de cada entrevista, com base em estudos 

de Szymanski: 

 

[...] a entrevista também se torna um momento de organização de 
idéias e de construção de um discurso para o interlocutor, o que já 
caracteriza um recorte da experiência e reafirma a situação de 
interação como geradora de um discurso particularizado. Esse 
processo interativo complexo tem um caráter reflexivo, num 
intercâmbio contínuo entre significados e o sistema de crenças e 
valores, perpassados pelas emoções e sentimentos dos 
protagonistas (SZYMANSKI, 2004, p.14). 

  

As entrevistas semiestruturadas abordavam, essencialmente, o contexto da 

escolha pela profissão, a formação e a trajetória dos educadores. Além disso, foi 

elaborado e assinado o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE 

(Apêndice 1), no qual a pesquisadora comprometeu-se a preservar a identidade dos 

sujeitos. Todos os sujeitos participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre 

e Esclarecido, elaborado conforme padronizado pela legislação. As entrevistas 

foram realizadas individualmente, cada uma com duração entre 34 minutos e 01h e 

                                                             
13

 A Tabela 10 foi elaborada pela autora a partir dos dados obtidos da Secretaria de Educação, da 

Prefeitura de Santo André, ano base 2014. 
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04 minutos, e gravadas em áudio. Foram transcritas na íntegra para serem 

analisadas na perspectiva teórico-metodológica das histórias de vida e dos estudos 

da educação infantil sob a ótica das relações de gênero.  

 Para efeito de apresentação inicial, são descritos os aspectos das histórias de 

vida de cada um dos participantes, a opção pela educação infantil, os primeiros 

momentos da carreira docente, os estranhamentos e dificuldades vividas na atuação 

profissional. Ao focar a pesquisa nas trajetórias profissionais dos sujeitos, foram 

analisados aspectos que visam compreender a presença masculina na docência das 

crianças pequenas: a escolha da profissão; o ingresso na docência; e a 

permanência e consolidação profissional na educação infantil da rede pública do 

município de Santo André.  

 É notório que mudanças não acontecem sem confrontos e tensões. Ao 

assumir uma profissão que é marcadamente feminina no imaginário social, os 

educadores passam por momentos de muitos conflitos, deslocando-se “para dentro” 

da profissão de educador da primeira infância e, também, “por dentro” da educação 

infantil em seus relatos de experiências e vivências ao longo de suas trajetórias 

docentes.  

 

3.3 Conhecendo os sujeitos da pesquisa14 

 

Com o objetivo de conhecer melhor os educadores homens que atuam nas 

creches do município de Santo André, foram realizadas entrevistas com os 

profissionais que se dispuseram a contribuir com a pesquisa a partir dos seus relatos 

da vida profissional. 

 Antes do início da condução das entrevistas, conforme anteriormente 

mencionado, foi apresentado aos participantes da pesquisa um roteiro prévio, 

relacionado à vida profissional dos entrevistados. Ressalta-se, entretanto, que os 

entrevistados tiveram a liberdade de relatar as suas histórias de acordo com a 

trajetória vivida. 

 

                                                             
14

 Todas as informações descritas referem-se ao tempo em que foi realizado o trabalho de campo.  
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3.3.1 Educador Carlos Drummond de Andrade 

 

O Educador Carlos iniciou a sua trajetória no magistério através do Seminário, 

pois tinha a intenção de ser padre. Inicialmente, formou-se em magistério em 

Uberaba, Minas Gerais. Posteriormente, em 1989, mudou-se para São Paulo para 

fazer a complementação pedagógica e lecionar na pré-escola. Em São Paulo, 

continuou estudando e trabalhando. Em relação aos estudos, graduou-se em 

Ciências Sociais pela Fundação Santo André. Quanto ao trabalho, primeiramente, 

desempenhou diferentes funções, concomitantemente ao magistério, 

permanecendo, em seguida, apenas na educação de crianças pequenas. Atua na 

educação, na rede pública, desde 1993, e atualmente trabalha em duas redes de 

ensino, Prefeitura de Santo André e Prefeitura de São Paulo, como educador da 

primeira infância. Em seu relato, salientou que, desde o magistério, sempre foi muito 

estudioso e um leitor voraz. Sobre suas lembranças de escolha da profissão, relata:  

 

Eu optei por ser professor, a minha carreira de professor está 
conjugado com a minha opção de ser sacerdote – estudava para ser 
padre em Uberaba e tinha que optar para contribuir com uma área de 
serviço social. Neste trabalho, criávamos creches para as crianças 

de rua, e neste tempo tinha que concluir a minha formação básica, e 
eu e mais quatro homens éramos os únicos homens na escola; mas 
era aceitável, porque estávamos estudando para ser padre. A nossa 
sala era como vitrine na escola, porque causava espanto e as 
pessoas comentavam: “tem homem estudando e tem homem que 
quer ser professor”? Terminei o magistério em Uberaba, mas 
também tive um problema de ordem ideológica que me fez trilhar 
outros caminhos. Saí do seminário – tive uma paixão em sala de 
aula, casada com uma frustração, porque sacerdote não tem salário 
e o pai da moça não deixou o namoro seguir adiante; abri mão do 
seminário e da moça e vim para São Paulo para terminar o 
magistério (CARLOS). 

  

 Anteriormente ao ingresso no magistério, Carlos trabalhou como cozinheiro, 

garçom, e em outras funções, mas com formação exigida. Em seguida, prestou 

concurso para a Prefeitura de Santo André para o cargo de monitor de creche. 

Atualmente, trabalha em uma creche da Prefeitura de Santo André e no município 

de São Paulo como professor de educação infantil.  

 O educador cursou Sociologia pela Fundação Santo André, relatou, também, 

em sua entrevista, que o seu percurso profissional diferenciava-se porque, em sua 

trajetória, sempre esteve ativamente envolvido com questões político-sindicais, 
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assim como no debate e melhoria pela qualidade social da educação, aspecto este 

realçado por ele durante a entrevista. Entre as características observadas do 

educador Carlos, destaca-se a boa relação de amizade com os parceiros de 

trabalho, famílias e crianças da creche onde atua.    

 

3.3.2 Educador Graciliano Ramos 

 

 O educador Graciliano iniciou a sua trajetória no magistério após vivenciar 

experiências na indústria metalúrgica do ABC Paulista. No enfrentamento de seus 

saberes, sonhos e vontades, viu-se impulsionado a ampliar os horizontes e romper 

com a lógica do trabalho, uma vez que visualizou possibilidades de ser mais feliz e 

mais realizado através de seu trabalho na educação da primeira infância. Atua na 

educação infantil desde 1990, na rede pública de Santo André, com as crianças 

pequenas do berçário. Tem formação acadêmica em Pedagogia pela Fundação 

Santo André, pós-graduação em Educação Infantil pela FE/USP e em Mediações 

Tecnológicas para Ambientes Educacionais pela Fundação Santo André.  

 A sua escolha pela profissão aconteceu desde muito jovem, conforme relata: 

  

Eu nem estava fazendo ensino médio, tinha afinidade com as 

crianças das casas vizinhas e brincava com elas, então ali ajudava 
no cuidado. Eu sempre tive muita afinidade de escutar e brincar com 
as crianças e estar muito junto, então, acho que me aproximei por 
essa razão (...), quando penso na educação infantil, sempre lembro 
das crianças e vejo olhos brilhando que é o brilhar para a vida (...). 
Eu sabia que alguma coisa me chamava nesse sentido para 
trabalhar com a infância. (...) eu sempre quis trabalhar com criança. 
Entendo que a educação, que a criança tem a descobrir na vida, no 
mundo. Ela vai aprender, vai descobrir, não só pela mediação dos 
adultos, mas pelo que for proporcionado para ela. Se conseguir um 
espaço que garanta os direitos dela, sendo respeitada, isso vai 
sendo multiplicado. (...) algo como possível e realizável. Então, a 

nossa contribuição, e quem sabe para mim seja muito importante, 
seja essa contribuição em uma ação micro (sala de aula), e que vá 
multiplicando, vá se ramificando, e as pessoas passam a olhar para 
aquilo, refletir, dialogar, e a gente continua sempre aprendendo e 
procurando fazer melhor (GRACILIANO). 

  

 Graciliano relatou, em sua entrevista, que é um amante da poesia, fotografia e 

arte. Entre as características observadas do educador, destaca-se a sua 

sensibilidade em relação às pessoas, às crianças e ao mundo que o rodeia. Diz que 
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adora ouvir os “causos e histórias” que as pessoas contam. O educador – mais 

conhecido como “O Poeta” desde a época das grandes greves nas indústrias 

metalúrgicas – é, hoje, uma referência para muitos profissionais da creche no 

município de Santo André.  

 

3.3.3 Educador Rubem Alves 

 

O educador Rubem Alves iniciou a sua trajetória profissional na Assistência 

Social do Estado de São Paulo, mas tinha o grande sonho de fazer magistério e ser 

professor. Percursos de sua vida pessoal, constituição de uma nova família, 

nascimento de sua filha, fizeram com que o sonho fosse adiado, mas, na busca pelo 

seu querer, o educador, em 2009, formou-se em Pedagogia pela Universidade de 

Guarulhos. Em seguida, fez pós-graduação em Alfabetização e Letramento pela 

Faculdade Internacional Signorelli.  

 Em seu relato, Rubem diz que a escolha da profissão é a realização de um 

grande sonho:  

 

É a realização de um sonho. Eu não tive a oportunidade na época 
certa de poder estudar o magistério. Então, fui buscar meu sonho, 
que era de infância, e entrar para o magistério! Eu acho que tive 
bons professores que me influenciaram e mostraram para mim a 
necessidade de ter um educador ali, chegar ao máximo de eficiência 
para poder mudar/transformar. Eu queria, me inspirei neles – só que 
na época certa não deu, reacendeu; por isso que falei: “acho que eu 
vou para a educação, eu vou para educação para ver se estou 
realmente certo naquilo que estou pensando”. E, hoje, a cada ano 
que passa, a cada mês, eu tenho mais certeza que a base da 
construção do ser humano realmente parte da educação (RUBEM). 

  

 Rubem iniciou a sua trajetória no magistério, no ensino fundamental, 

passando, em seguida, a trabalhar na educação da primeira infância. Hoje, atua na 

educação infantil, na rede pública de Santo André e Diadema, especificamente na 

creche.   

 Entre as características observadas do educador, destaca-se a sua eterna 

vontade de aprender: aprender com seus parceiros, com as famílias das crianças e, 

principalmente, com as crianças. A sua escuta sensível e a alegria de estar junto 

com as crianças também é algo maravilhoso de se presenciar. Ao relatar sobre o 
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seu trabalho, Rubem trazia em seu olhar o brilho de encantamento e descoberta 

constante.   

 

3.3.4 Educador Mario de Andrade  

 

 O educador Mario foi incentivado por sua mãe, que era professora, a iniciar a 

sua trajetória no magistério. Relatou que, primeiramente, queria fazer medicina 

veterinária, mas, como não tinha recursos financeiros para financiar o curso, 

resolveu ingressar no curso de Pedagogia, pensando em trabalhar como educador 

por pouco tempo para, em seguida, realizar o curso que almejava.  

 Entretanto, viu muitas possibilidades dentro do curso de Pedagogia e 

percebeu que poderia atuar como gestor, salientando que tem perfil para a função. 

Atua na educação há oito anos, na rede pública de Santo André, na creche, como 

educador da primeira infância, e em Mauá, como Gestor de uma EMEB. Sua 

formação acadêmica é em Pedagogia, tendo também pós-graduação em Educação 

Ambiental pela Universidade Metodista de São Paulo.  

 Na entrevista, Mario quis relatar detalhes do seu trabalho com as crianças, 

mostrando ser cuidadoso com cada relato, organizado e descritivo quanto ao seu 

fazer pedagógico. Relatou que os motivos que o fizeram seguir a carreira do 

magistério foram ser educador da primeira infância e gostar de crianças. 

 

3.3.5 Experiências anteriores ao magistério  

 

 Durante as entrevistas, os quatro educadores apontaram que, antes de 

ingressarem no magistério, outras experiências fizeram parte de sua trajetória 

profissional. Conforme reportado pelos entrevistados, Graciliano, anteriormente um 

metalúrgico, e Rubem, com experiência anterior de trabalho com menores infratores, 

tinham trabalhos bem diferentes, mas almejavam mudar as suas trajetórias 

profissionais, deixando claro nos depoimentos que queriam realizar outras atividades 

profissionais ao escolheram o magistério - a educação e cuidado de crianças 

pequenas como profissão. O educador Mario, por outro lado, trabalhava com a 

família em um depósito de material de construção quando percebeu o magistério 
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como uma possibilidade de realizar a faculdade que tanto almejava, enquanto o 

quarto entrevistado, Carlos, adentrou para o magistério pelo seminário, justificando 

tal mudança profissional tanto por sentir necessidade de realizar um serviço social 

quanto por querer tornar-se um educador da primeira infância. Portanto, todos os 

quatro entrevistados haviam desempenhado outras atividades profissionais antes de 

terem optado pela carreira docente. A seguir, alguns trechos de seus relatos sobre a 

referida questão: 

 

Trabalhei na indústria, com muita greve e fui mandado embora 
algumas vezes nesse processo, pois era um movimento de 
reivindicar os direitos (...). Trabalhava na COFAP e já fazia 
Pedagogia e vi que tinha um concurso em Santo André que era pra 
creche e na época pedia apenas o ensino médio (...), então foi a 
minha possibilidade (Graciliano).  
 
Eu trabalhava em outra área, trabalhava na Secretaria de Segurança 
do município de São Paulo. Trabalhava com crianças, mas eram 
crianças carentes. Trabalhava com crianças carentes: crianças que 

eram abandonadas, infratoras. Na realidade, eu trabalhava com a 
área de pesquisa, se elas estavam sendo atendidas nos seus 
direitos. Então, eu trabalhava junto com a Secretaria dos Direitos 
Humanos, Secretaria de Segurança. Era bem remunerado, porém, 
era uma questão que eu falei: “poxa, com 30 anos, rico não vou ficar 
mais!” Então era um sonho. “Então vou buscar aquele sonho meu de 
infância e entrar para o magistério! (Rubem). 
 
Meu pai tinha um comércio – um depósito de material de construção, 
então, acabei trabalhando com ele, entregando material. E aí, nesse 
depósito, a gente queria ganhar um dinheirinho para namorar, para 
comprar as coisinhas. 

Então, acabei trabalhando, entregando. E em Mauá, ou vai subir ou 
vai descer. Eu subia e descia com cimento nas costas. Comecei bem 
cedo, inclusive quando fiz a faculdade, eu estava trabalhando 
(Mario).  

 

 Muitas questões apontadas pelos educadores homens apresentam-se 

evidentes na busca por compreender o ingresso desses profissionais nas creches 

em Santo André, assim como determinantes na escolha desses profissionais da 

pequena infância. Entre as questões relatadas por eles, é importante compreender 

quais foram às razões motivadoras para que esses homens se tornassem 

educadores de crianças pequenas.  

 Conforme os relatos, as razões dos profissionais foram diversas: mudança de 

profissão, ruptura com a profissão que realizavam, busca pelo ingresso imediato no 



 

91 

mercado de trabalho, ou mesmo busca por mudanças quanto à realização pessoal e 

profissional.  

 Conforme os relatos, os educadores buscaram no magistério caminhos para a 

realização profissional, assim como fazer a diferença junto às crianças, famílias e 

comunidade escolar. Suas trajetórias sugerem um percurso que busca alcançar 

condições profissionais mais estáveis e com maior reconhecimento social. 

 

3.3.6 Os estranhamentos no início da carreira 

 

 Os educadores pesquisados, ao relatarem as suas opções pessoais e 

profissionais, deixaram claro o dualismo entre a realidade e o desejo. Em seus 

relatos, por um lado, a força e a determinação de serem profissionais da educação 

infantil transpareciam na esperança e na crença na educação de crianças pequenas. 

Entretanto, por outro lado, na maioria das histórias narradas, foi perceptível a 

existência de preocupação em relação aos momentos de cuidados corporais e de 

questionamentos quanto à sua orientação sexual, pondo em evidência um olhar de 

estranhamento por parte da comunidade escolar: a sexualidade colocada em 

suspeição, pois, se escolheram a profissão do magistério, não são “homens de 

verdade”15. Deixaram evidente que convivem com a incontestável “crença do homem 

enquanto sexuado, ativo, perverso e que deve ficar distante do corpo das crianças” 

(SAYÃO, 2005, p. 16). Esse paradoxo foi expresso por cada um deles de forma 

diferente, mas perceptível nos quatro depoimentos, conforme pode ser claramente 

visto em dois trechos das entrevistas, escolhidos entre os dados coletados: 

 

[...] A coordenadora que chegou à creche, ela tinha preconceito e 
relatou que ou eu era gay por ter escolhido a educação infantil ou era 
pedófilo. Ela me ameaçava constantemente! (Mario) 
 
Era único professor homem. Causei um estranhamento entre as 
professoras, porque a tendência era a presença feminina. No início 

de carreira, cheguei a ser chamado de “bicha”, mas não diretamente 
– indiretamente, ouvia sussurros porque era aceitável homem 
apenas no 5º ano em diante. E quando comecei a trabalhar na 
creche, foi muito interessante porque as pessoas diziam que a gente 
não podia fazer atividades com as crianças pequenas e nem trocar. 
As mães estranhavam muito e se questionavam: “Como é que vou 

                                                             
15

 Conforme relatos nas entrevistas. 
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deixar?” Com o tempo, começaram a se sentir um pouco mais 
seguras e encaravam normalmente, mas sempre com o foco da não 
identidade puramente masculina – tipo assim: “Ele é meio “bichinha” 
mesmo, deixa! Não tem problema!” Não com o foco: “Ele é homem e 
homem também pode fazer as trocas das crianças” (Carlos). 

 

Na pesquisa feita por Cruz (1998), em uma creche, a autora afirma que 

“existem dois masculinos que ameaçam: o agressor e o homossexual.” A autora 

salienta que, às avessas, o primeiro remete ao ideal de força e agressividade que 

caracterizam o estereótipo do ‘homem’, enquanto o segundo “é negado, representa 

a inadequação, porque tem comportamentos femininos [...] fugindo do que é 

considerado um masculino ‘normal’” (CRUZ, 1998, p. 245).  

 A literatura sobre a presença de homens em ocupações tradicionalmente 

femininas, particularmente o cuidado infantil, apresenta-se como um obstáculo em 

que se impõem mitos e ideias arraigadas sobre a masculinidade. A presença de 

educadores homens tem gerado preocupações variadas, principalmente no que se 

refere à conduta dos profissionais em relação aos cuidados infantis, gerando 

preocupações quanto ao receio de abuso contra a criança. Conforme destaca 

Medrado (2008, p. 155), “[...] parece que a figura do cuidador está sempre associada 

à imagem do efeminado ou do abusador”. O ato de cruzar a fronteira dos 

comportamentos masculino e feminino considerado como apropriado parece ser 

uma grande transgressão.  

 Ao chegarem às instituições de educação infantil, os educadores homens não 

permanecem inatingíveis nas relações existentes nos espaços educacionais. Por 

mais que a adaptação aconteça em um período breve, os relatos dos educadores, 

sem exceção, enfatizam que eles precisam oferecer provas quanto à sua 

idoneidade, competência e habilidade, especialmente quanto a uma sexualidade que 

não ofereça perigo para as crianças pequenas. Para serem aceitos pela comunidade 

escolar, os educadores homens passam pelo crivo e vigilância dos adultos, 

especialmente quando a sua função exige a execução de tarefas relativas ao 

cuidado das crianças pequenas, como trocas e banhos. Conforme relatos de Rubem 

e Carlos, 

 

No primeiro momento, quando cheguei à creche, os professores em 
si, como um todo, lógico, em parte causa estranheza. Porém, não 
colocaram isso; simplesmente estranharam e ficaram aguardando: 
“Puxa como será? E agora?” No berçário especificamente foi 
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impactante – não para os pais, por incrível que pareça, porque eles 
já me conheciam da rotina da creche, mas os profissionais 
questionavam: “Ah, poxa, ele vai trocar?” Existia essa preocupação 
(RUBEM). 
 
Quando comecei a trabalhar na creche, foi muito interessante porque 
as pessoas diziam que a gente não podia fazer atividades com as 
crianças e nem trocar (CARLOS).  

 

 Louro (1999) afirma que a sexualidade é uma construção social por se 

constituir historicamente a partir de múltiplos discursos sobre o sexo - discursos 

estes que regulam, normatizam, instauram saberes e produzem “verdades”. Desta 

forma, o simples fato de um professor do sexo masculino ingressar na educação 

infantil, especialmente na creche, representa motivo para “desconfianças”. Para 

alguns professores, essas dúvidas são explicitadas de maneira aberta e lhes 

chegam de maneira direta, como ocorreu com o educador Mario quando a 

coordenadora relatou que ele era “gay ou pedófilo” por escolher a profissão de 

educador da primeira infância.  

 A alegação de que o risco de abuso sexual aumentaria, e a de que 

homossexuais masculinos, em particular, seriam atraídos para a profissão, coloca 

ênfase na sexualidade masculina, enquanto que a sexualidade feminina nunca é 

levada em consideração (JENSEN, 1993).  

 O acompanhamento dos educadores homens por mulheres nos momentos de 

troca das crianças, por sua vez, é uma estratégia que só reforça a naturalização do 

abuso como prática masculina resultante de uma sexualidade incontrolável. Os 

discursos relacionados à vivência da sexualidade costumam ser bastante restritivos 

em relações às mulheres, e bem mais permissivos em relação aos homens – reflexo 

de uma sociedade de dominação masculina e machista (Cruz, 1998).  

 Assim, o cuidar com gestos, carinhos e contato corporal levanta alguns 

problemas na competência dos educadores homens, ou seja, a relação de cuidado 

com o outro é vista como demasiada emoção para poder caracterizar-se como 

profissão. Entretanto, o contato corporal com as crianças é evitado em virtude de 

possíveis alegações de assédio e abuso sexual, constituindo razões para a 

existência de tensões, pois cuidar de crianças pequenas exige um contato físico 

constante, e há dificuldade em trabalhar com crianças sem as poder tocar.  
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Eu era o único homem do grupo e muitas me questionaram e 
falavam assim: “Mas você sabe fazer isso, trocar fralda, mamadeira e 
tudo mais?” Falei: “Se isto está nas minhas atribuições de trabalho 
para eu fazer” – na época não tinha filhos, e eu falei: “Não tenho 
filhos, mas se fosse pai eu faria também.” (GRACILIANO). 
 
Eu já tive várias, várias situações referentes a isso. Por conta da 
minha presença aqui na creche, tinham medo de eu fazer alguma 
coisa, de mexer com as meninas. Eu tenho uma filha e troco, dou 
banho. Na verdade, minha mulher fala: “Vai lá, é a sua vez.” E minha 

esposa não vai me fiscalizar porque conhece meu caráter (MARIO).    

 

 O exercício da profissão pode gerar tensões desagradáveis em um ambiente 

de desconfiança, criando situações competitivas. O educador homem tem que lutar 

contra uma imagem feminizada da docência, evidenciando a sua presença enquanto 

profissional docente. No intuito de poder provar a capacidade de exercer a profissão, 

os educadores desenvolvem estratégias em que (re)afirmam que o seu desempenho 

contribui para a valorização do magistério, orgulhando-se de fazer um “melhor 

trabalho”. Um dos relatos dos entrevistados, do educador Mario, ilustra bem tal 

questão: 

 

Eu construo atividades com eles, minha aula é bem elaborada [...]. 
Eu tenho que vir aqui, dar comida na hora que é para dar comida, as 
rotinas fixas: trocas, escovação – isso é o que vai ser feito sempre. O 
que é diferente é você mostrar para o pai que a criança evoluiu. Eu 
dou conta mesmo, porque a minha função é dar conta (MARIO).  

 

 Nas creches públicas do município, os educadores trabalham ao lado das 

ADIs com os grupos de crianças. Os entrevistados valorizam essa parceria no 

trabalho desenvolvido com as crianças; porém, demonstram alguns 

constrangimentos pessoais e profissionais no exercício da profissão, na medida em 

que o papel tradicional da figura masculina não é cuidar de crianças pequenas, o 

que reflete no tipo de divisão de trabalho adotado. Carlos, um dos participantes 

desta pesquisa, indica um bom exemplo desse quadro em uma parte do seu relato: 

 

Para evitar o conflito com as pessoas, você acaba, inclusive, se 

restringindo, né? Evitando conversar, evitando falar de coisas que eu 
falo naturalmente, entendeu? Na Creche J.D., eu fiquei com as 
crianças maiores, porque eles diziam que eu não podia trabalhar no 
berçário – e, na articulação do grupo, no processo de atribuição de 
salas, eu acabava ficando com os maiores (CARLOS).  
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 Por seu caráter relacional, a categoria gênero auxilia na compreensão das 

diferenciações entre homens e mulheres nos diferentes espaços e funções. Para 

Izquierdo (1991), citada por Rosemberg (1996), a sociedade estrutura-se, 

hierarquicamente, em torno do masculino e feminino, produzindo e reproduzindo a 

vida humana. A autora sustenta que as atividades das mulheres são sempre 

consideradas menores em relação às atividades reconhecidas como masculinas, 

quer sejam executadas por homens ou por mulheres. Sendo assim, na educação 

infantil, um espaço caracterizado pela presença feminina, a presença masculina 

firma-se como “educadores homens fora de lugar”. Tal constatação prevalece 

porque a profissão nasceu feminina, como aponta Sayão (2005). Conforme o relato 

de Rubem, 

 

[...] existe a preocupação que trazem de fora. E o educador como um 
todo, de uma forma geral, eu acho que ele também fica preocupado 
com preconceito que possa existir, ainda mais atuando em creche. 
Porque já ouvi: “Nossa, homem no berçário? Nunca vi isso.” 
(RUBEM).   

 

 Verifica-se, assim, que, paradoxalmente, se, por um lado, a presença de 

educadores homens em espaços de educação e cuidado de crianças pequenas 

ainda é vista como “algo fora de lugar” e, portanto, deve ser evitada sempre que 

possível, por outro lado, pode ser entendida como um elemento importante no 

interior das instituições, possibilitando diferentes interações e relações entre os 

sujeitos nesses espaços. 

 Algumas das perguntas relatadas pelos educadores homens nas entrevistas - 

como “Pode educador homem na educação infantil”? ou “O que um homem vai fazer 

lá com as crianças pequenas?” - indicam concepções de masculinidades presentes 

na comunidade escolar que os distanciam da possibilidade de cuidar e educar as 

crianças pequenas, ações essas atribuídas às mulheres. Monteiro e Altmann (2014) 

notam que a presença de educadores homens na docência da educação infantil 

causou uma ruptura, ainda que de forma restrita, com noções de masculinidade 

evidenciadas no estranhamento apresentado pela comunidade escolar, trazendo 

expectativa quanto ao perfil do docente que optou por trabalhar com crianças 

pequenas.  

 A história mostra a figura do homem como sujeito rude, sem controle, rígido, 

disciplinador. Contudo, a expectativa positiva de homens atuando na educação e 
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cuidado de crianças pequenas pode auxiliar a desconstruir essa imagem. 

Educadores homens podem usufruir do afeto, carinho e respeito, assumindo tais 

manifestações como próprias da pessoa humana, e não apenas como parte 

integrante da educação de crianças pequenas realizadas apenas por mulheres.  

 O fato de o educador homem ser “o diferente” em espaços que são 

predominantemente ocupados por mulheres levam algumas pessoas a verem o 

profissional masculino como um corpo estranho, um forasteiro, um sujeito fora de 

lugar, especialmente nos primeiros meses de trabalho. É interessante destacar, 

aqui, um trecho do relato de Carlos sobre a referida questão:  

 

Eu percebi ao longo desse período de atuação como professor que a 
presença de pais na minha reunião é bem maior quando se tem um 
homem na sala de aula, mas com tempo vão ficando mais tranquilos. 
Estou aqui na creche há cinco anos, mas se eu chegar à outra escola 
[...] há estranhamento (Carlos).   

 

 Jensen (1993) destaca a importância da igualdade de oportunidades entre 

homens e mulheres em relação aos cuidados com crianças pequenas, e sugere que 

mais homens devem envolver-se nos serviços de atendimento à primeira infância. 

Isto significa homens cuidando de crianças pequenas não apenas como pais, mas 

em outras funções, como a função de trabalhar, profissionalmente, no cuidado de 

crianças. 

Entretanto, o conceito de “cuidado”, conforme definido por Carvalho (1999, p. 

52), incluiria “tanto tarefas, ações e trabalho quanto estados emocionais e relações 

interpessoais estabelecidas entre os prestadores/as de cuidado e aqueles/as que o 

recebem”. Implica, portanto, que, no âmbito do ensino, a atenção do professor ou da 

professora para aspecto não cognitivo do desenvolvimento das crianças demanda 

dos docentes envolvimento afetivo e compromisso com as crianças. Outro aspecto 

levantado quanto ao tema do cuidado infantil é salientado por Lyra: 

 

Em nossa sociedade, o cuidado infantil é uma experiência pouco 
valorizada e atribuída às mulheres [...]. Não se pode esquecer que o 
cuidado é, antes de tudo, uma habilidade, que se aprende ao longo 
da vida [...]. Ampliar a aceitação do cuidado faz com que os homens 
tenham mais facilidades em prover as necessidades das crianças, 
(sic.) e desenvolvam outros tipos de cuidado. A maior participação 
dos homens nos cuidados, (sic.) para com seus filhos pode, por fim, 

dinamizar as relações de gênero na medida em que as crianças 
poderão observar comportamentos de homens nestas atividades, 
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possibilitando, assim, uma ampliação dos seus repertórios quanto 
aos papéis masculinos e femininos (LYRA, 2004, p. 92).  

 

 Sayão (2003) afirma que cuidar do corpo de crianças pequenas responde à 

necessidade que todas as crianças têm, no sentido de serem atendidas em suas 

singularidades, independentemente da classe social, gênero, etnia ou credo 

religioso, porque isso se constitui em um elemento cultural que está na base da 

formação humana, cabendo às instituições realizar tal tarefa com afinco.  

 As crianças pequenas estão desenvolvendo sua autonomia no movimento, na 

linguagem, nas interações, e precisam de adultos nesse processo. Entretanto, 

conforme salienta Sayão, há diversas dificuldades na relação de cuidado entre 

adultos e crianças:  

[...] o cuidado virou tabu, não pelo caráter sagrado que agrega – 
aquele do valor ético universal de que devemos cuidar de todos os 
seres humanos objetivando a valorização e a sobrevivência da 
“humanidade” –, mas talvez por seu caráter profano – ligado ao 
corpo e à afetividade. Portanto, alijado do debate tornou-se mal visto, 
mal utilizado, mal falado, esquecido, conquanto as práticas de 
cuidado existam em diferentes espaços sociais (SAYÃO, 2005, p. 
164). 

 

 Tradicionalmente, os trabalhos masculinos estão relacionados ao status 

elevado e à autoridade, enquanto o oposto é aplicado em trabalhos ditos como 

femininos. Um bom exemplo quanto à referida questão já foi anteriormente 

mencionado: historicamente, os cuidados destinados às crianças pequenas vêm 

sendo, em grande parte das culturas, uma atribuição do universo feminino. Isto 

porque cuidar de outros tem status modesto, e aqueles que fazem tal trabalho não 

são considerados importantes.  

 Assim, a educação infantil, sustentada na concepção de que o cuidado e a 

educação de crianças pequenas deve ser feito apenas por mulheres, dificulta a 

aceitação de que homens também possam optar pelo exercício da profissão de 

educador da primeira infância. Como destaca Lyra,  

 

a constatação a que fomos chegando é que a concepção e criação 
de filhos constituem experiências humanas atribuídas culturalmente 
às mulheres, não incluindo o pai [...]. Quase nunca se pergunta ao 
homem sobre a sua participação, responsabilidade [...]. Esta divisão 
de atribuições masculinas e femininas persiste mesmo quando se 
apontam vantagens para as crianças e para os homens adultos de 
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uma participação mais intensiva do pai nos cuidados para com seus 
filhos (LYRA, 1997, p. 23). 
 

 Entretanto, a maior participação das mulheres na vida pública, no mercado de 

trabalho, corresponde, também, a uma maior participação dos homens na vida 

privada, na responsabilidade com os filhos e divisão de trabalho no que concerne às 

atividades domésticas. Hoje, é possível visualizar mudanças importantes na 

sociedade, que buscam considerar os direitos e responsabilidades de homens e 

mulheres, transformando as definições do que significa ser homem e ser mulher 

tanto do ponto de vista individual quanto do coletivo e institucional.   

 

3.4 Homens na docência da educação infantil: dificuldades da carreira 

profissional 

 

Buscando compreender, a partir das narrativas, as razões que trouxeram os 

quatro profissionais para a profissão de educadores da primeira infância, é curioso 

notar que três dos quatro profissionais entrevistados relataram que queriam muito ter 

o magistério como profissão, defendendo a prioridade dos seus interesses no 

trabalho com as crianças pequenas. Além disso, um dos quatro educadores, Carlos, 

que não apresentou, inicialmente, tal razão para a escolha do magistério, mencionou 

em seu relato que se a opção pelo magistério era, inicialmente, apenas “por um 

tempo”, descobriu posteriormente, na prática, que trabalhar com as crianças na 

creche e atuar como gestor são fazeres que trazem para ele muitas possibilidades 

profissionais e pessoais.    

 Quando questionados sobre as condições de trabalho e reinvindicações da 

profissão, os quatro educadores, apesar de entrevistados separadamente, foram 

unânimes: afirmaram que a profissão ainda necessita ser olhada com mais atenção 

quanto às suas peculiaridades e necessidades, através de políticas públicas, a fim 

de possibilitar estruturas de trabalho e maior qualidade no serviço prestado às 

crianças da creche. Em relação ao tema trabalhar com crianças mais novas, nenhum 

dos quatro entrevistados levantou dúvidas sobre a questão. No que tange à 

qualidade na educação infantil, Graciliano considera “como um marco histórico para 

a cidade (Santo André) a concepção da creche como espaço de educação […]”. Por 

outro lado, o educador Mario aponta várias dificuldades enfrentadas no magistério, 
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indicando os salários baixos como principal desafio a ser vencido e que provocam a 

fuga de professores da carreira: “O magistério remunera muito pouco, a 

remuneração é algo que desanima! E os educadores acabam por ir trabalhar em 

outras prefeituras que são melhores em condições de trabalho e financeiramente.”  

 Ao analisar as razões pelas quais os educadores homens optaram pela 

profissão docente, não se observa diferença entre as suas escolhas, relatadas nas 

entrevistas coletadas para esta pesquisa, e as escolhas das educadoras mulheres 

para a profissão, relatadas em outros estudos. A presente pesquisa e as razões 

apresentadas pelos profissionais indicam que a opção pelo magistério ocorreu 

porque os educadores: queriam trabalhar com crianças; o mercado de trabalho era 

uma possibilidade rápida para o ingresso em uma profissão; imaginavam poder 

transformar e mudar a realidade dos pequenos; e gostavam de crianças. Entretanto, 

também indicam que, mais do que as educadoras, os profissionais docentes homens 

têm de possuir convicções muito fortes para que possam dar continuidade ao 

exercício de sua profissão, pois além de todas as dificuldades enfrentadas enquanto 

profissionais de crianças pequenas, como: baixa remuneração, qualidade no 

trabalho, formação, visibilidade da profissão, ainda têm de confrontar-se com muitas 

pressões sociais e com a não aceitação de homens na profissão docente de 

crianças pequenas.  

 Conforme aponta Sarmento (2004, p. 106), “A pertença rara de homens na 

profissão de educadores da primeira infância permite a cada um, (sic.) uma maior 

visibilidade social [...]”. Entretanto, é importante os profissionais usufruir de nível de 

formação, salário e condições de trabalho adequado, sendo o trabalho reconhecido 

como atividade profissional. Vale ressaltar que, apesar de os quatro educadores 

entrevistados terem boa qualificação profissional, nenhum deles manifestou a 

necessidade de formação profissional para que pudesse ocupar a função assumida 

pelo educador na creche. Cruz destaca que a educação infantil ainda traz o conceito 

de educação parcial e incompleta: 

 

Na verdade, entre nós, o conceito de educação infantil é tão parcial e 
incompleto que [...], assistimos a separação, sempre que ela é 
possível, entre as atividades mais relacionadas aos cuidados quanto 
à saúde e higiene da criança, que não são vistas como educativas, e 
as percebidas como tipicamente escolares, bem mais prestigiadas. 

Uma das consequências disso é que, como as crianças menores 
solicitam mais intensa e frequentemente cuidado [...] quanto menor a 
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criança, menos exige da formação e mais se confia apenas no “jeito” 
de quem vai lidar diretamente com ela (CRUZ, 1996, p. 81). 

 

 Entretanto, se a educação infantil fundamenta-se no binômio educar e cuidar, 

a formação dos seus profissionais também deve pautar-se nele. A conjugação 

dessas atividades, bem como o preparo para exercê-las, precisa, necessariamente, 

despir-se de uma visão hierarquizada das atividades de educar e cuidar, uma vez 

que ambas partilham de igual importância no cotidiano da educação infantil 

(BRASIL, MEC, 1994, p. 78).  

 Os educadores pesquisados demonstraram que vários fatores intervinham em 

suas ações junto às crianças, famílias e outros profissionais: a concepção de 

trabalho e as diferentes formas de organizar e conceber o fazer docente na creche 

interferiam na disponibilidade e realização docente, causando grandes dificuldades 

para a realização do trabalho. 

 Outro tema relevante mencionado pelos educadores entrevistados refere-se 

ao local de trabalho não ser neutro, mas sim um espaço central para a interação 

entre os adultos e as crianças que o frequentam. Durante as entrevistas, a parceria 

foi lembrada várias vezes por todos os profissionais, que relataram o quanto ela era 

relevante para que o trabalho acontecesse, quer seja o trabalho com a equipe 

gestora ou entre os pares e as famílias das crianças. Os depoimentos das relações 

que se estabeleciam nos espaços da creche foram reveladores, assim como as 

relações de poder existentes que, muitas vezes, interferiam negativamente no 

trabalho junto às crianças.  

 No contato com as famílias, geralmente as relações, por vezes recheadas de 

divergências, evidenciam conflitos e tensões quanto aos cuidados destinados às 

crianças. Os educadores relataram que o preconceito em relação à presença 

masculina na creche é bastante velado, causando grande desconforto nos 

educadores – reação salientada pelos entrevistados em diferentes momentos das 

entrevistas. 

 A equipe gestora foi evidenciada pelos educadores tanta na ausência de 

procedimentos quanto como sendo de suma importância para a conquista do 

trabalho com indicações e orientações cotidianas, seja no âmbito escolar ou nas 

relações que se estabeleciam com os parceiros e as famílias das crianças, conforme 

pode ser observado em trechos dos relatos, indicados a seguir. 
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 Os relatos dos educadores Graciliano e Rubem, por um lado, revelam a 

importância da equipe gestora na realização do trabalho do docente: 

 

Se a gente tiver uma equipe gestora, que, na verdade, vai alimentar 
o teu sonho -te instigando, a gente sabe, a gente vai saber que 
aquele é o nosso lugar, então eu sempre fui muito feliz. Acredito que 
pelas equipes que passei, na grande maioria foram pessoas que 

instigaram o meu sonho para o desejo, para a utopia, por acreditar 
em uma sociedade diferente e transformadora (GRACILIANO). 
  
Eu fui muito bem recebido por todos (Diadema). Lógico que muitas 
pessoas brincam – até hoje, brincam: “Ah, porque é homem, porque 
se fosse mulher iria chegar e ralar como todas!” Em Santo André, eu 
também fui muito bem recebido desde o início. [...] Elas me 
acolheram muito bem e comecei a ir buscar com as parceiras que 
atuavam na creche a integração entre as crianças e foi fortalecendo 
a minha, me dando segurança no trabalho (RUBEM). 

 

 Os educadores Mario e Carlos, por outro lado, divergem dos educadores 

Graciliano e Rubem, trazendo, em diversos momentos das entrevistas, relatos de 

muitas dificuldades nas relações e como decorrência da não parceria entre a equipe 

gestora e os profissionais da creche. Relatam os obstáculos enfrentados no início da 

carreira, no município de Santo André, evidenciando a ausência, por parte da 

gestão, de compreender a importância da sua presença no espaço da creche como 

profissionais da educação infantil:  

 

Eu tive um período, sim, que eu tive que pacientemente aguardar. E 

sempre com ameaças de: “Eu estou com seu probatório16 na mão, 
dependendo do que você me responder”. Essa pessoa – ela me 

tratou assim, infelizmente para mim, eu tive resistência dela – eu 
ganhei um brinco de dia dos professores, um brinco em formato de 
borboleta! Recebi o brinco, fizeram as piadinhas dela, ela me 
entregou, e eu disse: “Não tenho problema nenhum quanto a isso, 
não sou o que você está querendo dizer – sou casado, tenho mulher, 
tenho uma filha [...] (MARIO). 
 
Aqui na Creche, eu estava no berçário e os gestores foram me 
acompanhar dizendo que queria ver se eu estava trocando direito, ou 
se foi ver preocupado com a minha atuação em relação à criança. Eu 
fiquei muito XXXX com isso na época, e falei para eles: “Eu vou no 
trilho da má interpretação da minha relação com as crianças; porque 

se eles chegaram a pensar nisso [...], e se estão na posição de 
gestores, não podem ser gestores com este conceito (CARLOS). 

 

                                                             
16

 Probatório é o período que visa  aferir se o servidor público possui aptidão e capacidade para o 

desempenho das atribuições do cargo de provimento efetivo no qual ingressou por concurso público.  
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 No relato dos educadores entrevistados, apenas o educador Graciliano deixa 

evidente a contribuição da equipe gestora em relação à aprendizagem e motivação 

de sua profissão, assim como a preocupação da equipe gestora com o 

desenvolvimento profissional dos educadores. Entretanto, os educadores Mario e 

Carlos evidenciam em seus relatos que a equipe gestora pouco contribuía com o 

trabalho dos docentes, além de causar dificuldades adicionais a serem enfrentadas 

pelos profissionais, revelando, assim, um caráter solitário da profissão. As posturas e 

atitudes relatadas por parte dos gestores foram bastante diferentes no caso dessas 

quatro creches, revelando concepções pessoais dessas gestoras que sobrepunham 

as posturas mais profissionais. 

 Os conflitos vivenciados pelos educadores, sob a ótica de gênero, não eram 

discutidos nas creches, e o não debate sobre os assuntos polêmicos entre os 

educadores, famílias e equipes das creches significava uma forma de perpetuar o 

preconceito e a discriminação dentro do espaço escolar. Porém, não debater e não 

problematizar os assuntos sobre sexualidade, cuidado com as crianças pequenas, 

masculinidades são formas de continuar aceitando tabus e normatizações como algo 

natural; foram jeitos organizados pelos educadores para evitar embates e a não 

aceitação da presença masculina na Creche. 

 Identificar e superar atitudes negativas e conflitos na comunidade escolar é de 

extrema importância, conforme afirma Santos Neto (2004), pois os educadores e 

educadoras, por estarem ainda marcados por uma prática não dialogal e não 

participativa, criam resistências para uma construção mais democrática. Criar 

espaços de debate e diálogo são formas de lidar com os conflitos existentes na 

busca por soluções na educação. Se pretendemos construir uma sociedade mais 

igualitária, onde a igualdade entre homens e mulheres, meninos e meninas, exista 

de fato, e não apenas no discurso, é necessário atentarmos para as ações 

cotidianas, promovendo ações não discriminatórias. 

 Argumentos baseados na naturalização dos fazeres de homens e mulheres 

têm sido fortemente acionados para defender a forma de organizar os diferentes 

âmbitos da experiência social em torno da firme delimitação de normas de 

comportamentos para homens e mulheres. Destarte, a resistência aos educadores 

homens que passaram a desenvolver atividades socialmente reconhecidas como 

“femininas”, entre outros aspectos, denota uma desnaturalização, trazendo 

mudanças e novos papéis, identidades e relações, tanto para os educadores 
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homens como para as educadoras mulheres. É imprescindível que a comunidade 

escolar como um todo, em um trabalho conjunto entre a equipe de docentes e a 

equipe gestora, apoie as mudanças necessárias em diferentes contextos e níveis 

sociais.  

 Conforme aponta Auad (2006): “Educar pessoas não é, portanto, uma simples 

técnica, amparada por dados científicos (...). Educar homens e mulheres para uma 

sociedade democrática e igualitária, requer reflexão coletiva, dinâmica e 

permanente” (AUAD, 2006, p. 14).  

 

3.5 Educadores homens: olhares suspeitos ou ruptura da profissão feminina 

 

 Durante as entrevistas, foi possível perceber que a escolha da profissão de 

educador da primeira infância foi precedida pelo ingresso, permanência e conclusão 

no curso de Magistério, ou mesmo de Pedagogia. Antes de optar por trabalhar como 

educadores na educação infantil na rede municipal, dois dos quatro docentes 

entrevistados trabalhavam em outras funções e profissões; seu perfil e suas 

trajetórias percorreram caminhos diversos até o momento do ingresso na educação 

infantil, conforme anteriormente mencionado.  

 Todos os educadores entrevistados apontaram a existência de 

“estranhamentos” no início da carreira docente, seja por parte do trabalho a ser 

desenvolvido ou pelo “olhar do outros” em relação ao trabalho do docente com as 

crianças pequenas. Houve, ainda, relatos sobre o apoio inicial advindo de suas 

respectivas famílias, assim como a preocupação das mesmas em relação aos pais 

das crianças e ao trabalho docente a ser desempenhado, conforme relatos de 

Rubem e Mario. 

 

Meu sonho era fazer medicina veterinária, mas o custo – devido a ser 
fora do alcance da minha realidade –, então a minha mãe, que era 

professora, me incentivou e me orientou a fazer pedagogia por ser 
um campo de maior abrangência e também com muita oferta de 
trabalho (MARIO). 
 
Minha mãe, ela questionou: “Poxa, mas e os pais? Eles permitiram, 
aceitaram?” A pergunta dela, mesmo que não foi totalmente exposta, 
mas ela estava preocupada com situações de constrangimento. E eu 
falei: “Mãe, eu sou profissional!” Eu expliquei justamente isso para 
ela. Até para a minha própria mãe, eu tive que explicar para ela que, 
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poxa, não é assim. Ela me conhece, mas na preocupação dela – o 
que a sociedade iria falar! (RUBEM). 
 

 

 Entretanto, nas instituições educacionais, existe o masculino que é aceito, na 

figura do protetor (guarda, zelador), ou aquele que dirige os espaços escolares 

(diretor, coordenador). Essas oposições entre agressor/protetor, passivo/ativo, ao 

negarem diferentes possibilidades a um mesmo sujeito, no caso dos educadores da 

primeira infância, preservam um masculino estereotipado (CRUZ, 1998). E mesmo 

após anos de trabalho em uma mesma comunidade, os educadores homens 

relataram que enfrentam a suspeita quanto à sua idoneidade, recaindo sobre eles 

suspeitas renovadas por notícias da mídia ou casos apresentados na própria 

comunidade, conforme relato do educador Carlos: 

 

[...] se você estava trocando a menina, e a pessoa te olhava assim, 

com um olhar de discriminação, ou se tinha um problema na mídia de 
estupro, agressão sexual com crianças – o foco sempre se voltava 
para a presença masculina na creche, isso fica mais forte, ficava e 
fica, hoje ainda é assim. E aí você acaba tendo que se policiar, mas 
para evitar o conflito com as pessoas você acaba inclusive se 
restringindo [...] (CARLOS).  
  
Estou aqui na creche há cinco anos, mas se eu chegar à outra 
escola, por exemplo, em São Paulo onde dou aula hoje também, e já 
atuo na região há seis anos, há um estranhamento. Hoje, na escola 
em São Paulo se houver uma situação que eu deva trocar a criança, 

se for menina a escola “sugere”, ela não traz para o debate ela 
sugere para eu não trocar [...] (CARLOS). 

 

 Monteiro e Altmann (2014), em seus estudos, revelam comparação entre o 

sujeito real e o “mito viril”, que corresponde, na realidade, a uma masculinidade 

impossível e que permanece no imaginário da comunidade como sendo verdadeira. 

Os sujeitos nessa situação têm sido cobrados a, simultaneamente, aproximarem-se  

e recuarem desse ideal masculino.  

 O entendimento da educação infantil como ampliação da função materna 

debilita a postura profissionalizante da área, dado que sugere que o educador ou 

educadora que atua nessa etapa de ensino faça uso apenas de conhecimentos em 

relação aos cuidados das crianças pequenas, o que desvaloriza sua formação 

profissional. Isto vem ao encontro de um estudo de Cruz, que conclui:  
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Parece então que dois elementos contribuem para explicar a 
resistência à presença de homens na creche: o fato de o cuidado 
com as crianças ser considerado uma função do gênero feminino e 
as concepções de educação infantil que, ainda fundamentadas numa 
tradição assistencialista de creche – considerada como substituta da 
mãe, e onde prepondera numa perspectiva doméstica em oposição a 
uma perspectiva profissional -, não incorporam os homens em suas 
propostas (CRUZ, 1998, p. 244).  

 

 A educação infantil que cuida e educa reconhece a criança como cidadão que 

precisa desenvolver-se no que se refere aos seus aspectos fisiológicos, 

psicológicos, intelectuais, afetivos, sociais e culturais. As crianças necessitam ter 

convívio com adultos, que são as suas referências, de ambos os sexos, e isso deve 

acontecer também nos ambientes escolares, local em que elas iniciam a 

socialização fora da família. O educador Mario enfatiza, em um trecho da entrevista, 

a importância da atuação conjunta de homens e mulheres na educação e cuidado 

das crianças pequenas: 

 

Eu acho muito importante a vinda de mais homens para a educação 
– contrabalanceando com as mulheres também. Eu acho que se 
houvesse a possibilidade de um homem e uma mulher trabalharem 
na mesma sala, porque as crianças vão ter duas referências [...] 
(MARIO).   

  

 Reconhecendo a singularidade da escolha em exercer uma profissão 

dominada por mulheres, muitos dos educadores homens enfrentam os desafios 

como resultado de suas decisões de realizar um trabalho relacionado à educação e 

cuidado da criança pequena. 

 No Brasil, uma pesquisa realizada por Saparolli (1997) foi um dos primeiros 

estudos acerca da presença de homens atuando como educadores na educação 

infantil. A partir da análise dos dados obtidos, revelou a presença de baixa 

quantidade de homens atuando na educação e cuidado de crianças pequenas. 

Saparolli buscou dialogar com pesquisas estrangeiras, referências na época, 

revelando que os principais desafios para o ingresso de educadores homens na 

educação infantil eram: mitos e ideias arraigados sobre masculinidades; área 

profissional ocupada, majoritariamente, por mulheres; baixos salários; condições 

inadequadas de trabalho; baixo status da profissão; e preocupações relacionadas à 

possibilidade de abuso e violência contra as crianças (SAPAROLLI, 1997).  
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 Entretanto, apesar de a pesquisa de Saparolli (1997) ter sido conduzida nos 

anos 90, vários aspectos apontados pela autora ainda persistem na realidade da 

profissão docente no Brasil, como, por exemplo, salários baixos, condições 

inadequadas de trabalho e baixo status da profissão – dados estes que se estendem 

tanto para os profissionais do sexo feminino quanto os do masculino que optaram 

pela profissão docente. Vale notar a contribuição de Jensen (1993), em estudos 

realizados na Europa, sobre o mesmo tema. Segundo a autora, os principais 

obstáculos para a adesão dos homens à carreira do magistério, ou relacionados aos 

cuidados infantis, são os baixos salários pagos e o baixo status da profissão.  

 A docência na educação infantil é uma profissão recente, que vem sendo 

construída a cada dia pelos profissionais que nela atuam diretamente, pelas crianças 

que frequentam a creche, e pelos estudiosos da área que contribuem para que a 

tarefa de educar e cuidar de crianças pequenas seja realizada com qualidade, 

sentido e significado. 

 Conforme objetivos propostos para esta pesquisa, os educadores Carlos, 

Graciliano e Rubem relataram quais sentidos atribuíam a si próprios enquanto 

profissionais da primeira infância: 

 

[...] aquilo que a gente faz na sala de aula, em um grupo que tem um 
coletivo que trabalha, que pensa, que debate, e as pessoas respiram 
com alegria e prazer, isso vai refletir nas famílias e crianças. Elas 
percebem isso, vivenciam também. E ao mesmo tempo refletindo 
isso nas famílias, vai ecoando além das paredes da sala de aula [...] 
vai se propagando, como algo, como valor – na verdade porque, se 
as crianças estão felizes e aprendem [...], passa ser referência de 
educação e faz um bem (Graciliano).  
 
À medida que tive a certeza de ser professor, percebi que era 

alicerce para eles de colocar sonhos. Conseguir passar para as 
crianças que realmente elas podem sonhar [...], e isso é muito 
gratificante e faz com que continue a melhorar constantemente, 
buscar aprendizado, porque a gente não pode parar (Rubem). 
 
Eu gosto de mostrar a educação de corpo inteiro... Tem de pensar a 
criança como todo, e pensar a criança como todo é pensar atividades 
de corpo todo, porque nós professores paramos na ideia de que 
temos que ensinar a criança a ler e escrever [...], porque na primeira 
infância perdemos o gosto da descoberta das crianças. A sala de 
aula é responsabilidade do professor – porque ou você acredita que 
vai mudar a história da educação fazendo educação de verdade ou 
você não vai mudar (Carlos). 

 



 

107 

 Ao abordar a questão do trabalho docente, Sarmento (2004, p. 99) reforça 

que a ligação do trabalho da educação infantil “aos conceitos de maternidade e de 

educação de infância das crianças que está sustentada numa concepção tradicional 

de que a educação das crianças é para ser feita em contextos domésticos, por 

mulheres [...]” dificulta a aceitação de que os homens possam optar por esta 

profissão. Desta forma, poucos educadores conseguem ultrapassar a barreira 

simbólica do gênero, trazendo como resultado que o ato de cruzar a fronteira dos 

comportamentos ditos como “femininos ou masculinos” considerados como 

apropriados parece uma grande transgressão.  

 Uma das grandes dificuldades na compreensão do cuidar e educar na 

educação infantil são a sua vinculação restrita ao corpo das crianças pequenas, não 

levando em consideração as intenções, sentimentos e significados que estão 

amplamente correlacionados com o cuidar. Essa visão reducionista de cuidado e 

educação ainda é concebida por muitos, sendo bem ilustrada por Rubem, um dos 

entrevistados: 

 

Quando cheguei à creche, causou uma expectativa nas ADIS porque 
outro profissional ADI que atuava na creche era homem e as famílias 
não queriam um homem com as crianças pequenas porque ia trocar 
e manusear a fralda, tocar na criança, e eles não queriam este 
contato, e tiraram o ADI do grupo, e logo pensaram: “Pronto, agora 
vai vir homem” – então, para elas, era uma (expectativa) muito 
grande (RUBEM).  

 

 Medrado (2008), ao abordar a questão dos homens na arena do cuidado, 

defende sua maior participação, sustentando que a divisão de atribuições entre 

homens e mulheres persiste mesmo quando se apontam vantagens para as crianças 

e para homens adultos de uma participação mais intensa no cuidado e educação de 

homens para com as crianças. O educador Rubem expressa a seguinte opinião 

sobre o tema:  

 

A figura masculina (na creche) é importante porque hoje muitas 
crianças não têm esta presença em casa. Não que eu queira fazer o 
papel de pai – em hipótese alguma, só que elas têm que saber que 
existe uma figura que é da mãe, figura de pai que muitas vezes elas 

não conhecem (RUBEM). 
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 Rubem justifica a importância do homem educador a partir do imaginário das 

condições de vida das crianças atendidas na creche, acreditando que os 

profissionais representam a figura do pai para as crianças que não o possuem ou 

não convivem com ele. Essa concepção reforça a crença de uma família modelo 

composta por pai, mãe e irmãos, assim como coloca a função da creche como 

substituta da família, devendo suprir o que ela não oferece à criança.  

 Nesta valorização da autoridade masculina, a presença dos educadores 

homens também acaba se relacionando à concepção do profissional que garante o 

controle e o disciplinamento das crianças, materialização da força e do poder, nos 

momentos em que não se consegue fazer valer a própria autoridade. Conforme 

relato do educador Mario, 

 

A parte positiva, que eu não sei até quanto que isso é positivo, as 
meninas (ADIS) observam que por ser homem, figura masculina, tom 
de voz, as crianças atendem mais. Elas atendem; às vezes eu falo 
uma vez, dificilmente duas vezes! Eu falo brincando, mais vai 
(Mario). 

 

 Assim, ao mesmo tempo em que desafia o modelo tradicional de educadora 

mulher para a creche, a presença masculina de educadores homens na creche pode 

também reafirmar o papel tradicional masculino naquele contexto.  

 Conforme já salientado neste trabalho, a educação infantil é considerada 

como trabalho feminino, visto que está ligada à maternidade, à reprodução, aos 

cuidados com as crianças pequenas. A situação não é fácil para o educador homem, 

que inicia a docência sem formação adequada para enfrentar uma docência com tais 

obstáculos. Consequentemente, angustia-se frente às dificuldades existentes para 

lidar com os desafios do fazer docente. Contudo, são as mulheres, muitas vezes, 

que ensinam a profissão para os educadores homens. Esse processo demonstra 

que as relações superam pensamentos e crenças naturalizados, levando ao 

crescimento profissional para os profissionais de ambos os sexos que atuam na 

educação e cuidado das crianças pequenas, assim como ao seu desenvolvimento. 

Assim, ao mesmo tempo em que desafia o modelo tradicional de educadora 

mulher para a creche, a presença masculina de educadores homens na creche 

também pode reafirmar o papel tradicional masculino naquele contexto, assim como 

para as crianças. Conforme aponta Cruz, 
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[...] frequentemente os modelos de masculino e feminino 
apresentados às crianças são estereotipados e marcados por 
concepções culturalmente cristalizadas. Num momento tão relevante 
para a construção da identidade, como a faixa etária de 0 a 6 anos, 
isto significa, no mínimo, o não-oferecimento de oportunidades para 
experienciar um papel de gênero diferenciado das representações 
mantidas pelo senso comum. Assim, um espaço educativo, que 
poderia ser reflexivo e transformador, geralmente é repetitivo e 
reprodutor de padrões morais e culturais (CRUZ, 1998, p. 237).  

 

 A observação, em diferentes momentos desta pesquisa, fez com que se 

percebesse que, assim como as mulheres, não só os homens aprendem a cuidar, 

mas homens diferentes cuidam de formas diferentes e mulheres diferentes cuidam 

de formas diversas. Tal observação leva a crer que não há um jeito universal 

masculino ou feminino de cuidar e educar as crianças pequenas.  

 Ao examinar a supracitada questão, ou seja, a criança ser cuidada e educada 

pelo educador ou pela educadora, Sayão (2005) argumenta que o que “capacita” as 

mulheres a tocarem nos corpos das crianças e gera a desconfiança quanto ao abuso 

dos homens é que as primeiras controlariam sua sexualidade, enquanto os homens 

seriam incontroláveis. Faz parte do “ritual de passagem” dos educadores homens a 

aprovação da sua “confiança moral”, possibilitando, assim, o prosseguir da carreira 

na docência de crianças pequenas. 

 É importante ressaltar que esta realidade não é imutável, mas uma 

estruturação de forte dispositivo ideológico que continua a investir na naturalização e 

na ideia de que existem profissões para as quais as mulheres possuem habilitações 

naturais.  
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

(...) agora não quero saber  
mais nada, só quero aperfeiçoar 

o que não sei. 
(Manoel de Barros)  

 

 Este trabalho teve como objetivo conhecer a experiência de educadores 

homens que atuam nas creches da rede pública do município de Santo André, 

buscando entender qual o significado de ser um educador da primeira infância e 

estar à frente da educação e cuidado das crianças pequenas, sendo esta uma 

profissão socialmente reconhecida como feminina.  

 Para tanto, é de suma importância retomar os seguintes questionamentos e 

hipóteses levantadas no início desta investigação: Quais os motivos que levaram 

educadores homens a ingressarem no magistério da pequena infância? Há  

preconceito em relação aos homens que exercem o papel de educador da primeira 

infância?  

Três categorias foram exploradas na análise dos dados a fim de responder os 

objetivos propostos neste estudo: 1) trajetória docente: a escolha de educadores 

homens em uma profissão predominantemente feminina; 2) homens na docência da 

educação infantil: dificuldades e possibilidades da carreira profissional; e 3) 

educadores homens: olhares suspeitos ou ruptura da profissão feminina.  

 Os resultados indicaram que a escolha pelo magistério dos quatro 

educadores entrevistados ocorreu a partir de suas preferências. Os educadores 

alegam que optaram pela docência de crianças pequenas porque queriam atuar com 

essa faixa etária, gostavam de crianças e viam oportunidades na atuação enquanto 

profissionais na educação infantil. Ressalta-se que as escolhas dos educadores 

homens pela referida profissão não se diferem de relatos lidos sobre educadoras em 

outros trabalhos pesquisados no que tange à escolha profissional, já que, tanto para 

educadores quanto educadoras, ela perpassa pela ascensão e realização enquanto 

profissional.  

 Ficou evidente a estranheza causada pela presença dos educadores homens 

na educação infantil, principalmente na creche, conforme relato dos profissionais nas 

entrevistas. Tal reação ainda ocorre na comunidade escolar, pois equipes e famílias 

estão acostumadas à presença feminina no cuidado e educação de crianças 

pequenas. Além disso, há a concepção de que o cuidado e a educação de crianças 
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pequenas são atividades tradicionalmente associadas às mulheres, fato este que 

persiste enquanto construção simbólica da nossa sociedade.   

 A presente pesquisa lançou, assim, um olhar para as histórias de vida 

profissional de quatro educadores homens que atuavam em creches públicas sob a 

ótica das relações de gênero. Para tal fim, conhecer os educadores Carlos, 

Graciliano, Rubem e Mario, que optaram pela educação da primeira infância, foi 

realmente uma experiência importante para o desenvolvimento deste estudo, pois, 

através dos relatos desses quatro profissionais, foi possível compreender os 

sentidos que eles atribuem para si próprios como docentes de crianças pequenas, 

assim como os sentidos que as famílias das crianças e os outros profissionais da 

escola atribuem a eles foram explicitados e compreendidos. Portanto, conhecer 

esses quatro educadores e a sua realidade profissional e pessoal foi de grande 

auxílio no entendimento de que eles, enquanto profissionais docentes da pequena 

infância, não estão fora de lugar.  

Concordando com Jensen (1993), é necessário “promover e incentivar uma 

participação maior por parte dos homens no cuidado e educação das crianças, o que 

significa homens cuidando de crianças não como pais, mas profissionalmente” (p. 1). 

Na realidade, a educação infantil, principalmente a creche, não tem excesso de 

mulheres, mas escassez de homens no cuidado e educação de crianças pequenas, 

visto que o número de docentes homens na educação infantil é pequeno. Afinal, os 

educadores homens estão presentes na educação de crianças de maior faixa etária, 

conforme dados presentes em vários estudos que indicam:  quanto maior a idade 

das crianças, maior o número de homens trabalhando na profissão de educador.  

  Na análise da trajetória docente, focalizando a escolha dos educadores 

homens em uma profissão predominantemente feminina, nenhum dos educadores 

relatou, nas entrevistas conduzidas para este estudo, que tinham como projeto inicial 

de vida ser um profissional da educação. Contudo, através dos relatos, foi possível 

observar que as adesões ao magistério foram acontecendo de diferentes maneiras 

na história de vida de cada um. Em algumas situações, na ruptura e transgressão da 

lógica do trabalho, o romper com o que já estava previsto levou a essa escolha; em 

outras, por incentivo da família, por escolhas religiosas, ou como a realização de um 

sonho.  

É importante ressaltar que os motivos das adesões dos educadores pelo 

magistério foram diversos, mas que, entretanto, a busca pela transformação da 
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sociedade e o olhar atencioso para as crianças pequenas foram explicitados, por 

todos eles, em vários momentos das entrevistas, como sendo as justificativas 

centrais para a escolha da profissão, a saber: ser educador de crianças pequenas 

na creche e ter a possibilidade de fazer a diferença na vida dessas crianças e, 

consequentemente, de suas respectivas famílias.  

 Todos os educadores apresentaram-se como profissionais formados e com 

habilitação para atuarem na educação e cuidado de crianças pequenas, respeitando 

a legislação vigente no país. Relataram, também, que a busca pelo conhecimento e 

por uma formação que auxiliasse no desempenho da função de educador era um 

forte investimento na profissão, adquirindo um significado especial para eles. A 

razão para tal investimento relaciona-se com o fato de sua presença nesse espaço 

ser constantemente questionada; assim, a via de demonstrar um maior 

profissionalismo é vista como uma forma de responder a essa contestação.  

 Os relatos de suas trajetórias evidenciaram que, além dos desafios inerentes 

à docência na educação infantil, há dificuldades adicionais para os educadores 

homens, relacionadas a noções hegemônicas de masculinidade, que levam a 

incompreensões sobre o seu trabalho pedagógico nessa etapa da educação básica.  

A presença masculina na educação e cuidado de crianças pequenas apresenta-se, 

em um primeiro momento, como incompatível, como algo estranho, como um 

problema a ser solucionado. Contudo, a presença dos educadores homens - 

participantes desta pesquisa - na creche proporcionou uma ruptura, mesmo que de 

forma restrita, com essas concepções mais tradicionais.  

 Não resta dúvida de que a entrada dos educadores homens na educação 

infantil está vinculada à consolidação da própria educação infantil, pois ao tornar 

efetivo na rede pública o cargo de educador da primeira infância, a docência de 

crianças pequenas atraiu o interesse de homens para atuarem, profissionalmente, 

nas instituições, abrindo, para esse público específico, possibilidades de inserção no 

mercado de trabalho e no emprego público.  

 Por outro lado, o ingresso desses profissionais na educação infantil é 

marcado por inúmeros estranhamentos, desafios e conflitos, visto que a presença 

masculina nos espaços coletivos da primeira infância é cercada de maior cuidado e 

expectativas por parte da comunidade escolar.  

A pesquisa também evidenciou que os homens, ao adentrarem em uma 

profissão predominantemente feminina, têm a sua sexualidade colocada em 
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suspeita, pois há a dúvida que, se escolheram uma profissão tida como feminina, 

são “gays ou pedófilos”. Além disso, destaca-se a crença de que os educadores 

homens também podem ser uma ameaça para as crianças e que, 

consequentemente, devem ficar distantes dos seus corpos, conforme aponta Sayão 

(2005) em sua pesquisa de doutorado.  

 Cabe destacar, aqui, os juízos morais impostos pelas equipes gestoras, 

colegas e famílias das crianças que levantaram acusações sobre a identidade 

sexual dos docentes, havendo relatos de suspeitas de homossexualidade e 

perversão advindos de estigmas e preconceitos existentes quanto à idoneidade 

desses profissionais em seu ambiente de trabalho. Esses relatos e posicionamentos 

observados parecem indicar que a ideia de homem perverso e sexualmente ativo 

ainda está presente no imaginário de muitos da comunidade escolar, o que denota 

um certo paradoxo nessa imagem.   

 Segundo Cruz (1998), as características pessoais dos profissionais da 

primeira infância são relevantes para o trabalho, mas a educação infantil é um 

trabalho profissional, e as crianças têm necessidades e características de 

desenvolvimento, não podendo ficar apenas à mercê de habilidades e atributos 

pessoais. O lugar da docência de crianças pequenas é o da profissionalidade; 

portanto, os educadores homens não estão fora de lugar, sendo a educação infantil 

um campo de atuação possível tanto para os homens quanto para as mulheres, 

considerando que ser educador ou educadora da primeira infância é realizar um 

trabalho pautado em práticas profissionais que incluem cuidar e educar de crianças 

pequenas.   

 Desta maneira, ao assumir uma atividade profissional que abarca tanto a 

dimensão do educar quanto do cuidar, e que historicamente sempre foi reservada às 

mulheres, o educador homem vivencia o fato de ter a sua própria sexualidade 

questionada, mesmo que se apresente como um homem casado, que tenha filhos e 

relações estáveis. As desconfianças podem até ser minimizadas, mas não 

desaparecem por completo, conforme os relatos das entrevistas conduzidas na 

presente pesquisa. Afinal, qualquer fato ou notícia pode despertar aquelas mesmas 

suspeitas demonstradas no início dos relatos dos educadores nas creches.  

 Desta forma, o simples fato de um educador homem ingressar na educação 

infantil representa motivo para “desconfianças”. Para alguns profissionais, essas 

dúvidas são explicitadas de maneira aberta e lhes chega de maneira direta, como 
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ocorreu com o educador Mario; para outros, ainda que haja suspeição, ela pode 

permanecer velada e não ser explicita diretamente. O exercício da profissão só 

acontece a partir do momento em que há um reconhecimento de sua pertinência e 

importância pela sociedade. Mais do que as educadoras, os educadores homens 

têm que possuir convicções muito fortes para levarem adiante o exercício da 

profissão, pois, frequentemente, têm que se confrontar com as pressões sociais e 

pela não aceitação de homens no cuidado de crianças pequenas.     

 Este estudo mostra-se relevante para a educação infantil, uma vez que 

desvelou saberes e práticas de educadores homens na educação e cuidado das 

crianças pequenas em espaços coletivos sob a perspectiva da ótica de gênero. 

Indicou que a presença masculina na primeira infância não é algo fora de lugar, 

salientando que é necessário haver ações adicionais – da comunidade educacional, 

dos profissionais, das famílias das crianças, das políticas públicas - que contribuam 

para que a educação infantil possa abarcar e permitir que homens e mulheres 

tenham as mesmas oportunidades no desempenho da função docente a partir de 

uma formação inicial e continuada e em conformidade com as exigências para o 

desempenho da função de educador e  educadora da primeira infância.  

 O início da trajetória dos educadores homens pesquisados foi compreendido 

a partir das características de um sujeito do sexo masculino sob suspeição, negação 

e inadequação para o exercício do magistério na educação infantil. As dificuldades 

enfrentadas no início da carreira docente foram apresentadas pelos educadores 

como tendo sido modificadas ao longo dos anos, a partir das relações estabelecidas 

com as crianças, com as suas parceiras e, principalmente, com as famílias, 

construindo uma imagem positiva do profissional docente da primeira infância.  

 Nessa perspectiva, a identidade positiva profissional dos educadores vai 

sendo construída e a partir de suas vivências, ao mesmo tempo em que dificuldades 

e preconceitos vão sendo enfrentados pelos profissionais. Os educadores 

entrevistados revelaram quão polarizadas apresentam-se as noções de feminino e 

masculino em nossa sociedade, assim como a perspectiva relacional necessária 

para compreender as relações de gênero na profissão docente e na educação.  

 Assim como se demanda um tempo para que esses educadores sejam 

aceitos pela comunidade escolar, também é necessário um determinado tempo para 

desaparecer as dúvidas que pairam sobre a presença masculina na educação 

infantil. A esse respeito, seria importante que as equipes de profissionais da creche 
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discutissem e amadurecessem suas concepções e atitudes sobre a presença 

masculina na educação infantil. 

 Diante de todas as tensões, a expectativa da presença masculina na 

educação e cuidado de crianças pequenas em espaços coletivos volta-se para a 

desconstrução de estereótipos, uma vez que ter educadores homens nesses 

espaços provoca o novo, provoca reflexões importantes do fazer docente enquanto 

profissão, provoca o rever das concepções arraigadas da comunidade escolar, 

provoca mudanças sobre o papel de homens e mulheres na sociedade, assim como 

da própria educação infantil, que tem como princípio de trabalho a indissociável 

tarefa de educar e cuidar de crianças pequenas.  

 Destarte, esta pesquisa busca defender a ideia de que a presença masculina 

na educação e cuidado de crianças pequenas em espaços coletivos pode suscitar 

as discussões sobre as relações de gênero na educação e possibilitar à comunidade 

escolar reflexões importantes acerca da atuação de educadores homens na 

educação infantil sobre o fato de que eles podem escolher essa atividade 

profissional e ser bem sucedidos, sendo necessário, para isso, uma formação que 

contemple a dimensão humana e social da profissão, sem desconsiderar a 

competência teórica e política e os aspectos relacionados à sua profissão, à 

identidade docente e aos seus saberes e práticas.  

 Apesar de tais esforços, a empreitada não é tão simples, pois, para conseguir 

uma maior participação dos homens na educação e cuidado de crianças pequenas, 

é necessário que muitas barreiras – culturais, ideológicas, institucionais e individuais 

– enfrentadas por homens e mulheres sejam superadas. Compreender mais 

profundamente os aspectos do trabalho docente que se manifesta nas práticas 

cotidianas na educação e cuidado de crianças pequenas pode oferecer pistas e 

levantar questões para a formação dos profissionais que atuam na educação infantil.  

  É importante também considerar que ainda é necessária a inserção da 

temática gênero no currículo de formação de educadores e educadoras da educação 

infantil, o que pode significar, no mínimo, o oferecimento de espaços adicionais para 

que os profissionais da área, suas famílias, as crianças e a comunidade reflitam, 

conjuntamente, sobre o tema. 

 As relações de gênero compõem uma temática pouco discutida pelos 

profissionais da educação. Os educadores e educadoras da educação infantil 

dificilmente reconhecem que, sendo o gênero uma construção social e cultural, as 
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interações vivenciadas nas instituições contribuem para a naturalização de ações 

que necessitam ser transgredidas e,  precisam ser considerados pelos docentes da 

pequena infância na relação com o trabalho desenvolvido.  

 Este trabalho buscou discutir as ideologias dominantes, os papéis que 

perpetuam na nossa sociedade, as relações de gênero no contexto da creche, pois 

as profissões e ocupações tradicionalmente vistas como masculinas e femininas 

desafiam homens e mulheres ao fazer diferente. Cada vez mais, há homens com 

ocupações e trabalhos socialmente reconhecidos como femininos. Assim, é 

importante conhecer as vivências de educadores no trabalho com as crianças 

pequenas, inclusive aquelas relativas às barreiras que precisam ser transpostas, as 

estratégias necessárias para assegurar mais candidatos na profissão docente – 

conforme já apontava Jensen, em 1993, no artigo intitulado “Homens em serviço de 

cuidado de crianças: um artigo para discussão”.  

 Jensen (1993), no referido artigo, ressalta que introduzir mais homens na 

educação infantil não é uma mudança que ocorrerá imediatamente, mas um longo e 

vagaroso processo. É importante que as mudanças tenham tanto início quanto 

continuidade, sendo postas em movimento, e isto pode ser feito pela implementação 

de diversas estratégias, conforme sugeridas por Jensen: 

 estabelecer um programa de incentivo para o ingresso de mais homens 

na profissão, pois um número similar de educadores e educadoras no 

cuidado e educação de crianças pequenas teria influência positiva 

sobre a igualdade de oportunidades na sociedade em geral, o que 

poderia melhorar a qualidade no cuidado das crianças, visto que as 

atividades realizadas seriam mais variadas e, consequentemente, 

poderiam atrair maior participação dos pais no cotidiano de seus filhos; 

 oferecer melhores salários e condições de trabalho, maior valorização 

da profissão: se o trabalho e a função de educador e educadora da 

primeira infância fossem vistos como importante, se fossem 

valorizados, talvez assim seria possível ter mais homens no ingresso 

do magistério e nos cuidados de crianças pequenas, pois os baixos 

salários, as más condições de trabalho e o baixo status da profissão 

afastam os profissionais para o exercício da função; 

 ter uma política pública que leve com afinco as propostas de melhorias 

da profissão; 
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 oferecer formação continuada para os profissionais da pequena 

infância: possibilitaria a certeza do seu papel enquanto profissional da 

educação infantil - ter homens na educação e cuidado de crianças 

pequenas não os tornam melhores nem piores no exercício de suas 

atividades profissionais. Os educadores homens simplesmente 

desempenham suas funções de modo diferente e, com isso, 

contribuem, de forma própria, diversa, para a formação e 

desenvolvimento de crianças pequenas; 

 incentivar novas pesquisas para melhor compreensão da educação 

infantil, das relações de gênero, da educação e do cuidado de crianças 

pequenas.  

 

 Jensen (1993) salienta, ainda, a importância de se compreender que homens 

e mulheres têm tradições culturais diferentes, devendo ser concebidas e 

reconhecidas. A profissão de educador ou educadora da primeira infância concebe-

se como profissão a partir da compreensão das relações de gênero, das formas de 

melhor aceitação tanto das feminilidades quanto das masculinidades dentro das 

instituições da pequena infância.   

 Conforme as relações estabelecidas com os educadores homens 

entrevistados, os estudos realizados e a compreensão do trabalho docente, é 

possível perceber que os profissionais da educação infantil estão atravessando 

fronteiras das relações de gênero, buscando redefinir as suas próprias concepções. 

No entanto, realizar esse processo individualmente é uma tarefa muito difícil, árdua 

e lenta, já que não existem fórmulas prontas. Todavia, as possibilidades de 

enfrentamento das dificuldades do trabalho docente, além de uma formação que 

possa subsidiar a profissão docente com crianças pequenas, podem contribuir para 

que haja uma mudança importante na educação infantil, levando a um debate mais 

amplo que possa auxiliar a romper estereótipos e a superar preconceitos e 

discriminações. 

 Por fim, a interação da pesquisadora com os educadores homens 

entrevistados que trabalham na educação de crianças pequenas possibilitou que 

novas concepções fossem explicitadas e aprendidas, na certeza de que esses 

aprendizados são provisórios e que aprendizados adicionais já se fazem 

necessários. Conclui-se que o tema abordado neste estudo merece ser objeto de 
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novas pesquisas que levem a uma reflexão coletiva mais aprofundada na área da 

educação infantil. 
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APÊNDICE 1 – Proposta de Roteiro para as Entrevistas 

 

 

 

 

 

 

Objetivos Questionamentos 

Informação sobre a sua 

formação e carreira como 

educador da educação 

infantil 

1. Há quanto tempo você está no magistério? 

2. Quais as razões para o seu ingresso no 

magistério? 

3. Há quanto tempo você trabalha na regência de 

turmas de educação infantil? 

4. Qual a sua formação inicial? 

5. Que outros cursos você fez sobre educação 

infantil? 

6. Você já exerceu outra atividade profissional? 

Qual? 

 

Qual o significado de 

trabalhar (ser/estar) na 

educação e cuidado das 

crianças pequenas 

1. Quais os motivos que te fizeram escolher ser 

um educador da primeira infância? 

2. Qual a força desses motivos ainda hoje? 

3. O trabalho como educador te realiza 

profissionalmente? 

4. Quais as dificuldades enfrentadas no trabalho 

do Magistério e também na Educação Infantil? 

5. Por que nos dias atuais temos mais educadores 

na educação infantil?  
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APÊNDICE 2 - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

 

EU, ___________________________________________ nº do RG____________, DECLARO 

QUE FUI DEVIDAMENTE INFORMADA(O) SOBRE A PESQUISA INTITULADA: A PRESENÇA 

MASCULINA NA CRECHE: ESTARIAM OS EDUCADORES HOMENS FORA DE LUGAR? 

REALIZADA POR ELSA SANTANA DOS SANTOS LOPES nº de RG 23140386-0, 

DOUTORANDA REGULARMENTE MATRICULADA NO PROGRAMA DE ESTUDOS 

PÓS GRADUAÇÃO EDUCAÇÃO: CURRÍCULO DA PONTIFÍCA UNIVERSIDADE 

CATÓLICA  DE SÃO PAULO. 

DECLARO, TAMBÉM TER ACEITADO PARTICIPAR DESTE TRABALHO 

RESPONDENDO QUESTÕES FORMULADAS PELA PESQUISADORA, ESTANDO 

CIENTE QUE A MESMA SERÁ GRAVADA, FICANDO O MATERIAL EM PODER DA 

PESQUISADORA, TENDO EM VISTA A REALIZAÇÃO DO REFERIDO ESTUDO. 

TENHO A CIÊNCIA QUE MINHA PARTICPAÇÃO É LIVRE E ESPONTÂNEA, 

PODENDO INTERROMPÊ-LA A QUALQUER MOMENTO QUE DESEJAR E QUE AS 

INFORMAÇÕES OBTIDAS NÃO SERÃO IDENTIFICADAS NOMINALMENTE, 

DESTINANDO-SE, EXCLUSIVAMENTE, À REALIZAÇÃO DESTE ESTUDO. 

Não haverá despesas pessoais para eu participante em qualquer fase do estudo. 

 

____________________________    DATA ____/_____/______ 

ASSINATURA DO ENTREVISTADO       

 

 ____________________________    DATA ____/_____/______ 

TESTEMUNHA                           

           

____________________________    DATA ____/_____/______ 

TESTEMUNHA                           

 

Contato com a pesquisadora: ELSA SANTANA DOS SANTOS LOPES   

Rua: xxxxxxxx – São Bernardo do Campo 

Tel: xxxx
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APÊNDICE 3 – Quadro de análise de dados (entrevistas) 

 

 MANOEL DE BARROS RUBEM ALVES MARIO DE ANDRADE CARLOS DRUMMOND 
DE ANDRADE 

1.1 Formação Inicial e 

Continuada 

Eu estudei mecânica 

geral no SENAI, minha 

família falou para fazer 

porque era o apogeu na 

época, por causa da 

industrialização (...) por 

decorrência fiz técnico 

do ensino médio em 

mecânica, não sabia se 

era exatamente o que 

eu queria, então fui 

fazendo (...). E, eu não 

sabia o que eu queria, 

me sentia oprimido (...) 

dizendo que ali não era 

o meu lugar, então me 

fazia pensar sobre 

outras possibilidades na 

vida, eu sempre gostei 

muito de ações culturais 

– e foi nessa descoberta 

Sou formado em 

Pedagogia pela 

Universidade de 

Guarulhos (2009) e 

depois fiz Pós 

Graduação em 

Alfabetização e 

Letramento na 

Faculdade  

Internacional Signorelli 

(2013). 

Sou formado em 

Pedagogia com 

habilitação em Gestão e 

Supervisão Escolar.  

Tenho muitos cursos na 

área da Educação 

(oficinas, cursos de 

capacitação), devo ter 

umas 400 horas de 

cursos. 

Também tenho uma Pós 

em educação ambiental 

– por conta de gostar da 

área.  

Pretendo fazer a 

faculdade de Biologia – 

quero aprender mais, 

principalmente a área 

de genética.  

Fiz magistério em 

Uberaba – MG e vim pra 

São Paulo para terminar 

o magistério, porque 

1989 foi o último ano 

para complementação 

para lecionar na pré-

escola. 

 

  

1. Trajetória Docente: a escolha de educadores homens em uma profissão predominantemente feminina 
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intuitiva que a vida 

podia ser diferente, fui 

fazer Pedagogia, eu 

tinha vontade de fazer 

Artes, mas fiz 

Pedagogia  

                                         

na Fundação Santo 

André e depois já 

atuando na Educação 

Infantil fiz Pós na USP 

de Educação Infantil e 

também Pós de 

Mediações 

Tecnológicas em 

ambientes educacionais 

pela Fundação Santo 

André.  

E, também fazer 

mestrado e depois 

pensar no Doutorado... 

1.2.Experiências 

anteriores ao Magistério  

Trabalhei na Indústria e 

teve momentos de 

muitas greves, fui 

mandado embora de 

algumas e nesse 

Eu trabalhava na 

Secretaria de 

Segurança junto com a 

Secretaria dos Direitos 

Humanos do município 

Meu pai tinha um 

comércio – depósito de 

material de construção, 

então acabei 

trabalhando, entregando 

Em São Paulo continuei 
estudando, trabalhando, 
fui garçom, cozinheiro na 
rede Barateiro de 
Supermercados, eu já 
tinha magistério... Deixei 
de ser cozinheiro e resolvi 
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processo também a 

gente aprende, pois era 

um movimento de 

reivindicar os direitos e 

tudo mais (...). 

Trabalhando na COFAP 

eu fui mandado embora 

na greve de lá, e na 

época fazia pedagogia 

já, e eu vi no jornal que 

tinha concurso em santo 

André e que era para a 

Creche, monitor de 

Creche e na época 

pedia ensino médio e eu 

pensei “poxa é pra mim, 

porque eu não tenho 

Pedagogia ainda, eu 

estou fazendo e não 

tenho magistério”, então 

essa foi a minha 

possibilidade, fiz a 

prova e acabei 

passando – ingressei 

de São Paulo.  

Trabalhava com 

crianças carentes que 

eram abandonadas, 

infratoras...  

Quando terminei a 

Pedagogia – eu iniciei 

na Secretaria de 

Educação do Estado de 

São Paulo e depois fui 

para Município de 

Diadema – onde estou 

até hoje, trabalhando na 

Creche.  

material. Comecei bem 

cedo, fui estagiário em 

Mauá do curso de 

pedagogia, aí passei 

para professor 

contratado na Prefeitura 

de Mauá. Passei 

também no concurso de 

São Bernardo do 

Campo para ADI e 

depois para Professor 

na mesma Prefeitura.   

ficar só no magistério, 
prestei o concurso para 
Prefeitura de Santo André. 

Na época eu era 

motoqueiro e professor, 

trabalhava como pizzaiolo 

à noite. Depois eu abri 

mão desse serviço porque 

eu consegui efetivar o 

meu cargo na Prefeitura 

de Santo André. Eu dava 

aula no Estado e na 

Prefeitura de Santo André 

e dava aula no EJA à 

noite, três períodos, eu dei 

aula no EJA em São 

Bernardo, no Programa de 

Alfabetização e Cidadania 

Hoje, trabalho na Creche 

e  dou aula numa EMEI 

em São Paulo.  
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em 1990.  

1.3. Escolha da 

profissão:  

(...) Eu nem estava 

fazendo ensino médio, 

tinha afinidade com as 

crianças das casas 

vizinhas e brincava com 

elas, então ali ajudava 

no cuidado. Eu sempre 

tive muita afinidade de 

escutar e brincar com as 

crianças e estar muito 

junto, então, acho que 

me aproximei por essa 

razão (...) quando penso 

na educação infantil, 

sempre lembro das 

crianças e vejo olhos 

brilhando que é o brilhar 

para a vida(...). Eu sabia 

que alguma coisa me 

chamava nesse sentido 

para trabalhar com a 

infância. (...) eu sempre 

quis trabalhar com 

É a realização de um 

sonho. Eu não tive a 

oportunidade na época 

certa de poder estudar o 

Magistério, fui fazer a 

Pedagogia. Então, fui 

buscar meu sonho que 

era de infância e entrar 

para o magistério! Eu 

acho que tive bons 

professores que me 

influenciaram e 

mostraram para mim a 

necessidade de ter um 

educador ali, chegar ao 

máximo de eficiência 

para poder 

mudar/transformar. Eu 

queria, me inspirei neles 

– só que na época certa 

não deu (...). 

(...) não que estou 

Meu sonho era fazer 

medicina veterinária, 

mas o custo – devido a 

ser fora do alcance da 

minha realidade, então 

a minha mãe que era 

professora me 

incentivou e me orientou 

a fazer pedagogia por 

ser um campo de maior 

abrangência e também 

com muita oferta de 

trabalho. E, aí fui 

fazendo Pedagogia, fui 

gostando do curso e vi 

possibilidades e percebi 

que meu perfil é de 

gestor. Eu praticamente 

mudei meu foco, mas eu 

ainda gosto muito de 

ciências biológicas (...).  

Os motivos que me 

Eu optei por ser 

professor, a minha 

carreira de professor 

está conjugado com a 

minha opção de ser 

sacerdote – estudava 

para ser padre em 

Uberaba e tinha que 

optar para contribuir 

com uma área de 

serviço social – trabalho 

com creche e junto com 

duas leigas religiosas 

italianas. Neste 

trabalho, criávamos 

creches para as 

crianças de rua e neste 

tempo tinha que concluir 

a minha formação 

básica e eu e mais 

quatro homens éramos 

os únicos homens na 

escola, mas era 
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criança. 

Entendo que a 

educação, ela tem 

que... Tudo que a 

criança tem a descobrir 

na vida, no mundo, ela 

vai aprender, vai 

descobrir, não só pela 

mediação dos adultos, 

mas pelo que for 

proporcionado para ela. 

Se conseguir um 

espaço que garantir os 

direitos dela, sendo 

respeitada, isso vai 

sendo multiplicado. (...) 

algo como possível e 

realizável. Então, a 

nossa contribuição, e 

quem sabe para mim 

seja muito importante, 

seja essa contribuição 

em uma ação micro 

(sala de aula), e que vá 

velho, porém, eu tenho 

que começar a viver, 

também trabalhar um 

pouco pelo prazer. 

Realizar os sonhos. E aí 

resolvi entrar para o 

magistério. E pensei, eu 

acho que se essas 

crianças 

(crianças/jovens 

infratores) tivessem a 

oportunidade de 

frequentar uma escola, 

por maior que seja a 

dificuldade dela familiar, 

eu acho que de repente 

essa história poderia 

começar diferente. 

Fazer ali um pouco a 

diferença para eles! 

Então, reacendeu, por 

isso que falei: “acho que 

eu vou para a 

educação, eu vou para 

fizeram ser educador 

em primeiro lugar, por 

gostar de crianças.  

aceitável, porque 

estávamos estudando 

para ser padre. 

A nossa sala era como 

vitrine na escola, porque 

causava espanto –e  as 

pessoas comentavam: 

“tem homem estudando 

e tem homem que quer 

ser professor? 

E, no inicio do curso 

uma professora falava 

muito da importância da 

leitura – ler os clássicos 

e nós homens líamos 

mais e tínhamos mais 

tempo para pensar e 

com isso o domínio dos 

conteúdos. Na verdade, 

o nosso tempo era 

maior, porque as 

mulheres tinham a sua 

rotina domestica ao 
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multiplicando, vá se 

ramificando e, as 

pessoas passam a olhar 

para aquilo, refletir, 

dialogar e a gente 

continua sempre 

aprendendo e 

procurando fazer 

melhor.  

É uma paixão que a 

gente tem, algo que nos 

encanta, que a gente 

sabe, sem saber (...), 

mas é o lugar que a 

gente acha que precisa 

estar ocupando (...). 

 

educação para ver se 

estou realmente certo 

naquilo que estou 

pensando”. E, hoje a 

cada ano que passa, a 

cada mês, eu tenho 

mais certeza – que a 

base da construção do 

ser humano, realmente 

parte da educação.  

contrário de nós, porque 

tínhamos uma rotina 

previsível, portanto, 

tínhamos mais tempo 

para pensar e organizar 

(...). 

Terminei o magistério 

em Uberaba, mas 

também tive um 

problema de ordem 

ideológica que me fez 

trilhar outros caminhos, 

sai do seminário – tive 

uma paixão em sala de 

aula, casada com uma 

frustração, porque 

sacerdote não tem 

salário e o pai da moça 

dizia: “que namorado de 

filha minha tem que 

trabalhar” (...). E, ele 

não deixou – abri mão 

disso e vim para São 

Paulo para terminar o 
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magistério (...).  

1.4.Estranhamentos: 

início da carreira 

Na verdade, foi um 

momento de bastante 

conflitos, a gente querer 

trabalhar com crianças é 

uma coisa, ter vontade, 

o desejo, mas você 

chegar e nunca ter tido 

experiência, foi um 

susto (...). Uma ruptura 

existencial, parecia que 

estava em outro mundo 

(...) a gente não sabia o 

que fazer e quando 

acabou o primeiro dia 

de trabalho pensei: será 

que é isso que eu vou 

fazer mesmo? E, foi 

passando o tempo e eu 

ia me perguntando será 

que estou no lugar 

certo, a gente vai 

aprendendo com o 

próprio trabalho. A 

No primeiro momento, 

quando cheguei na 

creche, os professores 

em si, como um todo, 

lógico, em uma parte 

causa estranheza, 

porém, não colocaram 

isso, simplesmente 

estranharam e ficaram 

aguardando: puxa como 

será? E agora? E se for 

meu companheiro de 

sala? Muitos pensaram 

assim e outros falaram 

que: (...) é vai encostar 

em mim, vou ter 

trabalho dobrado, 

porque homem aqui na 

Educação infantil não 

vai conseguir 

desempenhar o mesmo 

trabalho que nós 

Então, a própria 

direção, quando elas 

fizeram a primeira 

conversa comigo, eu 

disse que estava 

disposto a trocar porque 

fazia parte da minha 

atribuição, a direção 

olhou uma para a outra 

e perguntaram: E 

Agora? A Diretora disse 

que era novo e por 

conta da comunidade 

não ter experiência de 

homens na creche - 

recomendou e deu 

orientações e eu falei: 

Então tudo bem, tudo a 

seu tempo. Vou seguir 

as orientações, porque 

entendi que era para o 

meu bem. 

Logo no início, trabalhei 

com fundamental que 

hoje seria o 1º ciclo e, 

quando estava no pátio 

brincando com as 

crianças uma mãe 

chegou e perguntou se 

eu era o professor de 

Educação Física – que 

ia trabalhar na escola. 

Fiquei confuso e 

estranhei (...), nesta 

trajetória eu era ´único 

professor homem, 

causando um 

estranhamento entre as 

professoras, porque a 

tendência era a 

presença feminina. No 

início de carreira, 

cheguei a ser chamado 

de “bicha”, mas não 

diretamente, mas 
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gente vai aprendendo e 

fazendo com o próprio 

trabalho. 

colocamos aqui. 

No primeiro momento 

da creche, no berçário 

especificamente, foi 

impactante – não para 

os pais, porque por 

incrível que pareça, eles 

já me conheciam da 

rotina da creche, mas os 

profissionais 

questionavam: ah, poxa 

ele vai trocar? Existia 

preocupação... 

Agora, outra 

Coordenadora que 

chegou à Creche – ela 

tinha preconceito e 

relatou que ou eu era 

gay por ter escolhido a 

educação Infantil ou era 

pedófilo.  

indiretamente ouvia 

sussurros, porque era 

aceitável homem 

apenas que davam aula 

para 5º ano em diante. 

E quando comecei a 

trabalhar na creche foi 

muito interessante 

porque as pessoas 

diziam que a gente não 

podia fazer atividades 

com crianças pequenas 

e nem trocar.  

As pessoas ficavam se 

perguntando por que eu 

estava fazendo aquilo... 

Não perguntavam pra 

mim, as pessoas nunca 

perguntam direto, eu 

acho que a ideia de 

preconceito e pré-

julgamento. É... Porque 

um homem tá fazendo 
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isso, ou porque que eu 

estou fazendo isso... as, 

não há uma pergunta, 

um questionamento 

direto, esse 

questionamento direto 

surge depois de um 

bom tempo. 

1.5 Estranhamentos: 

aspectos sexualidade  

Era o único homem do 

grupo e muitas me 

questionaram e falavam 

assim: “mas você sabe 

que vai fazer isso, trocar 

fralda, mamadeira e 

tudo mais” falei: sei isto 

está nas minhas 

atribuições de trabalho 

para eu fazer – na 

época não tinha filhos e 

eu falei: “não tenho 

filhos mas se eu fosse 

pai eu faria também”. 

Quando eu cheguei, 

causou uma expectativa 

nas ADIs porque um 

outro profissional ADI 

que atuava na Creche 

era um homem e as 

famílias não queriam um 

homem com as crianças 

pequenas porque ia 

trocar e manusear a 

fralda, sabe? Tocar na 

criança e eles não 

queriam este contato e, 

tiraram o ADI e logo eu 

cheguei e falaram 

assim: “pronto, agora 

Por ser homem às 

vezes a pessoa vê: 

Nossa! Um homem na 

sala de aula! Reclamar 

para a Diretora! Esse 

ano uma mãe nova 

aconteceu de reclamar. 

Eu já tive várias, várias 

situações referentes a 

isso. 

(...) a reclamação desta 

família foi por conta da 

minha presença aqui na 

Creche – tinham medo 

de eu fazer alguma 

(...) as mães 
estranhavam muito, né? 
Porque se 
questionavam: “como é 
que vou deixar...” E, 
olhavam torto, não 
perguntavam, depois as 
mães começaram a se 
sentir um pouco mais 
seguras, no começo 
elas estranharam como 
eu fiquei bastante 
tempo cinco ou seis 
anos, ao final desse 
período – as mães já 
me encaravam 
normalmente, mas 
sempre com o foco da 
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vai vir homem” – então 

para elas era uma 

expectativa muito 

grande. Então, ingressei 

e na primeira reunião o 

número de famílias era 

surpreendente, chegava 

a quase 95% que 

estavam lá. Não sabiam 

se apresentação do 

professor – porque 

ocorreu rápido ou 

realmente para 

conhecer o professor. 

Na verdade, eles 

tiveram contato com 

muitos professores que 

passaram pela sala, 

mas nós educadores 

acreditamos que de 

certa forma foi mesmo 

por curiosidade de 

saber quem era o 

professor que ia assumir 

coisa, de mexer com a 

menina. Eu senti, foi 

isso – eu coloquei a 

situação e ela falou que 

nem o marido dela troca 

a filha, e a minha 

resposta foi bem direta: 

“você não confia no seu 

marido, no pai da sua 

filha, você também não 

vai confiar em mim. Eu 

gostaria de mudar isso, 

mas se você colocou 

que o seu marido é 

proibido de trocar ou dar 

banho na sua filha, eu 

tenho uma filha e troca 

e dou banho – na 

verdade, minha mulher 

fala; vai lá, é a sua vez. 

Tranquilo, e minha 

esposa não vai atrás me 

fiscalizar, porque 

conhece o meu caráter. 

não identidade 
puramente masculina. 
Tipo assim: “ele é meio 
bichinha mesmo, deixa! 
Não tem problema, né?” 
Não com o foco puro: 
“ele é homem e homem 

também pode”.  

Podem me chamar, 
tentar, eu não tenho 
esse problema, mas vivi 
esse período assim, 
sem crise! Tive crise 
sim... Quando por 
exemplo, alguma 
educadora, ou a 
direção, pessoas 
formadas, que nem eu 
que atuavam com a 
criança, e dizia, se você 
estava trocando a 
criança, principalmente 
a menina, e a pessoa te 
olhava assim, com um 
olhar de discriminação, 
ou tinha um problema 
na mídia de estupro, ou 
esse tipo de agressão 
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a sala.  

(...) existe preocupação 

que trazem de fora e o 

educador como todo, de 

uma forma geral, eu 

acho que ele também 

fica preocupado com 

preconceito que possa 

existir, ainda mais 

atuando em creche. 

Porque eu já ouvi: 

“nossa homem no 

berçário? Nunca vi 

isso”. 

Minha mãe, ela 

questionou: “poxa, mas 

e os pais? Eles 

permitiram, aceitaram?”  

A pergunta dela, mesmo 

que não foi totalmente 

exposta, mas estava 

preocupada com 

situações para evitar, de 

Isso é uma questão de 

caráter. Eu me sinto 

ofendido pela sua 

colocação, mas eu 

também entendo você, 

por não me conhecer.  

 

sexual sobre a criança e 
os adolescentes. O foco 
sempre se voltava para 
a presença masculina 
na creche, isso ficava 
mais forte, ficava e fica, 
hoje ainda é assim, né? 
E aí você acabava 
tendo, não é que tendo 
que se policiar, mas 
para evitar o conflito 
com as pessoas você 
acaba inclusive se 
restringindo, né? 
Evitando conversar, 
evitando falar de coisas 
que eu falo 
naturalmente, 
entendeu?  
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repente 

constrangimento, 

situações. E, falei: “mãe, 

eu sou profissional”, eu 

expliquei justamente 

isso para ela. Até para a 

minha própria mãe, eu 

tive que explicar para 

ela que, poxa não é 

assim. Ela me conhece, 

mas a preocupação 

dela: o que a sociedade 

iria falar! 
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2.1 Condições de 

trabalho 

 Reivindicações  

 Mudanças para o 

quadro do 

magistério  

Em 1990, quando 

entramos era ponto de 

mudanças da creche – 

ela era da PROSSAN 

(Promoção Social Santo 

André) – mudanças 

políticas na verdade, do 

momento de conceber a 

creche como espaço 

dos direitos da criança. 

Isso foi, acredito que 

um marco histórico para 

a cidade (...) concepção 

da creche como 

“espaço de educação”. 

(...) mesmo a gente 

sendo monitor (...), mas 

assim havia uma 

discussão e 

embasamento 

pedagógico por trás 

(...). 

   Para (...) a gente 

lançou o debate para o 

reconhecimento dos 

monitores como 

professores, até porque 

você tinha na Creche o 

monitor e o professor. 

Já tinha os dois, você 

ficava, por exemplo, de 

manhã era o monitor e 

a tarde o professor ou 

vice e versa (...). E isso 

para mim era o caos, 

era extremamente 

inadmissível (...) porque 

eu tenho magistério, foi 

exigido que eu tivesse 

magistério e se eu 

tenho magistério eu 

também sou professor 

(...)travamos uma luta 

de aproximadamente 

cinco anos (...) terminou 
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Fiquei no cargo de 

monitor por 14 anos. 

Nesse processo – a 

gente participava de 

reuniões no sindicato, 

discutindo a questão de 

ser incluso no quadro 

do magistério, até pela 

percepção do trabalho e 

toda uma natureza 

educativa, entendendo 

a creche mesmo como 

já fazendo parte da 

educação. (...) 

passamos por várias 

gestões políticas e 

sempre nessa 

reivindicação. Até que 

em 2004, quando na 

secretaria da Cleuza 

Repulho depois de 

diversos diálogos, 

chegou-se o momento 

de aprovação e inclusão 

em setembro de 2013 

(...). Para mim 

pessoalmente, uma luta 

incompleta (...) porque 

eu perco em tudo isso 

(...).  

(...) A mudança para 

professor, inclusive a 

minha mudança 

metodológica de 

relações, acho que eu 

busco melhor essa 

afirmação, porque eu 

não posso ser militante 

dos monitores e nem 

posso ser militante da 

creche, tenho que ser 

militante da primeira 

infância.  
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no quadro do 

magistério.  

2.2 Questões referentes 

aos cuidados/higiene 

das crianças (banho, 

troca, desfralde) 

(...) quando eu tive 

filhos depois, eu já tinha 

uma relação prática 

com bebês. Ter um 

bebê, trocar, cuidar!  

Quando cheguei à 

creche (...) expliquei 

como seria o trabalho 

de setembro para 

frente, porque 

estávamos com 17 

crianças com fraldas – 

isso, 17 crianças no 

ciclo inicial, realmente 

um número grande. 

Tanto que a 

coordenadora falou 

assim: Olha Rubem 

você está chegando 

agora, mas se você 

conseguir desfraldar 

pelo menos a metade 

aí, tranquilo. Já ajuda! 

Então, eu foquei para 

os pais que a principio 

seria um trabalho 

conjunto – da escola 

 Eu percebi ao longo 

desse meu período de 

atuação como 

professor, a presença 

de pais na minha 

reunião aparece bem 

mais pais quando se 

tem um homem na sala 

de aula, que no caso – 

“eu no berçário”. Mas 

com tempo vão ficando 

mais tranquilos – estou 

aqui na Creche há cinco 

anos, mas se eu chegar 

numa outra escola, por 

exemplo, em São Paulo 

onde dou aula hoje 

também, e já atuou na 

região há mais de 06 

anos, há um 

estranhamento. Hoje, 

na escola em SP se 
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com a família de tirar 

fralda das crianças (...).  

houver uma situação 

que eu deva trocar a 

criança, se for menina a 

escola “sugere”, ela não 

traz o debate, mas 

sugere e diz para eu 

não trocar a criança, 

entendeu? Aí eu não 

troco, para evitar 

conflito com os 

superiores imediato, 

com a equipe e com os 

pais.  

Agora, aqui na Creche 

também teve problema 

nesse sentido – não 

consta em registros (...), 

eu estava no berçário e 

aí foram inclusive 

acompanhar a história, 

ver se eu estava 

trocando direito, ou se 

foi ver preocupado com 

a minha atuação em 
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relação a criança e, eu 

fiquei muito XXXX  com 

isso na é´poca, e aí eu 

não trouxe o debate 

porque eu falei para 

eles, eu não vou trazer 

o debate porque eu vou 

no trilho da má 

interpretação da minha 

relação com as 

crianças, porque se eles 

chegaram a pensar 

nisso, é porque não 

estão acostumados a 

refeitos pró-didáticos, e 

se estão na posição de 

gestores não podem ser 

gestores com este 

conceito.   

Tirando a questão da 

higienização que para o 

grupo, ainda existe esse 

olhar de preconceito – 

isso ainda pega, mas as 
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outras atuações não. Se 

eu por exemplo estou 

organizando a creche 

com brincadeiras e tudo 

mais – todas as outras 

ações (...) isso não tem 

problema – isso rola de 

uma forma 

extremamente natural e 

não há preocupações 

condenatórias.  

2.3 Relação com equipe 

gestora, outros 

profissionais e famílias;  

(...) a gente se envolvia 

muito emocionalmente 

com tudo e com o 

trabalho, havia um 

envolvimento afetivo, os 

conflitos sociais do local 

e com as famílias e 

suas diversas relações 

que evidenciava uma 

maior carência, aquilo 

que a gente acabava 

sonhando, a gente 

sonhava literalmente, 

Eu fui muito bem 

recebido por todos 

(Diadema). Logico, que 

muitas pessoas brincam 

– até hoje, brincam: “ah, 

porque é homem, 

porque se fosse mulher 

iria chegar e ralar como 

todas!”.  

Em Santo André, eu 

também fui muito bem 

recebido desde o início. 

(...) quando a parceria 

escola-família funciona, 

vai tudo bem. Agora, 

quando há uma 

quebra... 

Você vê que consegue 

realizar um bom 

trabalho, por conta do 

retorno das famílias. 

Estou há cinco anos 

nesta unidade (...). Se 

eu tivesse entrado três 

(...) Toda a equipe que 

trabalha comigo, você 

vai ver que é tranquilo. 

Tranquilo porque eu falo 

com elas (...) e consigo 

estabelecer uma 

parceria, eu co-

responsabilizo e as 

defendo sobre qualquer 

água. Então, eu 

construo esta parceria e 

estou resolvendo os 

problemas e conflitos. 
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eu lembro que a gente 

entrou na época e todos 

os monitores entraram 

com uma paixão, ideal 

de transformação 

social, pensando que a 

gente tinha uma missão 

– conhecíamos todas as 

famílias dentro e fora do 

trabalho (...), então isso 

deu uma esperança no 

de olhar assim a vida, 

de olhar o avesso da 

vida e não só a 

aparência local (...), a 

gente via uma grande 

aceitação por todos e 

as famílias aceitavam 

bem e viam a gente 

como parceiros deles – 

e isso na verdade foi no 

andamento porque nos 

primeiros momentos – 

na chegada da creche e 

Agora aqui nesta 

Creche eu já criei um 

pouco de resistência, 

por parte das colegas 

de sala, onde elas 

estavam com alguns 

problemas, na verdade 

de ordem pessoal – 

porque algumas delas 

estavam em fim de 

contrato, então elas 

acabaram trazendo 

esse problema pessoal 

(...).  

O que eu percebi foi 

mais ou menos assim; 

teve algumas colegas 

que criaram mais ou 

menos uma barreira 

para teste – elas 

simplesmente cruzavam 

os braços e esperavam 

eu falar o que realmente 

tinha, íamos fazer de 

anos depois, eu estaria 

perdido. Estaria perdido 

por conta de uma 

Coordenadora – ela tem 

preconceito. Ela 

colocou que ou eu era 

gay por ter escolhido 

Educação Infantil ou era 

pedófilo. E me 

ameaçava 

constantemente, por eu 

estar em período 

probatório. Então, foi 

um ano que eu posso 

dizer que comi o pão 

que o diabo amassou 

(...). E eu tive um 

período, sim, que eu 

tive que pacientemente 

aguardar. E sempre 

com ameaças de... “eu 

estou com seu 

probatório na mão, 

dependendo do que 

Quando tiver um 

problema que eu não 

consigo resolver, que é 

um problema grave, ai 

eu venho e divido com a 

equipe da escola. 
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na formação entre 

adultos, entre os 

monitores – eram todas 

mulheres e de certa 

forma teve conflito (...). 

(...) nós monitores 

fazíamos todas as 

ações entre nós. Havia 

digamos entre aspas  

igualdade nas relações 

e, depois no processo 

de passar a ter 

professores e auxiliares, 

ADI gerou na verdade 

categorias e até pontos 

de conflitos entre muitas 

relações, porque 

digamos: “não, 

professor é responsável 

pela turma, pela sala, 

tal ADI na realidade 

auxilia. Então houve 

uma dicotomia, que nós 

discutimos 

planejamento. 

(...) Agora na parte 

externa da sala, no 

restante da Creche, que 

não é tão grande, é 

tranquilo, tive um 

acolhimento excelente. 

Eles me acolheram 

muito bem e comecei a 

ir buscar com as 

professoras que 

atuavam na creche a 

integração entre as 

crianças e foi 

fortalecendo a minha, 

me dando segurança no 

trabalho.  

você me responder...” 

Então, eu engoli a seco. 

Essa foi a real.  

Essa pessoa ela me 

tratou assim, 

infelizmente para mim, 

eu tive resistência dela 

– eu ganhei um brinco 

de dia dos professores 

– um brinco em formato 

de borboleta. Em minha 

opinião, não! O brinco 

foi para o lixo – recebi, 

fizeram às piadinhas 

dela, ela me entregou e 

disse: “não te problema 

nenhum enquanto a 

isso, não sou o que 

você está querendo 

dizer – sou casado, 

tenho mulher, filha” (...). 

Eu procuro tratar todos 

com respeito (...) 
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historicamente como 

poderia dividir o pensar 

do fazer. Então, parece 

que o professor é o que 

pensa, e o outro é o que 

faz. É uma controversa 

que eu não acredito 

(...). 

(...) se a gente tiver uma 

equipe gestora, que, na 

verdade, vai alimentar o 

teu sonho e te 

instigando, a gente 

sabe, a gente vai saber 

que aquele é o nosso 

lugar, então eu sempre 

fui muito feliz. Acredito, 

que pelas equipes 

gestoras que passei, na 

grande maioria foram 

pessoas que instigaram 

para o sonho, para o 

desejo, para a utopia, 

por acreditar em uma 

independente da função 

porque a gente tem que 

dar respeito para ser 

humano. Respeito esse 

que não tive como ser 

humano, nem como 

profissional, que eu não 

vou levar em conta (...). 
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sociedade diferente, 

transformadora.  

 

  



 

153 

3. Educadores homens: olhares suspeitos ou ruptura da profissão feminina 

 MANOEL DE BARROS RUBEM ALVES MARIO DE ANDRADE CARLOS DRUMMOND 

DE ANDRADE 

3.1 Função do professor 

(visão do educador 

homem) 

Fazendo a reflexão com 

a ecologia social, a 

gente está contribuindo 

de certa forma com as 

micros relações. Micro, 

medias e macro 

relações – que aquilo 

que a gente faz na sala 

de aula, em um grupo 

que tem um coletivo de 

trabalho, que você 

pensa, debate, que as 

pessoas respiram aquilo 

com alegria e com 

prazer, isso vai refletir 

nas famílias. Elas 

percebem isso, 

vivenciam também. E, 

ao mesmo tempo 

também, refletindo isso 

nas famílias, e vai estar 

ecoando para além das 

A medida que tive a 

certeza de ser professor 

– porque eu estava 

trabalhando com 

crianças em situação de 

risco, crianças 

abandonadas (trabalho 

anterior ao magistério), 

percebi que o professor 

era o alicerce para eles, 

de colocar um sonho. 

Porque muitas vezes as 

crianças estavam ali 

sem nenhum sonho, 

sem expectativas. Não 

tinham expectativas de 

vida! Então, se o 

professor conseguir 

passar para as crianças 

que realmente elas 

podem sonhar – e a 

medida do possível a 

(...) eu construo as 

atividades com eles, 

minha aula é bem 

elaborada. Eu costumo 

brincar, jogar bola com 

as crianças, eu costumo 

brincar de bonecas com 

as meninas (...). É na 

brincadeira que a gente 

acrescenta muito para 

as crianças. É 

brincando que se 

aprende. É no brincar 

que a gente consegue 

atingir mais do que com 

qualquer atividade de 

registro que a gente faz 

(...).  

(...) dependendo da 

forma como você 

conduz a sua aula, você 

(...) eu tenho uma 

paixão pela natureza e 

pelo brincar. Eu gosto 

de mostrar para as 

crianças a educação de 

corpo inteiro, não dá 

para separar nariz, 

boca, olhos... tem de 

pensar a criança como 

um todo, e pensar a 

criança como um todo é 

pensar em atividades de 

corpo todo, porque nós 

professores – paramos 

na ideia de que temos 

que ensinar a criança a 

ler e a escrever, e 

trabalhar a 

autenticidade, mesmo 

não tendo hoje, aquela 

ideia de pré de ter que 

prepara-lo, mas tem por 
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paredes da sala de 

aula, porque na família 

toda mundo fala aquela 

questão: você viu 

aquela creche como é? 

Eles vão percebendo as 

relações, e aquilo vai se 

propagando como algo, 

como um valor – na 

verdade, porque se as 

crianças, elas estão 

felizes e aprendem, e 

elas têm um ambiente 

de felicidade, de alegria, 

a família vai falar assim: 

meu filho e minha filha 

estão felizes de verdade 

e essa felicidade – ela 

amplia para a família, 

para a comunidade, que 

passa ser referência de 

uma educação e ela faz 

um bem (...).    

pessoa tem um sonho, 

ela vai tentar buscar 

aquele sonho, eu acho 

que o professor prepara 

a criança para as 

dificuldades que vão 

acontecer. Foi o que 

aconteceu comigo. 

Acho que isso é muito 

gratificante e faz, me 

alimentaa continuar e 

melhorar 

constantemente, buscar 

aprendizado, porque a 

gente não pode parar. 

Tem que estar sempre 

buscando e a cada dia 

se renovando. E ter a 

consciência que da 

mesma forma que estou 

ali para aprender eles 

também estão. Porque 

eles aprendem eu 

também aprendo cada 

vez mais. E isso faz 

com que eu me cobre, 

consegue avanços, 

assim, de forma que 

você as vezes faz a 

avaliação, porque eu 

reflito a minha prática – 

e você tem que fazer de 

acordo com aquilo que 

planejou, não é um 

papel a mais para 

amontoar.  

O meu modo de 

trabalhar também é 

trazer a criança para 

dentro da rotina, para 

que as crianças se 

sintam pertencentes, 

para que elas se sintam 

parte do processo de 

ensino-aprendizagem 

(...). 

(...) eu tenho que vir 

aqui (creche), dar 

comida na hora que é 

para dar comida; as 

rotinas fixas: comidas, 

que? Porque na 

primeira infância nós 

perdemos o gosto da 

descoberta com a 

criança. A gente tá 

muito preso em ensinar 

a escrever, que não 

deixa ela pisar no chão 

(...) trabalhar com a 

sensibilidade dela (...). 

Eu levo as crianças 

para sentarem no chão, 

mexer com a terra, 

deixo eles brincarem e 

sentirem o cheiro de 

mato, se sujarem ...  

A sala de aula é 

responsabilidade do 

professor e propor 

soluções também é do 

professor, independente 

de ter mais de um 

professor ou professora 

na sala. Porque ou você 

acredita que vai mudar 
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que eu tente melhorar 

em conjunto com as 

crianças (...). 

trocas, escovação – isso 

é permanente. Isso é o 

que vai ser feito sempre. 

O que é diferente é 

você mostrar para o pai 

que a criança evoluiu. E 

os pais me trazem de 

volta (relatos).  

Eu dou conta mesmo, 

porque a minha função 

é dar conta.  

a história da educação 

fazendo educação de 

verdade ou você não vai 

mudar.  

3.2 Olhares suspeitos: 

“estranhamentos” que 

não é velado 

Era o único homem do 

grupo e muitas me 

questionaram e falavam 

assim: “mas você sabe 

que vai fazer isso, trocar 

fralda, mamadeira e 

tudo mais” falei: sei isto 

está nas minhas 

atribuições de trabalho 

para eu fazer – na 

época não tinha filhos e 

eu falei: “não tenho 

filhos mas se eu fosse 

Quando eu cheguei, 

causou uma expectativa 

nas ADIs porque um 

outro profissional ADI 

que atuava na Creche 

era um homem e as 

famílias não queriam um 

homem com as crianças 

pequenas porque ia 

trocar e manusear a 

fralda, sabe? Tocar na 

criança e eles não 

queriam este contato e, 

tiraram o ADI e logo eu 

Por ser homem às 

vezes a pessoa vê: 

Nossa! Um homem na 

sala de aula! Reclamar 

para a Diretora! Esse 

ano uma mãe nova 

aconteceu de reclamar. 

Eu já tive várias, várias 

situações referentes a 

isso. 

(...) a reclamação desta 

família foi por conta da 

minha presença aqui na 

(...) as mães 
estranhavam muito, ne? 
Porque se 
questionavam: “como é 
que vou deixar...” E, 
olhavam torto, não 
perguntavam, depois as 
mães começaram a se 
sentir um pouco mais 
seguras, no começo 
elas estranharam como 
eu fiquei bastante 
tempo cinco ou seis 
anos, ao final desse 
período – as mães já 
me encaravam 
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pai eu faria também”. cheguei e falaram 

assim: “pronto, agora 

vai vir homem” – então 

para elas era uma 

expectativa muito 

grande. Então, ingressei 

e na primeira reunião o 

número de famílias era 

surpreendente, chegava 

a quase 95% que 

estavam lá. Não sabiam 

se apresentação do 

professor – porque 

ocorreu rápido ou 

realmente para 

conhecer o professor. 

Na verdade, eles 

tiveram contato com 

muitos professores que 

passaram pela sala, 

mas nós educadores 

acreditamos que de 

certa forma foi mesmo 

por curiosidade de 

saber quem era o 

professor que ia assumir 

Creche – tinham medo 

de eu fazer alguma 

coisa, de mexer com a 

menina. Eu senti, foi 

isso – eu coloquei a 

situação e ela falou que 

nem o marido dela troca 

a filha, e a minha 

resposta foi bem direta: 

“você não confia no seu 

marido, no pai da sua 

filha, você também não 

vai confiar em mim. Eu 

gostaria de mudar isso, 

mas se você colocou 

que o seu marido é 

proibido de trocar ou dar 

banho na sua filha, eu 

tenho uma filha e troca 

e dou banho – na 

verdade, minha mulher 

fala; vai lá, é a sua vez. 

Tranquilo, e minha 

esposa não vai atrás me 

fiscalizar, porque 

conhece o meu caráter. 

normalmente, mas 
sempre com o foco da 
não identidade 
puramente masculina. 
Tipo assim: “ele é meio 
bichinha mesmo, deixa! 
Não tem problema, né?” 
Não com o foco puro: 
“ele é homem e homem 

também pode”.  

Podem me chamar, 
tentar, eu não tenho 
esse problema, mas vivi 
esse período assim, 
sem crise! Tive crise 
sim... Quando por 
exemplo, alguma 
educadora, ou a 
direção, pessoas 
formadas, que nem eu 
que atuavam com a 
criança, e dizia, se você 
estava trocando a 
criança, principalmente 
a menina, e a pessoa te 
olhava assim, com um 
olhar de discriminação, 
ou tinha um problema 
na mídia de estupro, ou 
esse tipo de agressão 
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a sala.  

(...) existe preocupação 

que trazem de fora e o 

educador como todo, de 

uma forma geral, eu 

acho que ele também 

fica preocupado com 

preconceito que possa 

existir, ainda mais 

atuando em creche. 

Porque eu já ouvi: 

“nossa homem no 

berçário? Nunca vi 

isso”. 

Minha mãe, ela 

questionou: “poxa, mas 

e os pais? Eles 

permitiram, aceitaram?”  

A pergunta dela, mesmo 

que não foi totalmente 

exposta, mas estava 

preocupada com 

situações para evitar, de 

repente 

constrangimento, 

Isso é uma questão de 

caráter. Eu me sinto 

ofendido pela sua 

colocação, mas eu 

também entendo você, 

por não me conhecer.  

 

sexual sobre a criança e 
os adolescentes. O foco 
sempre se voltava para 
a presença masculina 
na creche, isso ficava 
mais forte, ficava e fica, 
hoje ainda é assim, né? 
E aí você acabava 
tendo, não é que tendo 
que se policiar, mas 
para evitar o conflito 
com as pessoas você 
acaba inclusive se 
restringindo, né? 
Evitando conversar, 
evitando falar de coisas 
que eu falo 
naturalmente, 
entendeu? (...) Na 
Creche J.D. eu fiquei 
com os maiores, porque 
eles diziam que eu não 
podia trabalhar no 
berçário – e, na 
articulação do grupo, no 
processo de atribuição 
de salas eu acabava 
ficando com os maiores.  
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situações. E, falei: “mãe, 

eu sou profissional”, eu 

expliquei justamente 

isso para ela. Até para a 

minha própria mãe, eu 

tive que explicar para 

ela que, poxa não é 

assim. Ela me conhece, 

mas a preocupação 

dela: o que a sociedade 

iria falar! 

 

 

3.3 Educador homem – 

aproximação dos papéis 

masculinos (figura 

paterna?) 

 A figura masculina é 

muito importante. Hoje, 

mais ainda, porque na 

verdade são crianças 

que muitas vezes não 

tem a presença 

masculina em casa. Não 

que eu queira fazer o 

papel de pai, em 

hipótese alguma, só que 

elas tem que saber que 

existe uma figura de 

mãe, figura  de pai, que 

Eu acho muito 

importante estar vindo 

mais homens para a 

educação – 

contrabalanceando com 

as mulheres também. 

Eu acho que se 

houvesse a 

possibilidade, um 

homem e uma mulher 

trabalharem na mesma 

sala, porque a criança 

vai ter duas referências 
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muitas vezes elas não 

conhecem (...). Porque 

ela sente essa falta da 

figura, muitas vezes 

masculina (...). 

(...).  
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