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RESUMO 

 

O trabalho tem como objetivo geral investigar fatores que contribuem para a baixa presença 

de professores homens na Educação Infantil, procurando conhecer as práticas educativas, 

esclarecer os desafios e perspectivas encontradas por esses profissionais no exercício da 

profissão nas escolas municipais de Picos (PI), em 2015. Tem como objetivos específicos 

descrever as práticas educativas dos professores homens da Educação Infantil, destacar os 

desafios e perspectivas encontrados pelos professores homens na docência da Educação 

Infantil, discutir a baixa presença de professores na Educação Infantil, identificando quais as 

motivações que alicerçam este contexto. Trata-se de uma pesquisa de abordagem qualitativa 

de caráter explicativa que se utilizou de questionário semi-estruturado como principal técnica 

de pesquisa. Neste estudo procurou-se conhecer os fatores que contribuem para a ausência de 

professores homens na docência da Educação Infantil e tem como base teórica ―Educação e 

Gênero‖ através de autores/as como: Azevedo (1937); Almeida (2006); Bethell (1999); Cambi 

(1999); Gonçalves (2009); Louro (2007); Rabelo (2008); Ramos (2011); Sayão (2005) entre 

outros/as. O estudo realizado nos permitiu inferir, dentre outras conclusões que os fatores 

contribuintes para a ausência de homens na EI estão relacionados a questões sociais e 

culturais. Este estudo aponta que a docência na Educação Infantil é entendida socialmente 

como feminina e as relações de gênero que permeiam esse espaço acabam, muitas vezes, 

interpelando os profissionais homens a seguirem uma masculinidade referente, não 

compreendendo as masculinidades como plurais. Mesmo com esse cenário, alguns homens 

ousam transpor as fronteiras de gênero e se inserir nesse espaço predominantemente feminino. 

Esses são alguns dos achados que a pesquisa revela. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Docência masculina. Educação infantil. Gênero. Masculinidade. 
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RESUMEN 

 

El trabajo tiene como principal objetivo investigar los factores que contribuyen a la escasa 

presencia de los profesores hombres en la educación infantil, buscando conocer las prácticas 

educativas, aclarar los desafíos y las perspectivas que se enfrentan estos profesionales en las 

escuelas públicas en Picos (PI), en 2015. Tiene como objetivos específicos describir las 

prácticas educativas de los maestros hombres de la educación infantil, poner de relieve los 

desafíos y perspectivas que encuentran los profesores hombres en la enseñanza de la 

educación infantil, discutir la baja presencia de los maestros en jardín de infancia, la 

identificación de las motivaciones que subyacen a este contexto. Se trata de un estudio 

cualitativo de carácter explicativo que se utilizó de un cuestionario semi-estructurado como la 

principal técnica es la investigación. En este estudio comprendemos conocer los factores que 

contribuyen para la falta de profesores varones en la enseñanza de la Educación Infantil y su 

base teórica "Educación y Género" por autores / as como Azevedo (1937); Almeida (2006); 

Bethell (1999); Cambi (1999); Gonçalves (2009); Louro (2007); Rabelo (2008); Ramos 

(2011); Sayão (2005), entre otros / as. El estudio nos permite concluir, entre otros hallazgos 

que los factores que contribuyen a la falta de hombres en el Educación Infantil están 

relacionadas con cuestiones sociales y culturales. Este estudio muestra que la enseñanza de la 

educación infantil se percibe socialmente como femenina y las relaciones de género que 

impregnan en este espacio, interpelando a los profesionales hombres para seguir una 

masculinidad referente, sin comprender las masculinidades como plurales. Mismo en este 

escenario, algunos hombres utilizan cruzar las fronteras del género y entran en este espacio 

predominantemente femenino. Eses son algunas de las conclusiones que revela esa la 

investigación. 

 

 

PALABRAS-CLAVE: Docencia masculina. Educación Infantil. Género. Masculinidad. 
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INTRODUÇÃO  

 

 Como estudantes do Curso de Pedagogia tivemos a oportunidade de observar durante 

os estágios que há um número bem pequeno de educadores do sexo masculino no ensino de 

crianças, e que esse número é um pouco menor quando se trata, especificamente, da Educação 

Infantil, em escolas públicas de Picos (PI). Foi a partir desta observação que passamos a nos 

interessar pela problemática das relações de gênero na docência exercida por homens, o que 

supomos pode afetar diretamente o interior da escola na perspectiva das visões sobre o ensino 

de responsabilidade dos homens, motivo pelo qual realizamos essa empreitada investigativa. 

 Nessa panorâmica, este trabalho é o resultado da investigação acerca da baixa 

presença de homens no trabalho docente, particularmente, na Educação Infantil, uma 

atividade que historicamente tem sido exercida predominantemente por mulheres, com o 

objetivo de identificar e compreender os fatores que motivam/dificulta/facilitam o ingresso 

destes profissionais no magistério infantil. É produto de estudo que traz a abordagem 

qualitativa com enfoque no método de análise de conteúdo.  

 Para pensar a experiência do ensino ministrado por homens na educação infantil, 

partimos do pressuposto de que eles são minoria nessa etapa do ensino básico. A questão de 

homens assumindo turmas de Educação Infantil, não é tão comum o quanto parece, tanto em 

escolas públicas quanto em escolas privadas, o número de docentes masculinos que estão no 

exercício da profissão é pequeno considerando o número de profissionais homens habilitados.  

 Com base neste fato sentimos a necessidade de investigar o seguinte problema: Que 

fatores contribuem para a baixa presença de professores homens na Educação Infantil? Para 

responder a esta pergunta delimitamos como campo de pesquisa a comunidade escolar 

picoense e, mais especificamente, - A baixa presença de professores homens na Educação 

Infantil em 5(cinco) escolas municipais da cidade de Picos - PI no ano de 2015. Pesquisamos, 

analisamos o problema assim, como também pensamos na possibilidade de desconstrução dos 

possíveis argumentos que procuram justificar o pequeno número de docentes homens atuando 

na primeira infância. 

 Acreditamos na relevância desta investigação na medida em que, na 

contemporaneidade, muito se discute sobre a igualdade de oportunidades para homens e 

mulheres e na construção de uma educação pautada na diversidade de gênero, classe, raça, 

etnia, geração. Nessa direção, vislumbramos a contribuição do estudo ao movimento de 

desconstrução e ressignificação das idéias preconcebidas para cada gênero.  
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 Em atendimento à proposta investigativa em tela, o objetivo geral deste estudo foi 

investigar fatores que contribuem para a baixa presença de professores homens na Educação 

Infantil, procurando conhecer as práticas educativas, esclarecer os desafios e perspectivas 

encontradas por esses profissionais no exercício da profissão nas escolas municipais de Picos 

(PI) em 2015 e como objetivos específicos os seguintes: a) descrever as práticas educativas 

dos professores homens da Educação Infantil, b) destacar os desafios e perspectivas 

encontrados pelos professores homens na docência da Educação Infantil, c) discutir a baixa 

presença de professores na Educação Infantil, identificando quais as motivações que 

alicerçam este contexto. 

 A referida pesquisa é de caráter qualitativa sob o enfoque explicativo que objetivou 

através de dados qualitativos que foram coletados por meio da observação assistemática e 

questionário aplicado a professores homens das escolas municipais de Picos - Piauí, investigar 

os fatores que contribuem para a baixa presença de professores homens na Educação Infantil. 

Como ferramenta de análise dos dados coletados usamos o método da análise de conteúdo.

 Nessa panorâmica, reconhecemos a necessidade de abrir espaços de discussões nas 

instituições educacionais com a finalidade de orientar as famílias e a própria sociedade sobre 

esse assunto que consideramos de relevância para a pauta da educação, e embora não haja 

embasamento legal que proíba o homem de exercer a docência, ainda existe uma resistência 

no âmbito escolar, mesmo quando este profissional encontra-se habilitado. Nessa assertiva, 

percebemos cada vez mais que os homens não são diferentes das mulheres no que diz respeito 

a sentimentos e que a capacidade de sensibilidade é igual para os dois gêneros, mas há, por 

parte da sociedade, exigências diferentes de comportamentos sociais para homens e mulheres.  

 Essas formas de ser masculino ou de ser feminino são entraves que atravessam a 

docência de homens na Educação Infantil, por trazerem as marcas explícitas das divisões 

sexuais. Por esse viés são atestadas aos professores homens incapacidades, inabilidades e 

comportamentos inadequados relacionados ao sexo, naturalizando o magistério, 

particularmente, neste nível de ensino, como o nicho das mulheres.  

Neste caso, ainda, as capacidades são avaliadas pelo sexo, reduzindo-se a uma questão 

biológica que percebe o masculino apenas por suas características físicas quando na verdade 

se trata de uma desumanização, pois homens e mulheres não podem ser reduzidos somente às 

identidades de sexos, são, além disso, seres humanos, cidadãos/ãs e como tais carregam em si 

especificidades que os tornam diferentes, não inferiores, configurando-se nesse contexto uma 

questão de gênero. 
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 Para a construção deste trabalho estruturamos o texto em três capítulos que se 

apresentam dividido em seções. O primeiro tem como título principal ―A história da educação 

e a atuação de homens no magistério: contos ou descontos?‖ Onde discorremos e refletimos 

acerca da temática abordada contextualizando a sua importância.  

 No segundo capítulo, que traz como título ―Metodologia: caminhos da pesquisa‖ 

fizemos a exposição detalhada dos métodos e procedimentos utilizados no desenvolvimento 

da pesquisa.  O terceiro capítulo, o qual identificamos como ―Análises e discussões dos 

achados da pesquisa‖ tratamos das análises e percepções dos dados obtidos. Por último, são 

apresentadas as considerações finais nas quais foram apresentadas de forma sistemática as 

ideias centrais da pesquisa. 

 Sendo assim, esse trabalho teve como ponto principal a discussão em torno da 

ausência de professores homens na EI, para que entendamos que a profissão docente não tem 

sexo e nem tampouco gênero, e que o trabalho pedagógico vai além das relações de gênero. 

Acreditamos que partir desta pesquisa podemos mostrar para a sociedade que as habilidades 

do professor/a de EI não se restringem meramente ao fato destes serem homens ou mulheres, 

elas têm as suas ramificações e permitem o desenvolvimento dos saberes pedagógicos 

independente de qualquer relação ou imposição social.  

Esperamos que a leitura desta obra possa contribuir para uma reflexão sobre a 

Educação e as relações de gênero, bem como despertar o leitor para a busca de 

aprofundamentos maiores sobre a temática em foco. Iniciamos nosso estudo falando um 

pouco da história da educação no Brasil, passando pelos períodos colonial, imperial e 

republicano como vemos a seguir. 
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1 A HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO E A ATUAÇÃO DE HOMENS NO MAGISTÉRIO: 

contos ou descontos?  

 

 Ao falar de educação nos referimos a um processo, informal (que acontece sempre e 

em todos os lugares), e formal (escolarizado, institucionalizado, mais recente). De qualquer 

forma a educação, seja ela informal ou formal, compõe um longo, rico e contraditório 

processo histórico e cultural, por isso comporta muito bem o diálogo com as relações de 

gênero, principalmente pelo recorte proposto nesta pesquisa.   

          À  guisa de notas introdutórias consideramos alguns fatos históricos que aconteceram 

no período colonial como: As Grandes Navegações, Expansão Marítima e Comercial, 

Ascensão da Burguesia, Crise do Catolicismo, Reforma Protestante e a Contrarreforma ao 

tempo em que reconhecemos que esses acontecimentos contribuíram para o cenário da 

educação brasileira, assim o objetivo não é apenas lembrar que cada momento desses teve sua 

importância na história da educação, mas refletir através deles como as diferenças vêm se 

fortalecendo e tornando-se desigualdades não apenas no campo do gênero ou somente entre as 

classes populares, essas questões tem atravessado o tempo e se firmado como verdades 

absolutas ou pelo menos naturalizadas como verdades que pouco são questionadas. Nessa 

ótica passaremos a visitar o tempo do Brasil colônia e o seu gênero. 

 

1.1 Período colonial  

 

  A educação, no território brasileiro, teve início com os ensinamentos repassados pelos 

índios às suas crianças quando orientavam e ensinavam a elas as diversas técnicas e atividades 

necessárias para o bom convívio e o bom funcionamento das aldeias. Ao  analisar essa 

questão indígena, Ribeiro (1992, p. 20), comenta: ―no estágio primitivo em que se 

encontravam as populações indígenas, a participação direta da criança nas diferentes 

atividades tribais era quase que suficiente para a formação necessária quando atingisse a idade 

adulta‖. Nesse modelo de educação no qual os índios aprendiam com as tarefas diárias, 

independente do espaço, reforça o pensamento de que não há um local e uma forma específica 

para ensinar e conseqüentemente aprender. Consideramos, portanto, que a educação não se dá 

apenas nos espaços formais e escolares, mas é uma prática tipicamente política, ou seja, os 

espaços em que se pode educar são muitos. 
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Os indivíduos – se tomamos o termo ‗educação‘ no sentido mais geral – educam-se 

por toda parte, no lar, nas rodas de camaradagem, na vizinhança, na oficina, na 

igreja, no teatro, na rua e na escola, ou, por outras palavras, onde quer que se 

estabeleçam, com um caráter efêmero ou estável, as redes de relações humanas que 

envolvem do berço ao túmulo. (AZEVEDO, 1937, p. 96) 

 

          Para o autor citado, é um erro apostar na escola como a única instituição que tem a 

função específica de educar, como forma única de mudar o mundo. Porém, apesar de acreditar 

que existam outras instituições educadoras, o autor diz que para estudar as relações entre 

educação e política é preciso considerar um sentido restrito para essa educação, ou seja, ―de 

educação ‗organizada ou organizável‘, isto é, da educação que se dá nas escolas públicas e 

particulares e em instituições suscetíveis de sofrer o controle do Estado‖. (AZEVEDO, 1937, 

p. 97).  

 Acreditamos que as interferências políticas na educação na maioria das vezes 

prejudicam o desenvolvimento de uma boa política educacional que visa o melhoramento 

contínuo do sistema escolar. Essas particularidades tão minuciosamente apresentadas tiveram 

o desejo de contextualizar a educação antes de iniciarmos o diálogo que de fato nos é próxima 

por trazer as raízes do problema que investigamos.  

 Podemos dizer que no primeiro momento do contexto histórico da educação o ato de 

educar, por ser uma função pública, era exercido por homens religiosos, até mesmo porque 

apenas estes eram cidadãos letrados nessa época.  Como assinala a história em 1549, os 

padres jesuítas chegam ao Brasil com a missão primordial de catequizar os índios e educar os 

filhos dos colonos. Assim, a sua primeira missão em terras brasileiras visou à catequese dos 

índios e à educação dos filhos dos colonos portugueses recém-chegados. (XAVIER, 1994). 

 Essa missão limitou-se na prática, em termos da educação mais geral voltado para o 

modelo educacional renascentista que era de formar no homem um espírito livre capaz de 

dominar todos os campos do conhecimento, mas logo perceberam que não seria possível 

convertê-los à fé católica sem, ao mesmo tempo, ensinar-lhes a leitura e a escrita. Desta forma 

organizavam nas aldeias as chamadas escolas de primeiras letras, em que além dos conceitos 

religiosos, também era ensinado o idioma e os costumes de Portugal. Como fica claro, a 

educação, é nesse tempo, domínio dos homens, principalmente, do homem religioso e 

católico. 

 Nesse panorama histórico surgem os primeiros colégios formadores de sacerdotes, 

estes colégios tiveram papéis relevantes e fundamentais na formação sacerdotal, como 

também na criação e na estruturação da educação formal e pública brasileira, no ensino das 

artes, da literatura, da ciência, da religião, na difusão da ideologia dominante e nos rumos da 
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filosofia no Brasil, até aqui a história da educação é escrita por homens, são eles os que 

ensinam e aprendem. 

 A exemplo de muitos defensores dos padres jesuítas e de sua importância na 

construção do processo educacional brasileiro. Os jesuítas foram, segundo Ferreira (1984) os 

primeiros mestres do Brasil e por durante 30 anos foram os únicos educadores da Colônia, 

estabelecendo seus colégios em diversos pontos do litoral e do interior, quando se trata da 

educação formal e escolarizada.  Nessa trilha da história da educação brasileira reconheceu-se 

que o ensino jesuítico tomou uma proporção tão grandiosa que o êxito do ensino para alunos 

não ordenados foi alcançado em poucos anos, e por serem numerosos esses alunos, os jesuítas 

viam a necessidade de aumentar o número de mestres realmente preparados para o exercício 

docente e de espaço para oferta desse ensino. Percebemos nesse contexto histórico que a 

predominância masculina de professores crescia continuamente, e esse fato vem fortalecer o 

nosso questionamento em saber por que estes homens que já estiveram em evidência no 

cenário da educação tomaram outros rumos, e hoje se encontram ausentes ou em minoria 

significativa. 

A preponderância masculina na educação tinha uma tendência tão forte a crescer, que 

diante da demanda, os jesuítas resolveram preparar alguns alunos, para ocuparem o lugar de 

mestres no futuro. Com a colonização das terras brasileiras é formada a primeira escola de ler 

e escrever, erguida provavelmente no ano de 1549, pelos padres jesuítas, instituiu-se então 

uma educação conforme o modelo europeu que priorizava a formação da elite branca e 

masculina. 

 

[...] desde a chegada dos colonizadores o ensino concentrou-se nas mãos da Igreja, 

[...]. Este ensino ministrado pelas ordens religiosas nas missões e nos colégios 

fundados por elas destinava-se fundamentalmente à catequese e à formação das 

elites no Brasil. Desde a primeira escola de ler e escrever, erguida incipientemente lá 

pelos idos de 1549, pelos primeiros jesuítas aqui aportados, a intenção da formação 

cultural da elite branca e masculina foi nítida na obra jesuítica (STAMATTO, 2012, 

p. 2). 

 

 

 Esse era um ponto forte na educação jesuítica, além do que, com a intensificação do 

comércio marítimo, surgem as primeiras universidades e estas oferecem cursos como direito e 

medicina, áreas que privilegiavam os homens, que ao seguir essas carreiras acabaram abrindo 

espaços na educação, o que mais tarde viria a beneficiar as mulheres, visto que estas eram 

totalmente exclusas dessa educação, preparadas apenas para o serviço do lar como veremos na 

seção seguinte.  
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As mulheres ficavam exclusas do sistema escolar, a estas era permitido, quando muito, 

educar-se na catequese. As funções destinadas às mulheres eram todas voltadas ao lar, 

características indispensáveis para uma moça de família, que futuramente necessitava do 

casamento. Assim, a mulher deveria ser sempre dócil, gentil, submissa, e uma boa mãe, além 

de serem controladas por pais e maridos. Toda a sua vida era voltada para a oportunidade do 

casamento como realização pessoal. Priore (2009. p. 444) nos mostra isso, quando diz que ―as 

habilidades com a agulha, os bordados, as rendas, a cozinha, bem como as habilidades de 

mando as criadas e serviçais, também, faziam parte da educação das moças, acrescida de 

elementos que pudessem torná-las mais agradável ao marido, mas, também, uma mulher 

capaz de bem representá-lo socialmente‖.  

 Nesse cenário, a educação estava relacionada às prendas domésticas e a única 

possibilidade da mulher estudar restringia-se aos conventos femininos da Igreja Católica. 

Desta forma, as negações de circular em outros espaços além da casa as afastavam também da 

educação formal, não sendo permitido o acesso à escola. E por não existir um sistema formal 

de educação para as mulheres, os conventos surgem como opção de instrução e refúgio para 

as mulheres que não queriam casar com os pretendentes, que na maioria das vezes eram 

arranjados pelos pais. Nesse período houve algumas reformas no sistema educacional, mas 

tais reformas não trouxeram muitas mudanças para esse quadro de restrição escolar à mulher.  

 Continuando com os aspectos históricos que ilustram esta seção encontrou-se o ano de 

1749, marco da expulsão dos jesuítas de Portugal e de suas colônias pelo Marquês de Pombal, 

que em um primeiro momento justificou sua atitude como a forma mais viável para acabar 

com as contendas existentes entre os colonos e os jesuítas em razão da forma como os índios 

eram tratados. Entretanto, o marquês tinha razões mais objetivas para justificar este ato, ele 

alegava que essa ordem religiosa se constituía em uma poderosa e influente organização 

dentro da administração portuguesa e de sua política. Conforme Bethell (1999, p. 545), "a 

modernização do Estado requeria outros parceiros em sua marcha para o progresso. Como 

os jesuítas eram o maior, a mais influente e a mais notável das ordens religiosas 

nos domínios portugueses, deviam ser os primeiros a serem postos abaixo‖.  Já que a maioria 

dos professores eram jesuítas, e como estes foram expulsos, Pombal teve que tomar uma 

decisão urgente para não por em risco o sistema educacional da Coroa e de suas colônias.  

         Ao pensarmos sobre essa parte da história e considerando ainda, as afirmações de 

historiadores, inferimos que a verdadeira intenção de tais reformas era transformar Portugal 

numa metrópole capitalista, seguindo o exemplo da Inglaterra; e como forma de alcançar seus 

objetivos, o Marquês de Pombal atribuiu à Companhia de Jesus todos os males da Educação 
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na metrópole e na colônia por não corresponder aos interesses da Coroa, motivo pelo qual os 

jesuítas foram expulsos.  

 

[...] o tão celebrado ódio do Marquês de Pombal à Companhia de Jesus não decorreu 

dos prejuízos opiniáticos de uma posição sistemática previamente traçada. Fatores 

vários e complexos, de ordem social, política e ideológica, influíram decisivamente 

na evolução de uma questão que ainda hoje apaixona e obnubila a visão dos espíritos 

mais esclarecidos. Na brevidade desta forma de ideal político nacional – a 

conservação da união cristã e da sociedade civil – se condensa toda uma filosofia 

com objetivos claramente definidos, responsável, aliás, de certa forma, tanto pelas 

virtudes quanto pelos vícios do despotismo imperante. (CARVALHO, 1978, p. 32) 

 

          Se por um lado a expulsão contribuiu para as reformas almejadas pelo marquês, por 

outro ele teve que reformular o sistema educacional, o qual era totalmente dependente dos 

jesuítas. Para o Brasil, a expulsão dos jesuítas teve um peso enorme, esta expulsão significou, 

entre outras coisas, a destruição do único sistema de ensino existente no país.  

 

A organicidade da educação jesuítica foi consagrada quando Pombal os expulsou 

levando o ensino brasileiro ao caos, através de suas famosas ‗aulas régias‘, a 

despeito da existência de escolas fundadas por outras ordens religiosas, como os 

Beneditinos, os franciscanos e os Carmelitas. (NISKIER, 2001, p. 34) 

 

 

          As reformas educacionais pombalinas diminuíram muito o nível do ensino, visto que 

como um grande estadista que era o marquês criou uma educação pelo e para o Estado. 

Extintos os colégios jesuítas, o governo não poderia deixar de suprir a enorme lacuna que se 

abria na vida educacional tanto portuguesa como de suas colônias, e os reflexos deste modelo 

de educação são sentidos até nossos dias, já que nossa educação atual visa principalmente os 

interesses do estado. Foram muitas as medidas implantadas pelo marquês, por intermédio do 

Alvará de 28 de junho de 1759, dentre elas houve uma que se tornou marco na história da 

educação brasileira: a destruição total da organização educacional jesuítica e sua metodologia 

de ensino, tanto no Brasil quanto em Portugal. (MACIEL; SHIGUNOV NETO, 2006). 

 Desta feita, podemos concluir que as propostas da reforma pombalina não foram um 

avanço na educação, pois provocaram desordem e decadência no sistema educacional da 

colônia, além de diversas tentativas frustradas de aplicar, na prática, aquilo que havia sido 

concebido teoricamente pelo através do Alvará anteriormente citado. No entanto, mesmo que 

não tenham alcançado o êxito que pretendiam não se pode ignorar o impacto das aulas régias 

instituídas pelas reformas considerando-se que os poucos alunos que tiveram acesso às aulas 

régias, segundo Almeida (2008, p. 70) teria sido os poucos a alcançarem, posteriormente, os 
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bancos da Universidade de Coimbra. O novo sistema, portanto, marcou, ao menos, a trajetória 

desses homens. 

 Apesar de serem influenciadas pelo Iluminismo, as reformas pombalinas atendiam aos 

interesses do Estado e nada tinham de compromisso com a liberdade individual do cidadão. 

Pombal radicaliza ainda mais em suas medidas relacionadas ao sistema educacional e 

substitui a metodologia eclesiástica dos jesuítas pelo pensamento pedagógico da escola 

pública e laica causando um choque de pensamentos não só quanto à metodologia adotada, 

como também à inserção de novas literaturas.  

 

[...] marcando o divisor das águas entre a pedagogia jesuítica e a orientação nova dos 

modeladores dos estatutos pombalinos de 1772, já aparecem indícios claros da época 

que se deve abrir no século XIX e em que se defrontam essas duas tendências 

principais. Em lugar de um sistema único de ensino, a dualidade de escolas, umas 

leigas, outras confessionais, regidas todas, porém, pelos mesmos princípios; em 

lugar de um ensino puramente literário, clássico, o desenvolvimento do ensino 

científico que começa a fazer lentamente seus progressos ao lado da educação 

literária, preponderante em todas as escolas; em lugar da exclusividade de ensino de 

latim e do português, a penetração progressiva das línguas vivas e literaturas 

modernas (francesa e inglesa); e, afinal, a ramificação de tendências que, se não 

chegam a determinar a ruptura de unidade de pensamento, abre o campo aos 

primeiros choques entre as idéias antigas, corporificadas no ensino jesuítico, e a 

nova corrente de pensamento pedagógico, influenciada pelas idéias dos 

enciclopedistas franceses, vitoriosos, depois de 1789, na obra escolar da Revolução. 

(AZEVEDO, 1976, p. 56-57) 

 

 

 Frente a esse contexto, arriscamos afirmar que a intenção de Pombal, ao substituir o 

método de ensino dos jesuítas e assumir a responsabilidade pelo ensino público, estava 

pautada, principalmente, no uso desta instrução pública como instrumento de interesses 

políticos do Estado. Dessa forma o que vemos é a substituição de uma proposta de ensino 

consolidada por outra totalmente dispersa e fragmentada, para o Brasil, tal substituição 

significou um retrocesso na educação escolar. Como vimos até a expulsão dos jesuítas, os 

professores homens protagonizavam o cenário educacional brasileiro, na próxima seção 

trataremos da educação no período imperial e as mudanças decorrentes desse novo cenário. 

 

1.2 Período imperial 

 

No ano de 1822, inicia-se o período imperial da história brasileira, com a proclamação 

da independência, porém a forma de governo continuou sendo a mesma, a Monarquia e vai 

até o ano de 1889 com a proclamação da república.  Neste período conhecido como império o 

catolicismo continua sendo a religião oficial do Brasil, entretanto a Igreja estaria neste 
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período submissa ao Estado. Com o advento da monarquia constitucional e sob a influência 

das ideias liberais há muito infiltradas no Brasil, a educação, passou a ser compreendida como 

um direito do cidadão e um dever do Estado. Desde então, 

 

Tornava-se necessário dotar o país com um sistema escolar de ensino que 

correspondesse satisfatoriamente às exigências da nova ordem política, habilitando o 

povo para o exercício do voto, para o cumprimento dos mandatos eleitorais, enfim, 

para assumir plenamente as responsabilidades que o novo regime lhe atribuía. Esta 

aspiração liberal, embora não consignada explicitamente na letra da lei, conquistou 

os espíritos esclarecidos e converteu-se na motivação principal dos grandes projetos 

de reforma do ensino no decorrer do Império (CARVALHO, 1972, p. 2). 

 

 Caracterizando-se como educação nacional, a educação no Império, por suas 

peculiaridades, integra o segundo período da História da Educação Brasileira, que se inicia em 

1759 e que finda com a República em 1889. Embora permaneçam unidos Igreja e Estado, 

nesse vasto período se desenvolve ―[...] um processo de secularização do ensino, assumindo o 

Estado a responsabilidade de cuidar da Instrução Pública‖ (CARVALHO, 1972, p. 2). 

A Assembleia Constituinte e Legislativa instalada após a proclamação da 

Independência, 1823 iniciou os trabalhos propondo uma legislação particular sobre a 

instrução, com o objetivo de organizar o sistema educacional adotando, no país, o chamado 

Método Lancaster, método este em que os alunos eram divididos em pequenos grupos, os 

quais recebiam a ―lição através daqueles a quem o mestre havia ensinado‖. Assim um 

professor poderia ―instruir muitas centenas de crianças‖ (EBY, 1978, p. 325). Ressaltando 

aqui que o professor preparava os alunos e entre estes, um aluno do sexo masculino já 

treinado ensinava a grupos de até dez alunos, sob a vigilância de um professor-inspetor. 

 
A introdução do método Lancaster ou ensino mútuo e as esperanças que suscitou 

constituem um dos episódios mais curiosos e significativos dessa facilidade, que nos 

é característica, em admitir soluções simplistas e primárias para problemas 

extremamente complexos (AZEVEDO, 1996, p. 588).  
 

 Segundo o autor diante do enfraquecimento econômico e político de Portugal que 

ocasionou a autonomia política e econômica do Brasil com base em acordos políticos de 

interesse da classe dominante, o método Lancaster num primeiro momento tinha um caráter 

simples e eficaz, mas isso não era suficiente para resolver a complexidade que se encontrava o 

sistema educacional vigente. Para Chizzoti (2001, p. 40-41), a Constituinte procurou dar 

unicidade à instrução pública, tendo sido apresentado um ―sistematizado programa de 

instrução pública [...], com sequencias de séries, organização curricular e objetivos definidos 

de cada grau‖. Contudo não foi possível concretizar diretrizes fundamentais para a educação, 
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pois as discussões eram continuamente desviadas para temas de menor importância e a 

questão do ensino público foi relegada ao segundo plano sem apresentar resultados 

satisfatórios, até mesmo porque precisariam de investimento financeiro maiores para 

uniformizar o sistema educacional. A esse respeito, José Antonio Pimenta Bueno, o Marquês 

de São Vicente, defendia o controle e a contribuição financeira do governo central com a 

educação básica, para que fosse efetivamente criada uma educação nacional homogênea e 

uniforme (KUGELMAS, 2002). 

No que se refere, ainda, ao método Lancaster, o governo brasileiro recém-

independente abre, através do decreto de 1º de março de 1823, o que seria talvez a primeira 

escola normal do país, para instrução das corporações militares e professores que quisessem 

aprendê-lo, e mais uma vez a prioridade do ensino aprendizagem é dada aos homens.  Nessa 

acepção tem-se o reforço de que cada tempo tem o seu modelo de homem e de mulher e 

conseqüentemente esses estereótipos materializam, também, o tipo de educação e de 

professor/a em cada contexto histórico.  

 

Hei por bem mandar criar nesta Corte uma Escola de primeiras letras, na qual se 

ensinará pelo método do ensino mútuo, sendo em beneficio, não somente dos 

militares do Exército, mas de todas as classes dos meus súditos que queiram 

aproveitar-se de tão vantajoso estabelecimento (BRASIL, 1823). 

 

Por essa trilha histórica apreendemos que, se por um lado, a educação se constrói de 

forma polarizada, desigual, excluindo as mulheres, essas se tornaram resistentes, combativas 

ao ponto de ocuparem os espaços na educação e excluírem os homens? Como se construiu 

essa história? Que história de fato pode ser contada e de que lugar nós podemos contar essa 

história? Não pensamos a priori sobre isso, mas aos poucos a história foi abrindo caminhos 

que não se conseguiu esquivar de caminhar e ao trilhar por eles, encontraram-se muitos 

aspectos que deram consistência a esse estudo. Diante de mais uma tentativa frustrada de 

mudanças no sistema ―a Constituição Imperial de 1824 estabeleceu entre os direitos civis e 

políticos a gratuidade da instrução primária para todos os cidadãos e previu a criação de 

colégios e universidades‖. (RAPOSO, 2005, p. 2).  

Percebemos por essa descrição que assim como no período colonial, o período 

imperial assegura ao homem a continuidade de protagonista no espaço da educação. Nesse 

contexto, ao contrário do que se ver atualmente, o nicho hoje dito das mulheres, era dos 

homens, o que fortaleceu o desejo de se buscar respostas para a ausência de homens no 

magistério nesse novo tempo, desvelando como esse espaço antes de atuação fortemente 



21 

 

masculina deu lugar à feminização, motivo desta investigação. Porém, no período imperial as 

cortes portuguesas deram pouca atenção às questões educacionais brasileiras uma vez que a 

monarquia e suas elites viam na existência das massas populares instruídas uma ameaça aos 

seus interesses. 

As essas massas populares referiam-se, segundo Neves (2007), ―a homens livres‖ que 

sobreviveram à margem da escravidão, da agricultura, denominados de população pobre. Mas, 

para que essa população deixasse de representar uma ameaça e viesse contribuir com os 

setores de produção, precisava ser controlada e disciplinada e a educação é vista como o meio 

mais eficaz e aparentemente sem custos para alcançar esse objetivo.  

 Seguindo os passos da história fomos ao encontro do ano de1827, quando o método 

lancasteriano mais uma vez aparece no espaço escolar, com a diferença de que com a nova lei 

de 15 de outubro do referido ano, este foi considerado o primeiro método pedagógico para a 

instrução pública instituída oficialmente por D. Pedro I. Seu objetivo era manter a ordem e a 

disciplina. As primeiras escolas lancasterianas foram abertas no interior do espaço militar, 

onde posteriormente os soldados foram recrutados para aprender o método e difundi-lo, 

tornando-se mestres. Cabe ressaltar aqui, que nessa escolha pelo espaço militar havia pelo 

menos três intenções além de alfabetizar esses homens, como afirma Neves (2007) quando diz 

 
―a primeira é a de disciplinar homens indisciplinados e torna-los bons soldados; a 

segunda é a de que, a partir da disciplinarização, eles vigiariam como soldados a 

população em geral, e uma terceira de que soldados mestres atuariam sob o corpo 

tanto no de outros soldados, intensificando a disciplinarização, como no social mais 

geral, por meio do corpo infantil‖. (p. 14) 

  

Percebe-se que essa formação começava, exclusivamente, direcionada aos homens e 

totalmente ligada ao exército. Notamos que o tipo de educação nesses termos atende ao 

interesse da elite política que ao mesmo tempo em que promove a instrução à população 

também a insere no mercado de trabalho dentro da ordem e dos ideais do Império, também, 

objetiva formar um homem duro, forte, capaz de suportar as dores sem demonstrações, se não 

se fazia soldados, eram indivíduos reforçados de fortalezas físicas e esvaziados de 

sentimentos que fizessem emergir as fragilidades humanas, consideradas nesse paradigma, 

características femininas.  

A educação, nessa perspectiva, construía homens de ação e estereotipava mulheres 

bibelôs, peças de enfeite, bonequinhas de louça frágeis e delicadas, não afeitas aos ambientes 

públicos (VIEIRA, 2014). Com o passar dos tempos, esse quadro vai mudando mesmo 

lentamente, e essa mulher, que até então é educada apenas para serviços do lar e a catequese, 
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passa a freqüentar escolas, embora de uma forma ainda bem restrita; discutiremos 

detalhadamente sobre o assunto nas seções que se seguem. 

 Após a promulgação do Ato adicional de 1834, pode-se dizer que há quase uma 

unanimidade na historiografia da educação brasileira em relação ao grau de influência das 

medidas descentralizadoras desencadeadas por Ato adicional, a maioria desses historiadores 

argumenta que a instrução primária ou elementar no período imperial foi um fracasso geral, 

consideram o Ato Adicional como determinante do fracasso da instrução enquanto outros 

relativizam o papel do mesmo.   

 

Desde suas primeiras sessões, as Assembleias Provinciais apressaram-se em fazer 

uso de suas novas prerrogativas e votaram, sobre a instrução pública, uma multidão 

de leis incoerentes. Esta incoerência podia-se observar não somente de Província a 

Província, mas também, nas disposições legislativas da mesma Província 

(ALMEIDA, 1989, p. 65). 

 

 De acordo com o autor, havia muitas leis e poucas regras, leis estas que muitas vezes 

não apresentavam nenhuma lógica, mas estavam lá sendo discutidas, dessa forma jamais 

haveria uma unificação nas execuções daquelas que eram prioritárias para resolver os 

problemas mais urgentes. Neste momento o ensino público encontrava-se desorganizado, sem 

uma política para a educação, e isso tudo dificultou/impediu a consolidação educacional num 

sistema de ensino público, ainda que não unificado, ao menos sob a égide de diretrizes 

comuns. (AZEVEDO, 1996) 

 Prosseguindo com os relatos dos fatos deste período, em 1835 promulgou-se a Lei n° 

10 no município de Niterói-RJ iniciando a primeira Escola Normal, mas a formação 

intelectual do professor não foi uma preocupação efetiva desse primeiro momento. Na 

verdade, a intenção era a formação de professores que pudessem semear nas camadas 

populares a civilidade e a ordem e com esse objetivo estabeleceu normas para aqueles que 

pretendiam se candidatar à referida escola. Tais candidatos deveriam ser ―cidadão brasileiro, 

maior de dezoito anos, com boa morigeração e que soubesse ler e escrever‖ (BRASIL, 1835, 

art. 4°). Entenderemos de forma mais detalhada, no artigo 6º dessa lei, as condições impostas 

para que o cidadão pudesse canditatar-se a uma vaga na referida escola. 

 
Os que pretendem matricular-se dirigirão seu requerimento ao presidente da 

província, instruídos com a certidão de idade e a atestação de boa conduta, passada 

pelo juiz de Paz de seu domicílio: com despacho do mesmo presidente serão 

matriculados pelo diretor, se, pelo exame que deverá proceder achar que possuem 

princípios suficientes de leitura e escrita (BRASIL, 1835, art. 6°). 
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 Consideramos no mínimo interessante o desataque dado a moral e à boa conduta, 

enquanto que fazia-se poucas exigências com relação à instrução: apenas saber ler e escrever. 

Percebemos uma preocupação explícita na formação de um professor que pudesse conduzir os 

jovens segundo os princípios da ordem e boa conduta. Mas esta escola com tantas exigências 

foi oferecida inicialmente apenas aos homens, criadas como alternativa para a formação de 

professores as escolas tinham inicialmente seu acesso vetado às mulheres, no entanto ―uma 

das funções sociais que os Cursos Normais preencheram quando de sua primeira 

disseminação, ainda durante a Primeira República, foi a de ampliar as oportunidades de 

escolarização feminina‖ (VICENTINI e LUGLI, 2009. p.47). 

 Seguindo essa trilha da história, aos poucos essas oportunidades de ingresso de 

mulheres na educação crescem devido à demanda do curso primário, ao esforço pela 

democratização da cultura e ainda pela preocupação com o alto índice de analfabetismo da 

população, porém essa flexibilidade veio carregada de restrições como bem relata Louro 

(2007, p. 449) ―tais instituições foram abertas para ambos os sexos, embora o regulamento 

estabelecesse que moças e rapazes devessem estudar em classes separadas, preferentemente 

em turnos ou até escolas diferentes‖.  

         Este quadro pode significar para o professor homem, o início da perda do espaço na 

educação, pois mesmo pautada em situações explicitas de exclusão e tratamento diferente pelo 

sexo, essa foi a oportunidade da mulher adentrar a este universo até agora restrito aos homens. 

A própria história vai trazer para esse diálogo outros contributos que apontam para outros 

rumos e necessidades de ocupações em diversos espaços sociais em que os homens foram 

chamados a ocupar deixando para trás a educação. Adentraremos a república veremos o que 

ela trouxe para este diálogo temporal e histórico. 

 

1.3 Período republicano 

 

  No ano de 1889, com a proclamação da República encerra o período imperial no 

Brasil, e mesmo diante de muitas propostas, não havia surgido nada de concreto na educação, 

fazendo com que as ações educacionais permanecessem escassas e divididas sem a criação de 

um sistema educacional efetivo e de qualidade. A escola Normal, seus métodos e objetivos 

continuavam em vigor, porém como uma instituição de caráter precário, que não possuía um 

bom funcionamento devido à falta de investimentos. Como relatado, anteriormente, sua 

criação estava voltada à expansão do ensino primário e à necessidade de formação e 
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preparação de professores que propagassem nas camadas populares condutas de civilidade, 

como uma espécie de moral universal. 

          Este período foi muito importante para as reformas no sistema educacional, é um 

período em que a educação sofreu grandes influências da filosofia positivista que considerava 

a devoção à ciência como um guia a ser usado em todos os aspectos da vida individual e 

social. Uma das propostas mais importantes desse novo modelo educacional 

foi o ensino gratuito, sem ligação ou vínculo nenhum com qualquer credo religioso (ensino 

laico) e a liberdade para a escolha e participação na educação. Isso abriu um espaço maior 

para a inserção da mulher na atividade docente, como veremos na seção seguinte. 

 No final do século XIX, sob inspiração liberal e republicana, ocorrem algumas 

mudanças na conjuntura nacional, do ponto de vista político, social e econômico que 

estimulam a necessidade de instrução. Nóvoa (1991) comenta que os homens passaram a 

procurar por profissões mais lucrativas e, consequentemente, abandonaram as escolas 

normais. A intensificação dos processos de industrialização, urbanização e imigração acabou 

por aumentar a demanda por educação pública. Estes fatores contribuíram para a saída dos 

homens da profissão docente, oferecendo a estes profissões de prestígio e com remunerações 

elevadas, contribuindo assim para o processo de feminização do magistério.  

 

 Assim, desde o século XIX, pouco a pouco os homens vão abandonando as salas de 

aula nos cursos primários, e as escolas normais vão formando mais e mais mulheres. 

Essa característica mantém-se por todo o século XX, estimulada, sobretudo, pelas 

intensas transformações econômicas, demográficas, sociais, culturais e políticas por 

que passa o país e que acabam por determinar uma grande participação feminina no 

mercado de trabalho em geral. (VIANNA, 2002, p. 85) 

  

  O ingresso de mulheres no mercado de trabalho - e mais especificamente no 

magistério - ocorre paralelamente e sob influência dessas transformações sociais, econômicas 

e políticas que aconteciam no país. A necessidade e possibilidade de mão-de-obra barata e 

qualificada é um fator relevante para que as mulheres possam ingressar no mercado de 

trabalho. De acordo com Louro (1989, p. 31-39), ―a participação das mulheres na esfera 

pública e no mercado de trabalho não foi tarefa fácil, pressupôs uma reorganização dos 

discursos convencionais, objetivando adaptá-los à nova realidade e necessidade‖. Esta foi uma 

tarefa difícil, pois a sociedade brasileira da época, sob influência da Igreja Católica, 

apresentava opiniões bastante fechadas sobre qual lugar a mulher deveria ocupar na sociedade 

e este lugar abrangia aspectos referentes ao marido, filhos, casa, enfim, tarefas domésticas. 

Mas já era uma conquista grandiosa, mesmo que sob influências das transformações na esfera 
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social, a mulher pouco a pouco conquista um espaço que lhe era negado, espaço esse com 

forte tendência a crescer, podemos conferir isso na seção abaixo. 

 

1.4 Novos rumos na educação 

 

 As primeiras décadas que se seguiram, dando início ao século XX registram mudanças 

e novas características em todos os campos da sociedade brasileira, e conseqüentemente no 

campo educacional não foi diferente, logo, ―a prática educativa voltou-se para um sujeito 

humano novo [...] impôs novos protagonistas (a criança, a mulher, o deficiente), renovou as 

instituições formativas (desde a família até a escola, a fábrica etc.).‖ (CAMBI, 1999, p. 512). 

 Ao longo do século XX, à medida que o Estado amplia a escolarização primária 

obrigatória, cresce, de maneira significativa, a presença de mulheres no exercício da docência. 

Por sua vez, um número significativo de homens que se dedicavam ao magistério primário 

troca a carreira docente por outras ocupações de maior prestigio social.   

 Frente a novas mudanças e preocupações, relacionadas a indivíduos até então 

excluídos de atividades sociais, a sociedade passou a observar a mulher, mesmo que 

restritamente, como alguém que conseguia unir os afazeres domésticos, com a criação de 

filhos e cuidados ao marido e que necessitava de instrução para tal atividade, por ser ela a 

pessoa mais próxima e responsável pela educação do filho (homem). Observar a mulher, neste 

período, e analisar a sua formação, permite pensar em mudanças, possibilidades elencando 

discussões sobre gênero. 

 

Puseram no centro da consciência educativa e da reflexão pedagógica o problema do 

gênero. Colocaram em dúvida o modelo tradicional de formação caracterizado como 

―sexista‖ (vinculado apenas ao modelo masculino, visto como superior e universal, 

mas na realidade marcado pelos preconceitos do machismo: do domínio à violência, 

ao racionalismo abstrato e formal, à repressão/sublimação dos instintos), portanto 

como ocultador/negador do ―segundo sexo‖ [...] . (CAMBI, 1999, p. 638) 
 

 Nesse contexto histórico dos novos tempos um dos pontos fortes era combater o 

analfabetismo e capacitar pessoas para o trabalho industrializado, principal razão para os 

primeiros movimentos e investimentos na propagação da educação popular e profissional. 

Esses movimentos tiveram um retorno positivo para as mulheres; a preocupação pela 

formação da mulher tomou rumos diferentes nos últimos anos republicanos.  

A mulher, considerada até então, professora natural apenas de seus filhos, deveria ser 

preparada para educar e preparar o novo homem. Nesse período fica evidenciada a colocação 
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das professoras recém-formadas em escolas interioranas. Assim como no ensino primário, nas 

escolas normais, inicialmente os homens eram maioria e as diferenciações de ensino para os 

sexos persistiam nestes estabelecimentos. ―Às mulheres que podiam ir à Escola Normal [...] 

ensinavam-se prendas domésticas e música juntamente com português, francês, aritmética, 

geografia e história, pedagogia etc. [...]‖. (ALMEIDA, 2006, p. 73) 

Mesmo em meio a tantas dificuldades, cresce significativamente o número de 

mulheres atuando na profissão docente e as escolas normais tornam-se praticamente espaços 

para formação só de professoras, porém com muitas restrições, nesse espaço aberto para as 

mulheres nem todas eram aceitas, apenas as viúvas e as moças solteiras, pois estas poderiam 

se dedicar inteiramente ao ensino e cuidado dos alunos, as casadas continuavam cumprindo os 

seus deveres de mãe e esposa.  

Podemos nos arriscar a dizer que após as transformações econômico-sociais vividas 

pelo Brasil, a conquista desse espaço no trabalho docente ainda não se deu por um 

reconhecimento de igualdade social da mulher, mas sim pela visão limitada que ao longo do 

tempo foi construída em torno desta, onde associou-se os cuidados necessários para lidar com 

a criança ao instinto maternal que é atribuído à mulher, considerando que como boa mãe, 

também seria boa professora aquela que cuida, é amável e paciente. O amor, o cuidado e a 

doação que se espera da professora com características de maternagem estariam conectados 

―[...] reforçando ainda a idéia (sic) de que a docência deve ser percebida mais como um 

―sacerdócio‖ do que como uma profissão‖. (LOURO, 1997, p. 450) 

Diante desta conexão, nem o sacerdócio, tampouco a missão maternal, precisariam ser 

remunerados igualmente em relação a outras atividades laborais. Esse pensamento é arbitrário 

uma vez que, seja o profissional homem ou mulher, existe competição, empatia, escolha, 

acertos e erros, e tudo são atitudes relacionadas ao sujeito como um todo e não ao gênero, e 

este como profissional competente deve ser valorizado e bem remunerado por isso. 

Independente da visão que a sociedade tem sobre o que é ser masculino ou feminino ou o 

lugar que estes devem ocupar essa visão errônea do ser humano como um ser fragmentado e 

limitado.  

 

Predomina uma visão maternal e feminina na docência no curso primário, colocando 

em relevo os aspectos formadores, relacionais, psicológicos, intuitivos e emocionais 

da 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. 5)   
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 O autor demonstra uma preocupação quanto às marcas da "presença feminina" na 

escola, marcas relacionadas ao predomínio da emoção e afetividade na visão de mundo e do 

trabalho docente em confronto com os aspectos caracterizados masculinos surgindo aí a 

incorporação do gênero como uma categoria explicativa não só para a identidade profissional 

da mulher, mas também para a não aceitação do homem neste espaço. A diferença entre 

professores homens e professoras mulheres estaria articulada à hierarquia de gênero, na qual 

as distintas socializações determinam o ser e o fazer docente. Mas sabemos que a docência 

não tem sexo, e é na sala de aula que isso se evidencia, para as crianças tio ou tia, homem ou 

mulher, masculino ou feminino isso tanto faz, o que importa mesmo são as interações, os 

sentimentos e o respeito que se fazem presentes nessa relação. 

 A chegada da criança ao espaço escolar, em um primeiro momento, é dotada de um 

total estranhamento já que o/a professor/a é uma pessoa que não faz parte do círculo de 

conhecidos da criança, considerando esse aspecto, conhecer a especificidade da educação 

infantil independe do gênero ou sexo do profissional isso não tem importância alguma. Na 

construção do conhecimento é imprescindível que se construa um elo entre professor/a e 

aluna/o a fim de edificar uma aprendizagem que perdure, e ocorra de forma eficaz e 

prazerosa. Isto vem ao encontro do pensamento de Kullok (2002, p. 11), quando este relata 

que ―toda aprendizagem precisa ser embasada em um bom relacionamento entre os elementos 

que participam do processo, ou seja, aluno e professor.‖  

 O necessário nesta etapa é que o/a professor/a tenha conhecimento da realidade 

psicossocial que a criança está inserida, e a partir deste contexto, construtos como afetividade 

e respeito são essenciais para um bom relacionamento e conseqüentemente para a 

aprendizagem infantil, e que além destes construtos o docente reúna as condições 

profissionais necessárias (formações inicial e continuada) para o desempenho de seus 

afazeres.  

Cabe ainda ressaltar que o contato das crianças com profissionais homens e mulheres é 

importante pelo fato de que estes são mediadores incumbidos de educar e cuidarem de 

crianças que estão em processo de descobertas, e a pluralidade de experiências, metodologias 

e conhecimentos que estes professores/as adquirem ao longo da vida inerentes à profissão e 

não ao gênero como afirmam os padrões sociais é o que lhes delega o direito de exercerem o 

magistério, e aprimorarem suas ações de trabalho. Para reafirmar essas características 

pertinentes ao professor/a de Educação Infantil, nos ancoramos no Referencial Curricular 

Nacional para a Educação Infantil - RCNEI que diz: 
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A ação do professor de educação infantil, como mediador das relações entre as 

crianças e os diversos universos sociais nos quais elas interagem, possibilita a 

criação de condições para que elas possam, gradativamente, desenvolver 

capacidades ligadas à tomada de decisões, à construção de regras, à cooperação, à 

solidariedade, ao diálogo, ao respeito a si mesmas e ao outro, assim como 

desenvolver sentimentos de justiça e ações de cuidado para consigo e para com os 

outros. (BRASIL, 1998, p. 43) 

 

 

 O trabalho docente na Educação Infantil desde sua origem esteve ligado ao gênero 

feminino, como relata Souza (2010), embora essa primeira etapa da Educação Básica tenha 

diversas origens. Nas várias propostas, o cuidar e o educar se relacionavam à maternidade e 

ao âmbito doméstico, características consideradas femininas; com o passar dos anos, e 

amparado pela lei, o homem ocupa esse espaço com base nas suas competências, é o que diz o 

documento supracitado, que deixa claro não haver especificidade de gênero para atender as 

necessidades das crianças, apenas o preparo profissional deve caracterizar um professor/a da 

Educação Infantil, negando a relação ao gênero e ao sexo, sendo assim, não pode haver 

estranheza quanto à atuação de homens nessa fase da vida escolar.  

 Para que essa situação de disseminação das diferenças não se torne despercebida a 

ponto de interferir nas relações sociais dentro da escola, faz-se necessário investir em 

metodologias de ensino que visem acabar com as divisões de gênero e formar sujeitos/as 

conscientes de que uma vez cidadãos/ãs, justo é que tenham as mesmas oportunidades e 

compartilhem semelhanças, deveres e direitos, e que busquem nas diferenças uma forma 

exclusiva de completude do ser. Para embasar nosso ponto de vista, buscamos subsídios 

legais no Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil – RCNEI, que reforça 

nosso pensamento quando diz que: 

 

Educar crianças reforçando as semelhanças entre meninos e meninas significa 

formar cidadãos que cresçam sabendo que compartilham de um mesmo mundo das 

mesmas tarefas e possibilidades. No processo educativo as brincadeiras infantis não 

são neutras. Quando se oferece às meninas, basicamente, a opção de brincarem de 

panelinhas, bonecas, fogões ou vassouras e aos meninos, aviões, bolas e correrias 

estão sendo reforçados valores culturais que confinam as mulheres no plano 

doméstico e os homens no espaço externo. Expressões como ―isto não são modos de 

meninas‖ e ―meninos não choram‖ são formas de reforçar conceitos de feminilidade 

e masculinidade, valores culturais que acentuam no homem características de 

agressividade, independência, força e atividade; e na mulher, características de 

fragilidade, dependência, docilidade e passividade. Nesta construção cultural do 

masculino e do feminino, que começa já desde a primeira infância, retira-se do ser 

humano a sua dimensão integral, resultante do convívio dialético, na mesma pessoa, 

de todas estas características. (BRASIL, 1988, p. 14) 

 

 O documento supracitado aponta para alguns direitos das crianças e alerta quanto à 

importância de se atentar para os prejuízos que uma educação preconceituosa pode acarretar 
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na formação do adulto. Destaca ainda que ―a educação deveria permitir que as crianças 

desenvolvessem plenamente seus sentimentos e aptidões‖ (BRASIL, 1987, p. 15). Dessa 

forma cada sujeito teria autonomia para se apropriar da identidade que escolheu para si. Nesse 

contexto entendemos que educar, e não somente cuidar, não é tarefa exclusiva da mulher, mas 

de quem está habilitada/o para educar. A identidade da Educação Infantil não pode ser 

generificada ao ponto de não ser flexível às mudanças e ao diálogo com outras possíveis 

identidades. Na seção seguinte discorremos de uma forma mais profunda, sobre a volta do 

homem ao magistério e sobre as relações de gênero. 

 

1.5 O retorno do homem ao magistério e relações de gênero 

 

 Depois de algum tempo sob o domínio das mulheres, mais uma vez a economia 

impulsiona os rumos dessa história, e o homem retorna ao magistério, buscando ocupar um 

espaço que outrora fora seu; porém se vive outro momento na educação, nela, mais uma vez a 

sociedade e a cultura intervêm com base em seus valores afirmando que esse lugar pertence 

agora às mulheres, suscitando mais uma vez discussões em torno do gênero e hoje os homens 

que se enveredam nessa profissão, enfrentam preconceito social, que em alguns casos os 

rotula de homossexuais, afeminados ou pedófilos quando estes se colocam no ensino de 

crianças. 

          À medida que os ideais republicanos foram ganhando espaço no decorrer da história, a 

educação/escola passou a ser advogada não apenas como um privilégio dos burgueses, mas de 

todos, intensificando as reivindicações ao direito de acessar e manter-se nesse espaço que era 

exclusivo do homem e da classe dominante.   

         Embora vivamos em um mundo globalizado, podemos perceber que determinados ―pré-

conceitos‖ tradicionalistas continuam presentes. A questão do gênero continua dividindo 

classes em pleno século XXI, subjugando competências e fazendo com que a migração de 

profissões cresça devido ao espaço de atuação ainda ser negado ao/á cidadão/ã. Esclarecendo 

melhor, a capacidade profissional deveria ser o único fator determinante para designar a área 

de atuação do/a sujeito/a, mas na prática nem sempre é assim, geralmente o desequilíbrio 

entre gêneros é quem dita quais profissões são mais adequadas para homens e para mulheres. 

 É importante lembrarmos que o trabalho masculino não é pior nem melhor que o 

feminino, as práticas docentes são diferentes porque são realizadas por professores/as 

diferentes que impregnam a elas as suas essências e, essas diferenças não implicam em 

inferiorizações no ser e no fazer, principalmente no exercício das profissões, ou seja, assim 
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como há homens competentes, há também mulheres competentes e o contrário para ambos os 

sexos, além do que tais particularidades que diferenciam um ser do outro são fundamentais na 

formação sociocultural, psicológica e cognitiva das crianças. Alicerça essa afirmativa, o 

pensamento de que ―o gênero é um elemento constitutivo de relações sociais baseadas nas 

diferenças percebidas entre sexos e o gênero é uma forma primária de dar significado às 

relações de poder‖ (SCOTT, 1995, p. 86). 

Nesta perspectiva, as relações sociais basicamente surgem das divergências 

perceptíveis entre ambos os sexos, ou seja, das características externas do indivíduo, na 

maioria das vezes sem um conhecimento mais profundo do que é ser homem e ser mulher do 

interior para o exterior, e com isso forma-se um conceito arbitrário, porém com um poder de 

persuasão enorme em determinar quem pode ou não alguma coisa. 

          As reflexões sobre a relação de gênero e a docência masculina, principalmente no que 

diz respeito ao âmbito escolar infantil, buscam entender os fatores pelos quais os homens vêm 

sendo afastados dessa fase escolar, em que alguns afirmam pertencer às mulheres. Porém, 

como a profissão não tem sexo, o que deve prevalecer na locação do profissional são a 

experiência e o conhecimento que cada um traz independentemente de ser masculino ou 

feminino. 

 A esse respeito Gonçalves (2009) discorre sobre a atuação docente na Educação 

Infantil e afirma que diferentemente das outras séries ainda é vista por alguns como uma ação 

que deve ser desenvolvida por mulheres, permanecendo indiscutíveis os valores culturais que 

modelam e procuram justificar os comportamentos que são mais adequados para este ou 

aquele grupo como forma de organizar e controlar o mundo material e social, ignorando-se 

muitas vezes que os seres humanos diferem uns dos outros, independentes de sexo, e que esse 

fato não interfere de forma alguma em seus sentimentos e capacidades, diferentemente dos 

―pré‖ conceitos sociais que classificam os seres como mais ou menos habilidosos de acordo 

com padrões comportamentais que um determinado grupo julga ser corretos ou não, excluindo 

aqueles que agem de forma contrária aos seus interesses.  

 

Os padrões de comportamento predominantes numa determinada cultura não são, 

portanto, naturais, e sim construídos socialmente, seguindo modelos que atendem 

aos interesses de determinados grupos da mesma sociedade. Como estes padrões são 

aceitos como verdadeiros, as pessoas que agem de maneira contrária são vistas como 

incorretas por infringirem as normas aceitas pela cultura na qual estão inseridas. 

Muitas vezes essas pessoas sofrem conseqüências e, para evitá-las, voltam a agir 

conforme as normas estabelecidas. (GONÇALVES, 2009, p. 23) 
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 Estes padrões de comportamentos podem indicar a forma como os sujeitos se vêem, se 

interpretam e se percebem visão esta que se estende ao seu semelhante, às vezes de forma 

precipitada e injusta, tirando-lhe o direito e a liberdade de escolher seus próprios caminhos e a 

oportunidade de mostrar suas verdadeiras características. Lembrando que essa visão torpe e 

egoísta com relação ao comportamento mais adequado para o outro, para o masculino e para o 

feminino exerce grande influência no processo de construção da identidade do sujeito. Louro 

(2007, p. 99) diz que ―professores e professoras como qualquer outro grupo social foram e são 

objeto de representações.‖ E por tais representações colaborarem na formação desses (as) 

profissionais, eles se constituem e são reproduzidos socialmente por elas, mesmo quando essa 

reprodução não condiz com a verdadeira identidade do professor/a. Louro (2007), ainda 

acrescenta que  

Professoras foram vistas, em diferentes momentos, como solteironas ou ―tias‖, como 

gentis normalistas, habilidosas alfabetizadoras, modelos de virtudes, trabalhadoras 

da educação; professores homens foram apresentados como bondosos orientadores 

espirituais ou como severos educadores, sábios mestres, exemplos de cidadãos [...]. 

(p. 100)   
 

 Os critérios de avaliação que demarcam o espaço e a competência do profissional de 

forma nenhuma podem ser determinados por questões de gênero e sexo, e por mais que haja 

alguma resistência com relação ao homem como professor da educação infantil, observamos 

que cresce o número de profissionais que se especializam nessa área, e os que conseguem 

exercer a profissão têm deixado um histórico contraditório ao imputado pela sociedade, isso 

mostra que somente através da oportunidade dada, é que se podemos avaliar como bom ou 

ruim o desempenho e capacidade de alguém: a experiência vem com a prática, dessa forma e 

com o passar do tempo procuramos adequar a melhor metodologia de trabalho. Nesse 

direcionamento,  

Se o experimento é repetível, a experiência é irrepetível, sempre há algo como a 

primeira vez. Se o experimento é preditível e previsível, a experiência tem sempre 

uma dimensão de incerteza que não pode ser reduzida. Além disso, posto que não se 

possa antecipar o resultado, a experiência não é o caminho até um objetivo previsto, 

até uma meta que se conhece de antemão, mas é uma abertura para o desconhecido, 

para o que não se pode antecipar nem ―pré-ver‖ nem ―pré-dizer‖. (LARROSA, 2002, 

p. 28) 

 

 

  A prática pedagógica cotidiana do docente exige algumas ações que muitas vezes não 

são aprendidas na sua formação, seja ela inicial ou continuada e nem nos currículos impostos 

pela instituição escolar. O fazer docente é plural, e por esta razão cada professor/a traz 

consigo um universo de escolhas, experiências e possibilidades únicas, quando em seu 
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cotidiano superam a racionalidade técnica e utiliza a reflexão e a experiência como ponto de 

apoio para suas práticas. 

         A desigualdade de gênero, como tantas outras formas de diferenciação social, trata-se 

de um fenômeno estrutural com raízes complexas instituído social e culturalmente de tal 

forma, que se processa cotidianamente de maneira quase imperceptível e com isso é 

disseminada intencionalmente, ou não, por certas instituições sociais como escola, família, 

igreja, etc. Sem dúvida alguma estes sistemas que propagam a desigualdade social, têm como 

objetivo o exercício e manutenção de poder implicando sempre em relações desiguais e de 

submissão com conseqüências importantes para a autonomia individual e coletiva, e para o 

exercício pleno da identidade cidadã, quando se considera o ser humano como agente 

protagonista de sua própria transformação em um contexto biopsicossocial. (PIERUCCI, 

2007) 

 Ser um professor homem em um ambiente em que há uma predominância feminina 

pode gerar certa estranheza por parte de alguns alunos/as, pais/mães e colegas de profissão, 

que esperam ver esse homem ocupando o espaço de vigia, zelador ou diretor; mas não seria a 

escola um ambiente ideal para desconstruir essa estranheza? Mas o que se tem visto é o 

oposto, a escola tem sido uma das maiores produtoras dessas diferenças e desigualdades, e de 

uma forma consciente ou até inconsciente ela internaliza de forma tão sutil a ponto de parecer 

natural determinados comportamentos dos sujeitos. 

Diferenças, distinções, desigualdades... A escola entende disso. Na verdade, a escola 

produz isso. Desde seus inícios, a instituição escolar exerceu uma ação distintiva. 

Ela se incumbiu de separar os sujeitos — tornando aqueles que nela entravam 

distintos dos outros, os que a ela não tinham acesso. Ela dividiu também, 

internamente, os que lá estavam, através de múltiplos mecanismos de classificação, 

ordenamento, hierarquização. (LOURO, 1997, p. 57) 

 Cabe salientar, que não há nenhuma ―natureza‖ feminina nem tão pouco masculina na 

profissão docente, e que as representações sociais acerca da mesma é apenas algo abstrato 

desenvolvido nas relações sociais visando um ou outro interesse. E assim sendo, o respeito à 

profissão docente deve está vinculada à competência na realização do trabalho pedagógico e 

não submetendo os docentes a normas padronizadoras como vemos a seguir. 

A escola produz e reproduz conteúdos e identidades culturais. Reproduz porque, 

como faz parte da sociedade, participa das representações que, nessa, circulam. A 

escola também é reprodutora de cultura, por ser um microcosmo com capacidade de 

elaboração de práticas particulares, conforme as circunstancias e os indivíduos que 

nela convivem. Em termos de reprodução de diferenças de gênero, devemos 

reconhecer que a própria organização do trabalho pedagógico em sala de aula, já 

vem muitas vezes marcada pela necessidade de estabelecer relações.  (FERREIRA, 

2006, p. 72)  
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 Geralmente o profissional é avaliado por questões como idade, cor, raça ou sexo, não 

por características que o definam como bom profissional como domínio de conteúdo, boa 

didática, organização do tempo em sala de aula, construção de relação de respeito com 

alunos/as, família e os demais funcionários da escola entre outras não menos importantes. É 

interessante compreender, olhando pela vertente da equidade de gênero que essas premissas 

não devem ser observadas apenas no que se refere ao professor homem e tampouco aquele 

que atua na Educação Infantil, mas a todo/a profissional, independente do sexo. 

           O que deve ser valorizado é o fato de esse professor/a inovador a cada dia, a cada aula, 

procura ensinar e aprender sempre e cada vez mais, num processo contínuo de melhoramento. 

E nessa dialética entre transformar e tranformar-se, deve-se construir uma trajetória 

independente de gênero, focando nas competências e acreditando que as diferenças têm papel 

importante na construção da sociedade, e que o pensamento individual não deve interferir na 

proposta de crescimento do coletivo. Quanto aos profissionais da Educação Infantil, 

independente do gênero, advogamos que o melhor é atuar com naturalidade e 

responsabilidade, agindo assim, o reconhecimento virá com o tempo, como fruto de um bom 

trabalho. 

       Buscamos esteio no Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil – 

(RCNEI) com o intuito de encontrar o perfil do profissional de Educação Infantil, tendo a 

competência polivalente como ponto chave para o desenvolvimento do seu trabalho. Valemo-

nos desse documento para tecer o seguinte comentário, que a nosso ver transcende qualquer 

preconceito e nos convida a rever visões arraigadas de jeitos e formas de ser professor/a de 

crianças. 

O trabalho direto com crianças pequenas exige que o professor tenha uma 

competência polivalente. Ser polivalente significa que ao professor cabe trabalhar 

com conteúdos de naturezas diversas que abrangem desde cuidados básicos 

essenciais até conhecimentos específicos provenientes das diversas áreas do 

conhecimento. Este caráter polivalente demanda, por sua vez, uma formação 

bastante ampla do profissional que deve tornar-se, ele também, um aprendiz, 

refletindo constantemente sobre sua prática, debatendo com seus pares, dialogando 

com as famílias e a comunidade e buscando informações necessárias para o trabalho 

que desenvolve. São instrumentos essenciais para a reflexão sobre a prática direta 

com as crianças a observação, o registro, o planejamento e a avaliação. (BRASIL, 
1998, p. 41) 

                                     

          Em conformidade com o exposto perguntamo-nos o porquê da baixa presença de 

professores homens, especificamente, na Educação Infantil, se as atribuições declaradas nesse 

documento são comuns à maioria constante no acervo de atividades docentes de 
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professores/as.  Isto nos faz refletir sobre as crises de masculinidades sofridas pelos homens, 

juntamente com as transformações comportamentais e sociais, dá espaço para o surgimento de 

um novo homem, com isso os discursos por todos os meios de informação e espaços sociais 

aumentam consideravelmente com relação ao gênero. 

          No que tange à ambiência escolar, a novidade ainda é o homem como professor, em 

especial na Educação Infantil, mas este homem também é ser histórico e sociocultural de 

classe e gênero e como o magistério não tem gênero, não há razão para estranhamento na 

inserção de homens na Educação Infantil, posto que estes sejam seres racionais e capazes de 

ter sentimentos típicos de um educador/a infantil não isentando o mesmo de fragilidades 

diante de algumas situações, e que isso pode gerar um constrangimento em pedir ajuda por ser 

visto como o ―sexo forte‖, mas isso deve ser superado, visto que todo e qualquer bom 

profissional está num processo contínuo de aprendizado.( FLORES, 2000) 

Pensarmos esses contextos foram possibilidades que sedimentaram o nosso olhar de 

pesquisadora para o nosso problema de estudo, sempre percebendo a relação aproximativa 

com a situação da mulher no magistério e quando a história não se encontra, criam-se desvios 

que nos levam aos lugares comuns de cada sexo e nos parece ser a escola, o espaço público 

em que a mulher, ao contrário do homem, mesmo tendo saído do ambiente privado, parece 

que permanece em espaço doméstico.  O homem, por outro lado, principalmente, no ambiente 

escolar da Educação Infantil, parece retornar ao espaço privado, por isso supõe-se que ele 

esteja fora do seu lugar social causando estranheza, mais uma vez o gênero ata ou desata nós? 

No capítulo seguinte apresentamos a metodologia e descrevemos os caminhos 

trilhados para essa pesquisa. Iniciamos identificando a natureza do estudo, depois procuramos 

traçar o perfil dos interlocutores e atores da empreitada investigativa, assim como procuramos 

apreender as suas práticas educativas e posturas pedagógicas, valorizando o seu fazer docente 

de professores homens da Educação Infantil.  
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2 METODOLOGIA: CAMINHOS DA PESQUISA 

 

 Neste capítulo explicitaremos o percurso metodológico da pesquisa. Visando dar 

visibilidade, através da exposição detalhada, aos passos seguidos, a dinâmica de como se 

construiu a pesquisa em questão, além de apresentarmos os subsídios para a compreensão e o 

entendimento da mesma. Descrevemos, também, os aportes teórico-metodológicos que nos 

guiaram, bem como a maneira pela qual realizamos os processos de constituição e análise dos 

dados. 

 

2.1 Natureza da pesquisa 

  

 Esta pesquisa traz uma abordagem qualitativa, por esta razão ela não se preocupa com 

representatividade numérica, mas propõe fazer um levantamento mais profundo dos dados do 

problema pesquisado, procurando facilitar a compreensão e interpretação de determinados 

comportamentos do público-alvo, como também, o conhecer a opinião e as expectativas dos 

indivíduos que estiveram diretamente ligados à questão em discussão.  

 

A pesquisa qualitativa responde a questões muito particulares. Ela se preocupa, nas 

ciências sociais, com um nível de realidade que não pode ser quantificado, ou seja, 

ela trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e 

atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das relações dos processos e 

dos fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis. 

(MINAYO, 1995, p. 21-22) 

 

Coadunamos com a autora, por isso escolhemos a pesquisa qualitativa, por 

acreditarmos ser ela a mais indicada para o estudo que nos propusemos realizar desde o início. 

Em nossa pesquisa buscamos respostas para questões bem particulares em que percebíamos 

situações atravessadas por afetos, pessoalidades e consciências individuais acerca das 

experiências de vida dos interlocutores. Nesse cenário fomos sensibilizadas para a 

necessidade de recorremos a essa abordagem pela riqueza que vislumbramos em sua 

utilização.   

No tocante aos objetivos trata-se de uma pesquisa explicativa, pois, pretende explicar a 

ocorrência de um fenômeno. Segundo Vergara (2000, p. 47), ―a investigação explicativa tem 

como principal objetivo tornar algo inteligível justificar-lhe os motivos. Visa, portanto, 

esclarecer quais fatores contribuem de alguma forma, para a ocorrência de determinado 

fenômeno‖. Corroborando com esta classificação, Lakatos e Marconi (2001), afirmam que 
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―a pesquisa explicativa registra fatos, analisa-os, interpreta-os e identifica suas causas. Essa 

prática visa ampliar generalizações, definir leis mais amplas, estruturar e definir modelos 

teóricos, relacionar hipóteses em uma visão mais unitária do universo ou âmbito produtivo em 

geral e gerar hipóteses ou idéias por força de dedução lógica‖. 

 Com base na classificação dos autores, anteriormente citados, a pesquisa explicativa é 

importante por ampliar a visão da realidade, uma vez que seu principal propósito é a busca de 

respostas para uma questão fundamental, sempre procurando entender o porquê, ou seja, as 

causas da ocorrência de determinado acontecimentos. 

 

2.2 A seleção dos sujeitos da pesquisa 

 

 O primeiro passo foi procurar obter da Secretaria de Educação do município de Picos - 

PI, a relação de professores do sexo masculino que desenvolviam seus trabalhos em 

instituições de educação infantil.  A escolha dos sujeitos investigados nestas instituições de 

ensino ocorreu sob dois critérios: a) Ser professor homem e atuar na Educação Infantil e b) 

Ser professor da Educação Infantil da Rede Pública Municipal de Picos - PI. 

  A amostra se deu de forma acidental uma vez que só localizamos 06(seis) professores 

do sexo masculino ministrando aulas na educação infantil na rede pública de ensino.  No que 

refere à naturalidade dos pesquisados 05(cinco) são piauienses e 01(maranhense).  Quanto à 

situação funcional na Rede de Ensino 02(dois) são efetivos, 02(dois) celetistas e 02(dois) 

contratados por indicação. No tocante ao tempo de serviço no magistério, particularmente, na 

docência da Educação infantil varia entre 3 e 12 anos. 

 Dos 06(seis) professores investigados 02(dois) não permitiram ter seus nomes 

revelados, por esta razão sugestionamos aos mesmos usar substantivos abstratos para 

identificá-los, eles concordaram e permitiram que escolhêssemos esses nomes fictícios; 

analisamos, então, as qualidades e sentimentos que caracterizam os profissionais da Educação 

infantil e optamos pelos seguintes: Professor Afeto, Professor Alegria, Professor Amor, 

Professor Compromisso, Professor Respeito e Professor Virtude. Demonstramos a seguir, um 

quadro explicativo para identificar de forma mais detalhada os sujeitos pesquisados e 

posteriormente entender o desenvolvimento do trabalho d cada um. 
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QUADRO – 01 Caracterização dos sujeitos da pesquisa. 

 

NOME  IDADE    FORMAÇÃO PROFISSÃO TEMPO DE 

ATUAÇÃO 

NA 

EDUCAÇÂO 

INFANTIL 

ESTADO 

CIVIL E 

FILHOS 

(se tiver) 

Professor 

Afeto 

44 anos Magistério, 

Bacharelado 

em Teologia 

e Direito. 

Professor e 

segurança em 

transporte de 

valores. 

5 anos Casado (2 

filhos) 

Professor 

Alegria 

45 anos Licenciatura 

em 

Pedagogia. 

Professor e 

ajudante de 

cozinha. 

12 anos Divorciado 

Professor 

Alegria 

45 anos Licenciatura 

em 

Pedagogia. 

Professor e 

ajudante de 

cozinha. 

12 anos Divorciado 

Professor 

Amor 

33 anos Licenciatura 

em Pedagogia 

(formando). 

Professor e 

cabeleireiro. 

3 anos Solteiro 

Professor 

Compromisso 

37 anos Licenciatura 

em Letras 

Portuguesa e 

Bacharelado 

em Teologia. 

Professor e 

corretor de 

imóveis. 

8 anos Casado (3 

filhos) 

Professor 

Virtude 

32 anos  Técnico em 

enfermagem e 

Normal 

Superior. 

Professor e 

representante 

de vendas. 

10 anos Divorciado 

(1 filho) 

FONTE: Dados da pesquisa 

  

 No quadro acima mostramos maiores informações sobre os professores, e pretendemos 

agora esclarecer alguns pontos, afim de que haja um conhecimento maior de quem são estes 

profissionais. Quanto à formação dos mesmos colocamos em ordem crescente, ou seja, da 

primeira à última formação, e percebemos que nem todos começaram pelo magistério, na 

verdade alguns têm formação que não são adequadas para o trabalho docente com crianças, 

pois há, na atualidade, pelo menos no discurso teórico, um consenso sobre a necessidade de 

formação em nível Superior (Graduação em Pedagogia). As Diretrizes Curriculares Nacionais 

para os Cursos de Pedagogia (BRASIL, 2006) assumem, como núcleo básico, a formação do 

professor da EI e das séries iniciais do Ensino Fundamental. , visto que, frente ao avanço dos 

conhecimentos sobre a criança e suas especificidades, cresce a necessidade de professores 

qualificados com saberes próprios para atuar nessa etapa educativa. 
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 Observamos atentamente as informações sobre a formação dos sujeitos da pesquisa 

apresentadas no quadro anterior. Isso nos causou certa preocupação quando dos 06(seis) 

professores investigados apenas 03(três) tem formação em pedagogia, que no caso é o curso 

adequado para o trabalho com crianças pequenas; outro fator que também chamou atenção é 

que 05(cinco) professores exercem outra profissão além da docência como forma de 

complementar a renda, diante destas informações levantamos os seguintes questionamentos: 

há tempo disponível para o devido planejamento das aulas? O fato de serem profissões tão 

diferentes, e exigirem dos profissionais posturas também diferentes, isso não atrapalha no 

desempenho profissional?  

 Pensamos ainda que o fato de alguns destes profissionais não estarem devidamente 

habilitados para o exercício da profissão docente com crianças pode trazer conseqüências 

seríssimas para o desenvolvimento psicossocial e cognitivo destas crianças. Quando nos 

deparamos com questões sobre relações de gênero limitando e delimitando espaços e 

comportamentos no meio social, percebemos que no ambiente escolar não é diferente, porém 

o gênero do profissional não trará prejuízos ao aprendizado da criança; mas a desqualificação 

profissional traz algumas vezes consequências irreparáveis. Enquanto sexo se refere às 

categorias inatas do ponto de vista biológico, ou seja, algo relacionado com feminino e 

masculino; o gênero diz respeito apenas aos papéis sociais relacionados com a mulher e o 

homem. (FOUCAULT, 1990) 

 

2.3 Caracterização das escolas investigadas  

 

 As escolas de atuação dos sujeitos pesquisados são todas da rede municipal de ensino, 

por esse motivo, a estrutura física é semelhante entre as mesmas, localizam-se em bairros 

distintos e afastados do centro da cidade, a maioria com sede própria. A clientela dessas 

escolas são crianças de famílias de baixa renda, oriundas dos bairros onde estão localizadas e 

povoados mais próximos, com faixa etária entre 3 e 13 anos. O corpo docente é composto por 

profissionais da região e de outras cidades vizinhas, e a predominância do mesmo é feminina. 

 As escolas foram estas: Escola Municipal Helí Nunes - localizada no bairro Pantanal; 

Escola Municipal de Morada do sol - localizada no bairro Morado do sol; Escola Municipal 

Francisco Jeremias de Barros – localizada no bairro Samambaia; Escola Municipal Francisco 

José de Araújo – localizada no bairro Morro da macambira; Escola Municipal Escola 

Municipal José Hermenegildo de Almondes- Localizada no bairro Morrinhos. Segue 

posteriormente à localização das escolas, imagens e informações mais detalhadas das mesmas, 
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como forma de correlacionar o perfil dos docentes e discentes e assim entendermos as 

relações que se estabelecem entre os mesmos. 

 

IMAGEM 01: Escola Municipal Helí Nunes 

 
FONTE: Arquivo da pesquisadora 

 

 

 A escola Helí Nunes, fica localizada no bairro Pantanal e oferece a modalidade de 

ensino do maternal ao 5º ano no período da tarde. Por não possuir sede própria, quando a 

escola começou a funcionar há alguns anos atrás, tinha sua sede em uma residência alugada 

no mesmo bairro, há apenas três anos e meio passou a ocupar o prédio da escola Estadual 

Julieta Neiva Nunes também no mesmo bairro, no período vespertino, visto que no período da 

tarde a escola não funcionava. 

 A estrutura física da escola é ampla e está distribuída da seguinte forma: 1 pátio 

coberto, 1 refeitório, 1 cozinha, 1 quadra, 4 banheiros, 1 sala de professores, 1 secretaria, 1 

sala de informática, 1 biblioteca, 10 salas de aula climatizadas e ainda uma área livre que em 

volta de todo o prédio. O quadro de funcionários está composto por: 1 vigia, 2 zeladoras, 1 

cozinheira, 1 diretor, 1 secretária, 10 docentes ( apenas 1 homem). 

 Podemos dizer, diante das observações realizadas, que existe um bom relacionamento 

entre o gestor, corpo docente, alunos e demais funcionários embora percebemos que o diretor 

é muito exigente quando se trata de organização e qualidade em todos os assuntos referentes à 

instituição, ―mas isso não causa transtornos, pois procuro exercer uma gestão democrática, 

onde respeito e valorizo a opinião dos demais‖(fala do diretor). Barroso (2005, p. 171) 

ressalta a importância da existência de regras para o bom funcionamento da escola afirmando 
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que ―processos formais e informais garantem a coordenação da ação coletiva na escola, 

através da produção e manutenção de regras que asseguram o seu funcionamento‖. 

 

 

IMAGEM 02: Escola Municipal de Morada do Sol 

 
FONTE: Arquivo da pesquisadora 

 

 A referida escola localiza-se no bairro Morada do Sol, com sede própria e oferece a 

modalidade de ensino do maternal ao 1º ano no período da manhã e do 2º ao 5º ano no 

período da tarde. A maior parte dos alunos são do próprio bairro e a maioria  dos professores 

são de outros bairros. 

 A estrutura física da escola mediana e está distribuída da seguinte forma: 1 

pátiopequeno, , 1 cozinha, , 2 banheiros, 1 sala de professores que serve para a secretaria e 

direção, 1 sala de informática, 1 biblioteca, 10 salas de aula com dois ventiladores em cada 

uma. O quadro de funcionários está composto por: 1 vigia, 2 zeladoras, 1 cozinheira, 1 

diretora, 1 secretária, 9 docentes ( apenas 2 homens). 

 Conversamos informalmente com a diretora e a mesma relatou que encontra muita 

dificuldade para trabalhar de forma coletiva, alguns professores tem personalidade difícil, os 

pais não acompanham a vida escolar dos filhos, mesmo quando são convocados pela escola, e 

a violência entre algumas crianças já virou rotina na escola. Segundo a diretora o rendimento 

escolar deixa a desejar pois ela percebe que algumas crianças vão para a escola apenas brincar 

e por causa da merenda, e na educação infantil ainda é um pouco pior porque os próprios pais 

vêem a escola como parque infantil, ―as mães acham que na educação infantil as crianças vem 

só brincar‖(fala da diretora). A criança tem na família, biológica ou não, um ponto de 

referência fundamental, apesar da multiplicidade de interações sociais que estabelece com 

outras instituições sociais. Por isso a família precisa estar em permanente comunicação com a 
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escola, consolidando-se com um canal interrupto de diálogo família/escola, que é condição 

essencial para uma compreensão crescente das potencialidades e limitações do filho/aluno e 

do aluno/filho (CARNEIRO, 2010). 

 

IMAGEM 3: Escola Municipal Francisco Jeremias de Barros 

 
FONTE: Arquivo da pesquisadora 

 

 Esta escola oferece a modalidade de ensino do maternal ao 1º ano no turno da manhã e 

do 2º ao 5º ano no período da tarde, os alunos são na maioria moradores do bairro, e os 

professoressão de localidades vizinhas. A imagem acima nos mostra alunos do 4º e 5º ano 

apresentando um poema sobre a importância da àgua para manutenção da vida, em uma 

gincana promovida pela escola. Embora esta instituição ofereça apenas o Ensino Fundamental 

I, o que constatamos é que a faixa etária dos alunos está entre 3 e 13 anos que existem alunos 

que deveriam estar terminando o Fundamental II e no entanto ainda estão cursando o 5º ano.  

 Com sede própria, a escola já funciona há muito tempo, porém sua estrutura física 

deixa muito a desejar, possui apenas 8 salas de aula com 2 ventiladores em cada, 2 banheiros, 

1 sala de professores que tabém é usada pela secretária e direção, 1 cantina e um pequeno 

pátio que não permite grandes movimentos na hora do recreio. As crianças da EI, geralmente 

merendam na sala de aula e durante o recreio é preciso que os professores acompanhem o 

movimento da sua turma, devido o espaço para recreação ser pequeno. 

 A diretora mostrou-se insatisfeita com o estado geral do prédio da escola, e com o 

descaso por parte das lideranças políticas que estão sempre cobrando qualidade de ensino mas 

não oferecem condições para isso. ―Procuramos trabalhar em conjunto, os professores ajudam 
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muito e tentam dar aulas diferenciadas a cada dia, dentro das suas possibilidades, mas isso não 

é fácil, pois muit6as vezes eles trabalham com recursos próprios‖( fala da diretora). O número 

de funcionários também é reduzido, a escola conta com 2 vigias, 1 zeladora, 1diretora, 1 

secretária, 1 cozinheira, 8 docentes (apenas 1 homem). 

  

IMAGEM 4: Escola Municipal Francisco José de Araújo

 
FONTE: Arquivo da pesquisadora 

 

 Localizada no Morro da Macambira, um bairro relativamente calmo, composto em sua 

maioria por famílias de baixa renda, a escola ilustrada acima trabalha com turmas do 2º ao 5º 

ano pela manhã e do maternal ao 1º ano à tarde, esta escola tem uma clientela em média de 18 

a 24 alunos por turma, crianças que são do bairro e muitas que vem de locais um pouco mais 

distante. A escola tem sede própria, com um espaço mediano porém muito danificado, 

segundo relatos do gestor há três anos que a escola espera por uma reforma, mas até o 

presente momento continua da mesma forma .  

 No espaço físico da escola encontramos, 1 cantina, 3 banheiros sendo que um destes 

encontra-se em desuso em função de alguns problemas, 1sala de professores bem espaçosa, 

mas também usada pela direção e secretaria, 1 biblioteca, 8 salas de aula com 3 ventiladores 

cada uma, 1 pátio  pequeno, mas que permite a recreação. 

 O quadro de funcionários é formado por 2 vigias, 1 merendeira, 2 zeladoras, 1 

secretária, 1 diretor, 10 docentes (apenas 1 homem). A escola apresenta uma quantidade 

considerável de alunos, e esse fato as vezes dificulta o trabalho dos professores. De acordo 

com o gestor, na EI, os docentes relatam sentir necessidade de um auxiliar, e reclamam da 

falta de material didático, contudo procuram desenvolver seu trabalho da melhor forma 

possível, algumas vezes usando seus próprios recursos para desenvolver uma aula diferente. 
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 Para Graells (2000), os recursos didáticos apresentam algumas funções importantes, 

como: fornecer informações, orientar a aprendizagem, exercitar habilidades, motivar, avaliar, 

fornecer simulações, fornecer ambientes de expressão e criação, e a falta deles podem trazer 

consequências negativas para o aprendizado. 

 

IMAGEM 5: Escola Municipal José Hermenegildo de Almondes 

Fonte: Arquivo da pesquisadora                             

                                                                                                                                                              

 A escola ilustrada acima, localizada no bairro morrinhos, oferece o Ensino 

Fundamental I com turmas do maternal ao 1º ano pela manhã e do 2º ao 5º ano no período da 

tarde, a maioria dos alunos residem no bairro e outros em localidades adjacentes. Com sede 

própria, a escola dispõe de um prédio amplo, e nesse momento passa por uma reforma 

aguardada há 2 anos. 

 Percorrendo as dependências da escola encontramos 4 banheiros, 1 cantina, 1 pátio, 1 

biblioteca, 1 sala de professores, 1 diretoria, 8 salas de aula com 3 ventiladores em cada uma, 

e um amplo espaço aberto na frente da escola que é usado como área de lazer e para  

atividades de educação física. 

 Conforme informações da gestora, o quadro de funcionários é o seguinte: 2 vigias, 1 

cozinheira, 1 secretária, 2 zeladoras, 1 diretora, 10 docentes (apenas 1 homem). Ainda 

segundo estas informações, as ações da escola são definidas coletivamente com todos que 

fazem parte da escola, com exceção de alguns dos pais e/ou responsáveis das crianças, pois 

estes são ausentes, mesmo quando convocados para tratar de algum assunto relacionado aos 

filhos. ―Parece que eles (os pais) esquecem suas responsabilidades quando deixam os filhos 

na escola, e isso só traz danos pra escola e principalmente para a criança‖ (fala da diretora). 
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Ressaltamos aqui, que esse é um problema encontrado nas cinco escolas pesquisadas. ―Se a 

parceria entre família e escola for formada desde os primeiros passos da criança, todos terão 

muito a lucrar‖. (TIBA, 2002, p. 183) 

 

2.4 Técnicas de pesquisa  

 

 Realizamos essa pesquisa no segundo semestre do ano letivo de 2015 e nesse período 

estabelecemos um contato prévio com o espaço físico das escolas investigadas, quando, numa 

conversa informal, apresentarmos ao diretor/a, resumidamente, nosso projeto e 

concomitantemente sob sua autorização observarmos a rotina escolar durante uma semana em 

cada escola, com essa atividade nos familiarizamos com o espaço e adquirimos informações 

de maneira informal pertinentes à pesquisa. 

 Dentre as técnicas de observação existentes, optamos pela observação assistemática. A 

observação assistemática "consiste em recolher e registrar os fatos da realidade sem que o 

pesquisador utilize meios técnicos especiais ou precise fazer perguntas diretas". (MARCONI; 

LAKATOS 2007, p. 89), também conhecida como não estruturada, espontânea, informal, 

simples, ocasional ou acidental pelo fato do conhecimento ser obtido de forma casual sem 

uma determinação prévia dos aspectos relevantes a serem observados.  

 

A observação assistemática é realizada como estágio inicial para estudos de casos ou 

como prévio levantamento de fatos, ocorrências e objetos que aparecem num 

contexto natural, não preparado pelo observador, mas selecionado previamente, 

embora não forneça dados definidos, é de grande utilidade para levantamento de 

hipóteses para posteriores pesquisas. (GRESSELER, 2003, p. 174) 

 

 Embora seja um tipo de observação feita sem um planejamento prévio, os dados 

coletados deram o embasamento claro sobre a problemática pesquisada, ainda que isso 

exigisse da pesquisadora uma postura de prontidão contínua pelo fato do conhecimento obtido 

vir de uma experiência espontânea, mas que possibilita a aquisição de informações 

importantes, que dão suporte e enriquecem nosso estudo. 

Para interpretar os discursos dos sujeitos envolvidos, a pesquisa contou com a coleta 

de dados através do questionário pela praticidade na obtenção das respostas, como também 

pela facilidade de investigarmos muitos sujeitos ao mesmo tempo. O questionário é definido 

―como a técnica de investigação composta por um número mais ou menos elevado de 



45 

 

questões apresentadas por escrito às pessoas, tendo por objetivo o conhecimento de opiniões, 

crenças, sentimentos, interesses, expectativas, situações vivenciadas etc.‖ (GIL, 1999, p. 128) 

 Optamos pelo questionário aberto, por que este proporciona respostas de maior 

profundidade, ou seja, permitem ao inquirido construir a resposta com as suas próprias 

palavras, permitindo deste modo a liberdade de expressão e no tempo que lhe for mais 

conveniente. Essa afirmativa é ratificada por Mattar (1994), que recomenda iniciar o 

questionário com uma pergunta aberta e interessante (para deixar o respondente mais à 

vontade e assim ser mais espontâneo e sincero ao responder as perguntas restantes). Iniciar 

com perguntas sobre a opinião do respondente pode fazer com que se sinta prestigiado e se 

torne disposto a colaborar. 

 Considerando essas prerrogativas é que elaboramos o questionário com base nos 

objetivos e nas nossas inquietações sobre a baixa presença de homens na educação infantil. 

Assim, de início nos identificamos como também a instituição e curso do qual fazemos parte. 

Ressaltamos o quanto opiniões e experiências dos respondentes eram importantes para nosso 

trabalho.  Feita a sensibilização dos interlocutores construímos o questionário com 10 

perguntas claras e objetivas que foram digitadas e impressas, o que facilitou a leitura por parte 

dos sujeitos pesquisados. Aplicamos o instrumento coletor de informações em um mesmo dia, 

porém, o retorno dos mesmos foi de forma alternada, em conformidade com a disposição de 

cada interlocutor. 

 No que se refere ao método de análise dos dados valemo-nos da análise de conteúdo 

por advogarmos a sua eficiência e adequação ao fazermos análises de comunicações, a 

exemplo dessas obtidas através da aplicação dos questionários, anteriormente, mencionados e 

explicitados nesse trabalho. Por esse viés buscamos esteio em Bardin (1994), ao afirmar que 

este método ―é uma técnica de investigação que tem por finalidade a descrição objetiva, 

sistemática e quantitativa do conteúdo manifesto da comunicação‖. Trata-se de um método de 

análise consolidado e validado nas pesquisas científicas da área de sociologia e ciências 

sociais aplicadas, adequado ao nosso estudo. 

Em consonância com a definição do autor citado sobre o método de análise de 

conteúdo, podemos dizer que é uma forma de interpretação pessoal por parte do pesquisador/a 

com relação à percepção que tem dos dados, e que, portanto, elimina qualquer possibilidade 

de uma leitura neutra, uma vez que toda leitura constitui-se numa interpretação. Por esse viés, 

é que apresentaremos a análise da nossa pesquisa, de forma clara e concisa no capítulo que se 

segue. 
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3 ANÁLISES E DISCUSSÕES DOS ACHADOS DA PESQUISA 

 

 A pesquisa tem como objetivo investigar as razões da baixa presença de professores 

homens na Educação Infantil, procurando esclarecer os desafios e perspectivas encontradas 

por esses profissionais no exercício da profissão docente nas escolas municipais de Picos (PI) 

em 2015.  Para atender aos objetivos da pesquisa proposta elaboramos três categorias de 

análise conforme citamos mais adiante: a) Práticas educativas dos professores da Educação 

Infantil, b) Desafios e perspectivas da docência de homens na Educação Infantil e c) 

Motivações da baixa presença de professores na docência da Educação Infantil. Com as 

categorias pensadas e devidamente organizadas passamos ao processo de análise conforme 

nos recomenda Bardin (2006), que organiza em três fases o método de análise de conteúdo: 1) 

a pré-análise, 2) a exploração do material, 3) o tratamento dos resultados, a inferência e a 

interpretação. (BARDIN, 2006) 

  A pré-análise é a fase em que se organiza o material a ser analisado com o objetivo de 

deixá-lo pronto para ser desenvolvido, e divide-se em quatro etapas: (a) leitura flutuante, que 

é o momento que se estabelece o contato com os documentos da coleta de dados e se conhece 

o texto; (b) escolha dos documentos, que consiste em demarcar o que será analisado; (c) 

formulação das hipóteses e dos objetivos; (d) referenciação dos índices e elaboração de 

indicadores, determina os indicadores por meio de recortes de texto nos documentos de 

análise. (BARDIN, 2006) 

 A exploração do material consiste na definição de categorias e a identificação das 

unidades de registro e das unidades de contexto nos documentos. Esta etapa é importante, 

porque vai possibilitar ou não a riqueza das interpretações e inferências. Esta é a fase da 

descrição analítica do material textual coletado, submetido a um estudo aprofundado, 

orientado pelas hipóteses e referenciais teóricos. Dessa forma, a codificação, a classificação e 

a categorização são básicas nesta fase. (BARDIN, 2006) 

 A terceira fase diz respeito ao tratamento dos resultados, inferência e interpretação. 

Esta etapa é destinada ao tratamento dos resultados; ocorre nela a condensação e o destaque 

das informações para análise, culminando nas interpretações inferenciais; é o momento da 

intuição, da análise reflexiva e crítica. Com base nestas três fases da análise de conteúdo 

referenciadas por Bardin (2006), é que apresentamos o resultado da nossa pesquisa nas seções 

que se seguem. 
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3.1 Práticas educativas dos professores da Educação Infantil 

 

 Essa categoria tem como objetivo analisar as práticas educativas adotadas pelos 

sujeitos da pesquisa. Quando questionados sobre essas práticas os professores relatam que o 

aprendizado adquirido advém não só da formação acadêmica, mas principalmente das 

experiências vivenciadas diariamente, que mostram dia a dia o que está bom e o que precisa 

melhorar. Procuramos evidenciar no quadro abaixo aquelas que são comuns a todos os 

docentes pesquisados. 

 

QUADRO – 02 Práticas Educativas dos Professores 

 

Professor Afeto Faço sempre atividades ligadas aos cuidados com a higiene e 

alimentação com aula expositiva e vídeos animados, pois percebo 

que a maioria das crianças parecem não ser orientadas em casa 

sobre isso, sei que eles são muito pequenos, mas ensinando de 

forma correta eles desenvolvem bem os ensinamentos. 

 

Professor Alegria Não abro mão das atividades de desenhos, pinturas e colagem no 

livro didático. 

 

Professor Amor Gosto muito de atividades lúdicas com uso de brinquedos, 

brincadeiras e jogos, sempre usando formas, tamanhos, cores e 

quantidades diferentes. 

 

Professor 

Compromisso 

Contação de histórias, usando fantoches e fantasias dos 

personagens das histórias, estimulando o manuseio do livro 

paradidático, trabalhando os valores como também a oralidade 

através da reprodução das falas e sons que as histórias apresentam. 

 

Professor Respeito Atividades com músicas e dança que trabalha a coordenação 

psicomotora de forma geral. Procuro músicas que estimulam os 

movimentos de todas as partes do corpo, também aproveito esse 

momento como um momento de interação uns com os outros e de 

autoconhecimento com o próprio corpo. 

 

Professor Virtude Gosto de investir na decoração da sala de aula, muitas crianças 

estão na escola pela primeira vez, acho interessante que esse 

ambiente da escola e especificamente da sala de aula seja 

agradável, colorido e realmente padronizado para a infância 

conforme a faixa etária. Na minha sala tem muitas imagens, 

cartazes e acessórios didáticos voltados pra realidade das crianças, 

além das atividades que elas produzem em sala e são expostas no 

mural com intuito de deixar as crianças num ambiente familiar e 

aconchegante. 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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 Percebemos que a diversidade de práticas desenvolvidas pelos professores tem como 

objetivo final o desenvolvimento e aprendizagem das crianças. Embora cada um possua uma 

forma individual de desenvolver essas práticas, existe uma rotina seguida por eles, nessa 

rotina identificamos quais práticas educativas são comuns a todos os professores pesquisados, 

isso nos permitiu identificar o caráter social e profissional do trabalho docente dos sujeitos 

pesquisados no âmbito da sala de aula. Nessa vertente inferimos que, essas práticas são 

norteadoras para que haja um resultado positivo no processo ensino aprendizagem na 

Educação Infantil, e que o ato de educar e cuidar são indissociáveis, fazendo-se indispensável 

que haja espaço adequado e respeito aos direitos e às limitações de cada criança. Buscamos 

nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (DCNEI) suporte para nossa 

afirmativa como vemos a seguir 

 
É importante ressaltar que essas práticas pedagógicas devem ocorrer de modo a não 

fragmentar a criança nas suas possibilidades de viver experiências, na sua 

compreensão do mundo feita pela totalidade de seus sentidos, no conhecimento que 

constrói na relação intrínseca entre a razão e emoção, expressão corporal e verbal, 

experimentação prática e elaboração conceitual. As práticas envolvidas nos atos de 

alimentar-se, tomar banho, trocar fraldas e controlar os esfíncteres, na escolha do 

que vestir, na atenção aos riscos de adoecimento mais fácil nessa faixa etária, no 

âmbito da Educação Infantil não são apenas práticas que respeitam o direito da 

criança de ser bem atendida nesses aspectos, como cumprimento do respeito a sua 

dignidade como pessoa humana. Elas são também práticas que respeitam e atendem 

ao direito da criança de apropriar-se por meio de experiências corporais, dos modos 

estabelecidos culturalmente de alimentação e promoção de saúde, de relação com o 

próprio corpo e consigo mesma, mediada pelas professoras e professores que 

intencionalmente planejam e cuidam da organização dessas práticas. (2009, p. 9 - 

10) 

 

 O documento faz alusão às determinações da DCNEI de como devem ser as práticas 

educativas desenvolvidas pelos profissionais da EI, em paralelo a essas determinações, os 

sujeitos da pesquisa não somente acatam, mas procuram adequar da forma mais natural 

possível para proporcionar o desenvolvimento não só das habilidades de ler e escrever, mas 

também trabalhar assuntos relacionados à diversidade e o respeito ao próximo. 

 As respostas que encontramos com relação aos métodos adotados pelos professores 

foram satisfatórias do ponto de vista em que eles são ecléticos, mas possuem objetivo comum, 

que é propiciar o bem-estar, desenvolvimento e o aprendizado aos seus alunos/as, validando 

nossa discussão com relação ao gênero, quando afirmamos que a profissão não tem sexo, e o 

que deve determinar a locação do profissional é sua competência seja ele masculino ou 

feminino.  

 Seguindo essa linha de pensamento podemos afirmar que as práticas educativas devem 

propiciar a transformação e o desenvolvimento infantil, contudo o professor como condutor 
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de tais práticas deve ter clareza quanto à eficácia na formação da criança, pois o que vai 

determinar o sucesso ou não de tais práticas está relacionado ao planejamento e à 

intencionalidade do professor/a e não ao gênero do mesmo, eliminando assim a idéia de que o 

ensinar e o cuidar são méritos apenas da mulher, estendendo-se tal feito ao profissional 

qualificado de qualquer sexo ou gênero.  

  

Dada a natureza do trabalho docente, que é ensinar como contribuição ao processo 

de humanização dos alunos historicamente situados, espera-se da licenciatura que 

desenvolva nos alunos conhecimentos e habilidades, atitudes e valores que lhes 

possibilitem permanentemente irem construindo seus saberes-fazeres docentes a 

partir das necessidades e desafios que o ensino como prática social lhes coloca no 

cotidiano. Espera-se, pois, que mobilize os conhecimentos da teoria da educação e 

da didática necessárias para a compreensão do ensino como realidade social, e que 

desenvolva neles a capacidade de investigar a própria atividade para, a partir dela, 

constituírem e transformarem os seus saberes-fazeres docentes, num processo 

contínuo de construção de suas identidades como professores. (PIMENTA, 1999, p. 

18) 

 

 

 O saber e o fazer pedagógico com qualidade vão além das relações de gênero e das 

teorias aprendidas nas licenciaturas, o trabalho docente também depende do reconhecimento 

das especificidades de cada contexto educacional, esse é entre outros um ponto chave 

relevante em meio a tantos outros que devem ser considerados como suas vivências diárias, e 

a troca de experiência adquirida no exercício do magistério, o professor/a está 

constantemente em busca de um aperfeiçoamento de suas práticas pedagógicas. Nesse 

sentido, podemos afirmar que ―o saber do professor traz em si marcas do seu trabalho, que ele 

não é somente utilizado como um meio de trabalho, mas é produzido e modelado no e pelo 

trabalho‖. (TARDIF, 2002, p. 17) 

 Acreditamos que para desenvolver um trabalho docente de qualidade o/a professor/a 

devem continuamente relacionar seus saberes profissionais um ensino aprendizagem de 

qualidade está intrinsecamente relacionada a mudanças na escola e na educação é envolver o 

professor em ações que priorizem a vivência da reflexão sobre as práticas pedagógicas de 

cada um buscando, desta forma, a construção de uma práxis coerente com o atual momento e 

necessidades do contexto onde atua.  

 Os documentos da DCNEI e RCNEI supracitados ao longo do corpo do texto vem 

respaldar nossa discussão sobre gênero, quando defendemos embasados na fundamentação 

teórica de autores como: Batista e Codo (2002), Brasil (1987), (1988), (1996) Carvalho 

(1998), Larrosa (2002), Louro (1987), (2009), (2010), Rabelo (2008), Sarmento (2002), Sayão 

(2005), Scott (1994), (1995), que o ser e o fazer docente não podem limitar-se apenas a uma 
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questão de gênero, pois desde que a/o profissional estejam devidamente habilitados para o 

cargo, não há justificativas coerentes para a restrição na locação e aceitação do mesmo/a, e 

que a competência profissional por si só, sobrepõe-se a qualquer discussão sociocultural que 

determine o lugar do homem e o da mulher. 

 

O 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. O gênero é, segundo essa definição, uma 

categoria social imposta sobre um corpo sexuado (SCOTT, 1995, p. 75). 

 

 As leituras de documentos e autores colaboraram não só como instrumento de 

orientação para nossa análise, mas como ruptura com o estereótipo da exclusividade feminina 

na docência na Educação Infantil, proporcionando oportunidades merecidas para todo e 

qualquer sujeita/o que se prepara e se envereda por essa área ainda restrita para o sexo 

masculino. Pensando nessa restrição procuramos entender sob a óptica destes sujeitos as 

características concernentes ao professor/a de Educação Infantil e entre as mais variadas 

respostas, encontramos simetria nas seguintes: 

Fonte: Dados da pesquisa 

  

 De acordo com Almeida (1998, p. 175) ―existe uma liberdade de escolha que concerne 

a todo ser humano e que o faz traçar seu próprio caminho, que, muitas vezes, é diferente 

daquilo que dele se espera‖. Ou seja, existem homens que escolhem o magistério (como 

existem mulheres que optaram por profissões ―ditas masculinas‖), mesmo com todas estas 

QUADRO – 03 Perfil de um bom professor de educação infantil 

 

  Professor Afeto É preciso ser qualificado para essa área. 

 

  Professor Alegria Tem que procurar inovar sempre suas metodologias. 

 

  Professor Amor O professor precisa conhecer a realidade de cada criança. 

 

  Professor 

Compromisso 

Acho que tem que ser comprometido com o trabalho. 

 

  Professor Respeito Acho que pra ser um bom professor da educação infantil é 

preciso ser responsável, dócil e cuidadoso. 

 

   Professor Virtude É preciso gostar de criança. 
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influências sociais contrárias a esta opção. Assim, apesar sermos ensinados que socialmente 

devemos optar e atuar em um sistema de regras, procurando manter a coesão dos grupos a que 

pertencemos, vale salientar que a existência de outras intenções pode modificar as regras e 

alterar a coesão desses grupos.   

 Para todos os pesquisados, a experiência adquirida, no tempo de atuação na Educação 

Infantil, permite-lhes uma visão ampla do papel que desempenham no processo de 

desenvolvimento e aprendizagem das crianças, o que nos permite afirmar que aquelas 

características históricas associadas ao professor ou cuidador de crianças são necessárias, mas 

não são suficientes para o exercício da profissão, é necessário também desenvolvimento 

cognitivo que amplie os conhecimentos do professor. De acordo com o art. 62 da LDB 

9394/96, que é considerada a carta magna da educação brasileira, a formação do professor de 

educação infantil deverá ser no mínimo em nível de magistério, entretanto não faz nenhuma 

alusão se o mesmo deverá ser do sexo feminino ou masculino. 

 

Art. 62. A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível superior, 

em curso de licenciatura, de graduação plena, em universidades e institutos superiores de 

educação, admitida, como formação mínima para o exercício do magistério na educação 

infantil e nas quatro primeiras séries do ensino fundamental, a oferecida em nível médio, na 

modalidade Normal. (Brasil, 1996, p. 20)    

 

 O documento supracitado determina condições necessárias para a formação e atuação 

do profissional da EI, vale salientar que no mesmo não se encontra nenhuma restrição quanto 

ao gênero do profissional, mas prioriza a formação do mesmo. Percebemos que todos os 

professores demonstraram preocupação com a dimensão emocional dos alunos, e que são 

conscientes quanto a importância da formação para o exercício da profissão, mas ressaltam 

que a troca de experiências adquiridas no convívio com as crianças é essencial para aprimorar 

o trabalho e estabelecer um relacionamento de respeito e confiança, uma vez que a criança vê 

o professor como aquele que cuida, ensina, brinca e não tem gênero; seja homem ou mulher, 

para a criança eles são apenas o tio ou a tia da escola. 

 Historicamente, o sexo masculino se sobrepunha ao feminino de forma vantajosa em 

quase todos os setores, devido à característica da autoridade que geralmente era atribuída de 

forma mais intensa ao homem, visto como patriarca da família ou em outras situações sociais. 

Ao longo dos anos, porém, esse pensamento vem sendo desconstruído visto que nas atuais 

transformações sociais, as mulheres, em alguns casos também têm assumido esse papel. Mas 

o fato é que determinadas características inerentes socialmente ao homem ou à mulher, podem 
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ser trabalhadas de forma positiva na educação da criança do ponto de vista que esta pode ver 

no professor homem como também ocorre com as professoras mulheres, nesse nível de ensino 

e em outros, o reflexo de um pai ou de uma mãe e construir com esse educador/a uma relação 

de afeto, admiração e respeito. Contribuindo com este diálogo, Rabelo faz a seguinte 

afirmativa: 

Não existe uma masculinidade fixa (se fosse fixa não poderíamos falar da 

feminilidade nos homens ou da masculinidade nas mulheres), pois qualquer forma 

de masculinidade é internamente complexa e contraditória, depende da posição nas 

relações de gênero, das conseqüentes práticas de acordo com estas posições e os 

efeitos dessas práticas. Portanto, a masculinidade é uma configuração de práticas em 

torno da posição dos homens na estrutura das relações de gênero [...]. (2008, p. 177-

178) 

 

          Vale ressaltar que a restrição com relação ao docente homem e o pensamento 

precipitado de que os mesmos vivem sua sexualidade de forma explícita é uma ideia cultural, 

e por mais que estes mostrem sua capacidade, o assunto ainda divide opiniões no meio da 

sociedade e em particular no espaço escolar, enquanto que para alguns é natural ter um 

homem cuidando e educando crianças, para outros, quando estes homens se interessam pela 

área da educação, especificamente a infantil, ou ainda por qualquer outra profissão 

caracterizada como ―femininas‖, os mesmos são vistos como afeminados, homossexuais ou 

ainda pedófilos. Sayão (2005, p. 189) diz que isso acontece por 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‖. 

 Essa forma equivocada de ignorar a sexualidade da mulher acarreta sobre os homens 

uma responsabilidade maior em mostrar que como seres humanos homens e mulheres são 

únicos, mas iguais na essência. E enquanto a sexualidade do profissional gerar dúvidas quanto 

ao seu profissionalismo não haverá um gênero mais adequado do que outro para atuar como 

cuidador/a e educador/a de crianças, visto que os dois gêneros são sexuados. 

 

3.2 Desafios e perspectivas da docência de homens na Educação Infantil 

 

 Ao observarmos a pequena participação de docentes homens na Educação Infantil, 

questionamos nossos pesquisados quanto às dificuldades e perspectivas no exercício do 

magistério nesta etapa da educação básica, através das respostas que obtivemos analisamos 

que os 06(seis) professores investigados compartilham de pontos de vista semelhantes. Nesta 
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segunda categoria das análises que intitulamos como Desafios e perspectivas da docência de 

homens na Educação Infantil, detalhamos com maior clareza a resposta dos professores no 

quadro abaixo. 

 

QUADRO – 04 Desafios e perspectivas da docência de homens na Educação Infantil 

 

PROFESSORES DESAFIOS PERSPECTIVAS 

 Professor Afeto A ausência da família na vida 

escolar das crianças dificulta meu 

trabalho. 

Os sonhos são muitos, mas acho 

que nesse momento o que mais 

espero é que haja mais investimento 

na educação, principalmente das 

nossas crianças, que é onde tudo 

começa. 

 

Professor 

Alegria 

A baixa remuneração desanima a 

gente, não dá pra trabalhar só por 

amor e pra piorar a situação 

algumas vezes tenho que usar 

recursos próprios para desenvolver 

o que planejei para a aula. 

   

Eu gostaria muito de antes de parar 

de trabalhar ver a profissão docente 

valorizada social e 

economicamente, com certeza isso 

mudaria a qualidade do ensino. 

Professor Amor O preconceito e a falta de 

credibilidade com relação ao 

profissional homem que surge de 

alguns colegas de profissão e das 

famílias dos alunos. 

 

Procurar aperfeiçoar meu trabalho 

cada dia mais, me tornar um 

professor que sirva de referência 

para minha classe. 

Professor 

Compromisso 

A escassez de recursos 

metodológicos dificulta muito não 

só os docentes de educação 

infantil, mas a educação como um 

todo. 

Como professor da educação 

infantil, minha maior perspectiva é 

que a escola investisse mais em 

ações de conscientização para as 

famílias sobre a importância da 

educação infantil. 

 

Professor 

Respeito 

Eu acho que a falta de 

investimento do poder público na 

educação é preocupante. 

 

Gostaria muito de fazer uma pós 

graduação voltada pra educação 

infantil. 

Professor 

Virtude 

A falta de uma estrutura física 

adequada dificulta e às vezes até 

impossibilita o desenvolvimento 

das atividades planejadas. 

Quero ser reconhecido pela 

qualidade do meu trabalho, pois sei 

que mim esforço pra fazer o 

melhor. 
  Fonte: Dados da pesquisa   

  

 Ainda imersas nas falas dos docentes pesquisados, finalmente conhecemos quais os 

desafios e as perspectivas que estes compartilham em relação à atuação na EI. Entre todas as 
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dificuldades apontadas pelos professores, três despertaram nossa curiosidade pelo fato de que 

as falas foram praticamente iguais, que é a questão salarial, a ausência da família na escola e 

como já discorremos desde o início, a questão do preconceito ao professor homem.  

 Sabemos que a questão salarial traz implicações para a atuação docente, na educação 

infantil não seria diferente, tarefa assumida quase que, exclusivamente, por mulheres, e com 

um pequeno número de representantes homens, mas que traz descontentamentos por parte de 

ambos os sexos, pois não vêem valorização no seu trabalho. Como assinala Viana 

(2001/2002, p. 91), ―[...] o contínuo processo de arroxo salarial e as precárias condições de 

trabalho – que caracterizam igualmente outras ocupações femininas – são características ainda 

muito presentes na docência e retratam um quadro de desencanto muitas vezes encarado como 

irreversível pelos professores‖. 

 Uma das conseqüências desse fato é que com a exclusão dos docentes homens do 

espaço escolar infantil, exclusão essa que pode partir também do próprio profissional por 

inúmeras razões, ―feita em detrimento de outras opções possíveis, com a plena consciência da 

baixa representação social da profissão e da associada baixa remuneração‖ (SARMENTO, 

2002, p. 6), mas que em algumas ocasiões se dá pelo fato de imposições sociais que 

constantemente demarcam limites e posições consideradas ―mais adequadas‖ para homens e 

para mulheres, não percebendo a riqueza de conhecimentos e experiências que ambos os 

sexos podem trazer para as crianças 

 Sendo assim, a valorização dos profissionais da educação infantil deve acontecer 

independente de serem homens ou mulheres, o que deve ser considerado é a qualidade do 

ensino, e que por este trabalho haja uma remuneração digna e justa ao profissional. É 

necessário destacar que ambos possuem a mesma condição para atuar nesse nível de ensino.  

Um não está mais preparado que o outro, mas é a formação que capacita. Por esse viés, se há 

competência e legalidade, não há justificativas lógicas para privar estes homens de receberem 

oportunidades de trabalho iguais às mulheres, muito menos para pensamentos levianos quanto 

à idoneidade da sua identidade social seja ela qual for.  

 Pretendemos com este trabalho sensibilizar os sujeitos envolvidos e outros que a 

pesquisa alcance sobre a questão investigada e as motivações que fortalecem a realidade 

encontrada nas escolas, como também desenvolver iniciativas conscientização sobre as 

relações de gênero dentro e fora da escola, de forma que o espaço escolar, sobretudo a 

sociedade em todas as suas classes seja capaz de distinguir não só o ser homem e o ser 

mulher, mas o ser humano na sua essência.  
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 Quando discorremos sobre mais uma das dificuldades dos professores investigados 

que é a ausência dos pais/mães, responsáveis na educação escolar da criança, entendemos que 

os estes/as não podem confundir a atribuição de responsabilidade com o abandono da 

supervisão escolar necessária a toda criança. A participação e interação entre família e escola 

são extremamente importantes para o desenvolvimento da criança, pois esta mais que em 

qualquer outra etapa da vida necessita de um ser mais experiente como orientador/a, em casa, 

a família, na escola, o professor, e ambos por um mesmo objetivo. Nesse sentido nos 

ancoramos no pensamento de Tiba (1996) quando diz que 

 

O interesse e participação familiar são fundamentais. A escola necessita saber que é 

uma instituição que completa a família, e que ambos precisam ser uns lugares 

agradáveis e afetivos para os alunos/filhos. Os pais e a escola devem ter princípios 

muitos próximos para o benefício do filho/aluno. (p. 140)  

 

 Por essa linha de pensamento, os pais são os primeiros e mais importantes parceiros da 

escola, se as primeiras habilidades são aprendidas em casa, devemos manter o elo família-

escola. ―A qualidade da Educação Infantil depende, cada vez mais, da parceria entre a escola 

e a família. Abrir canais de comunicação, respeitar e acolher os saberes dos pais e ajudar-se 

mutuamente. Eis algumas ações em que as únicas beneficiadas são as nossas crianças 

pequenas‖ (Carraro, 2006, p. 31).  

 Os autores citados enfocam a importância da família para o desenvolvimento escolar, 

e o quanto é necessário fazer e manter essa parceria. Os professores pesquisados além de 

relatar a ausência dessa família, ainda fazem menção quanto à rejeição por parte de alguns 

pelo trabalho docente desenvolvido pelos mesmos, mais uma vez criando situações nas quais 

a questão do gênero aparece. Mediante este cenário daremos outro enfoque sobre gênero na 

seção seguinte, na qual analisaremos a última categoria eleita para este estudo. 

 

3.3 Motivações da baixa presença de professores na docência da Educação Infantil 

 

 Uma minoria em todos os níveis de ensino, sobretudo na EI, a baixa presença de 

profissionais homens nesse segmento de ensino está relacionada aos mais variados fatores. 

Nesta terceira e última categoria a partir das respostas dos sujeitos pesquisados inferimos que 

em meio a uma variedade de fatores, alguns se tornam determinantes e justificam a baixa 

presença desses profissionais na EI, para melhor compreensão das respostas dos sujeitos 

pesquisados organizamos o quadro 5 de forma esclarecedora 
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QUADRO – 05 Motivações da baixa presença de professores na docência da Educação Infantil 

 

Professor Afeto Acredito que a questão salarial é o que mais afasta o homem da 

profissão docente como um todo, em especial da educação 

infantil, já que na maioria das vezes ele é quem sustenta a família. 

 

Professor Alegria A migração para outras áreas devido ao desencanto com a 

realidade atual da educação. 

 

Professor Amor Também acho que alguns têm vergonha e medo de serem vistos 

como afeminados, homossexuais e pedófilos. 

 

Professor 

Compromisso 

Não dá pra descartar a questão do preconceito e o descrédito com 

relação à competência profissional do homem. 

 

Professor Respeito A influência familiar é muito forte, principalmente quando esses 

dizem que cuidar de criança é complicado. 

 

Professor Virtude Com uma carga horária alta e condições de trabalho precárias, o 

homem vai à busca de melhorias e abandona a educação. 
Fonte: Dados da pesquisa. 

  

 A questão do gênero, ainda, é algo que abre espaço para discussões, embora a 

sociedade teoricamente defenda a igualdade de direitos e deveres, na prática não é bem isso 

que acontece. Quando o assunto é docência na Educação Infantil, o que se vê é que existe uma 

dificuldade maior na atuação do homem do que da mulher, e aí há uma contradição quanto à 

expressão igualdade social. É importante dar ênfase à relevância que ambos os sexos exercem 

no desenvolvimento psicossocial da criança.  

 

Gênero é a organização social da diferença sexual percebida. O que não significa 

que gênero reflita ou implementa diferenças físicas fixas e naturais entre homens e 

mulheres, mas sim que gênero é o saber que estabelece significados para as 

diferenças corporais. Esses significados variam de acordo com as culturas, os grupos 

sociais e no tempo, já que nada no corpo [...] determina univocamente como a 

divisão social será estabelecida. (SCOTT, 1994, p. 13) 

 

 É importante relembrar que as relações de gênero influenciam e agem como 

determinantes na maneira de ser e de viver a masculinidade e a feminilidade, mas isso não é 

um fator definitivo, e, assim, esses padrões comportamentais se rompem quando violam a 

identidade e os direitos do cidadão/ã como seres essencialmente humanos. 

 Embora ao longo dos anos, o número de homens que ingressam na EI tenha um 

acréscimo, esse número, ainda, é pequeno comparado ao número de formados, o nos acena 

que não se trata apenas de quem ingressa, mas principalmente de quem permanece neste 
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segmento de ensino. O que chamou nossa atenção na fala dos professores é que eles se 

mostram indignados e inconformados por sofrerem preconceito e descrédito pelo simples fato 

de serem do sexo masculino, tendo sua identidade e competência profissional ignorada. ―[...] 

Para serem aceitos pela comunidade escolar, os professores do sexo masculino passam pelo 

crivo e pela vigilância dos adultos, especialmente quando a função no interior da instituição 

infantil exige a execução das funções relacionadas ao cuidado das crianças‖. (RAMOS, 2011, 

p. 61). 

 Diante desse posicionamento arbitrário por parte de alguns pais/mães e até 

companheiros de trabalho, alguns professores embora sintam o desejo, ausentam-se da 

docência pelo medo de serem rotulados de homossexuais, afeminados ou pedófilos, e como 

conseqüência disso, as mulheres são as mais indicadas para o cargo, como se estas 

fisiologicamente fossem diferentes dos homens. Estes são pontos bem relevantes na discussão 

acerca da ausência dos educadores do sexo masculino nas creches e na Educação Infantil de 

modo geral, especialmente, nas escolas, lócus do estudo.  

 O ser humano é dotado de inteligência e como tal, capaz de desenvolver dos mais 

nefastos sentimentos, aos mais lindos e doces de todos, isso independente de gênero ou sexo. 

Sendo assim, as características como competência, responsabilidade e sensibilidade para 

amar, cuidar e ensinar que geralmente são atribuídas ao sexo feminino também estão 

presentes no sexo masculino, a diferença aí vai ser o espaço que cada um vai dar para que 

esses sentimentos fluam verdadeiramente, afinal ninguém nasce sabendo amar, cuidar e 

respeitar, mas constrói-se isso ao longo do tempo. Segundo Louro (1997, p. 35), ―a 

construção do gênero é histórica e se faz incessantemente, nela as relações entre homens e 

mulheres, os discursos e as representações dessas relações estão em constante mudança‖. Mas 

se a escola, sociedade e família têm uma concepção doméstica e materna da docência, 

restringe-se, portanto, a competência do fazer pedagógico, o que dificultará a aceitação do 

homem como educador. 

          Por outro lado, não podemos negar que determinadas características são fortemente 

visíveis nas mulheres, o que as tornam fortes concorrentes ao cargo de cuidar de crianças, e 

que nos homens é menos perceptível o que dificulta muito a aceitação do mesmo nas áreas 

tidas como ―femininas‖. Desse ponto de vista social pode até parecer que o sexo feminino seja 

a melhor opção como docente da primeira infância, mas para essas crianças e para o sexo 

masculino, pode significar a perda de uma oportunidade preciosa de troca de conhecimentos e 

de ruptura com o tradicionalismo, o que acarretaria em desenvolvimento social.  
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 Nesta linha de pensamento, ainda que tais características estejam mais visíveis no sexo 

feminino, não há argumentos plausíveis que impossibilitem o homem de tais feitos, afinal a 

profissão não tem gênero ou sexo definido, o que existe são profissionais que ao mesmo 

tempo em que são capazes de desenvolver as mais diversas habilidades, também possuem 

particularidades que podem defini-lo como bom ou mal profissional seja ele homem ou 

mulher. Embora seja minoritário o número de homens nesta profissão com relação às 

mulheres, há uma tendência de que esse número cresça devido algumas condições sócio-

econômicas que se estabelecem ao longo do tempo. 

 

Ao trazer à tona a relação entre identidade de gênero e trabalho e ao mostrar que 

profissão não tem sexo predefinido, porque ele é produzido socialmente e datado 

historicamente, instala a perspectiva de que processos de feminização e 

masculinização das profissões podem suceder-se ao longo da história, exigindo dos 

pesquisadores a descoberta e a reconstrução, em cada caso particular, de relações 

entre identidade e gênero e exercício das profissões, tanto como a articulação desses 

processos com mudanças de índole estrutural na sociedade (BATISTA E CODO, 

2002, p. 61). 

           

 Segundo os autores, ainda existe certa divergência entre as mudanças de identidade de 

gênero que se revelam, com o ingresso de homens no magistério, e as demandas e 

características presentes na atividade docente, ainda repletas de conservadorismo tradicional, 

determinam um gênero mais adequado para cuidar de crianças, no caso, o gênero feminino. 

Contudo alguns condicionantes sócio-econômicos têm contribuído para que o processo de 

ingresso do homem na EI aconteça de forma mais ampla desencadeando uma nova 

configuração da profissão docente.  

 Louro (1997) critica determinados termos usados a figura masculina no intuito de 

generalizar homens e mulheres, o que acabaria por geram uma invisibilidade da identidade 

feminina. Porém, quando redirecionamos nossos olhares para a docência infantil, acontece o 

oposto. Os homens é que são generalizados por discursos femininos, o que acaba por gerar 

ocultamento, invisibilidade e até discriminação de modo sutil. Porém, 

 

Ambos são responsáveis pela mudança e pela igualdade de gênero: tanto as 

mulheres que lutam pelo término de sua subalternização na sociedade, quanto os 

homens que não reproduzem o papel de dominante e subvertem de alguma forma, 

esses valores. No entanto, em geral, ambos assumem modelos de comportamento 

que lhes são socialmente impostos como se fossem naturais, partilhando 

pressupostos e contribuindo para acentuar a diferença de gênero. A masculinidade e 

a feminilidade são construídas na interação entre os sexos. Se ambos partilham os 

estereótipos e contribuem para a desigualdade tanto reprimindo quanto construindo 

modos de ser, se cada um contém o sexo oposto, é possível questionar as regras que 

tentam fixar o masculino e o feminino a partir dessa construção do ser, indagando 

sobre as relações de poder que os formulam (RABELO, 2013, p.5). 
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 A nossa proposta não é confrontar estudos feministas, e sim tomá-los como base para 

compreender também como essas relações sexistas se desenvolvem na atuação de homens 

pedagogos na educação infantil. Nesse contexto, quando olhamos o corpo apenas de forma 

biológica, cobramos comportamentos respectivos, tais comportamentos são trazidos para o campo 

educacional como fatores indispensáveis para a atuação docente.  

 Assim, percebemos que as relações de gênero acabam por privilegiar uns em distinção a 

outros. Desse modo, Louro (1997, 2000, 2011) aborda as relações de gênero como construção 

social e enfatiza as mudanças ocorridas ao longo do tempo, convidando educadoras e 

educadores para que assumam essas mutações que os confrontam, como mola propulsora para 

discutir ideias como a de tolerância e aceitação da diferença, com o intuito de (des) naturalizar 

posturas sexistas. Reforçamos nosso discurso na crítica que se segue 

 

Se temos um padrão moderno de escola, também temos padrões de aluno, professor 

e de formação que esta instituição espera. Inclusive, toma-se como um possível e 

esperado padrão que as turmas dos anos iniciais sejam regidas por uma professora. 

Dessa forma, entendo que, ao esperar uma relação normal ou de competência, as 

gestoras tomam como ideal o padrão de professora dos anos iniciais. Assim, para 

elas, o ―bom professor‖ homem dos anos iniciais deve aproximar-se da ―figura 

ideal‖, ou seja, do padrão de professora dos anos iniciais, ou como era nomeada 

antes da instituição da Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 1996, da 

―professora de primário‖. Acabam lidando com esse ―ideal‖ como algo dado e 

esquecem que isso é resultado de uma construção, que como tal pode ser 

desconstruída. Ao se esperar esta normalidade, tenta-se estabelecer o sentido desse 

modelo disciplinar: disciplinarizar o corpo, o comportamento e atitudes desses 

professores (FONSECA, 2011, p.47). 

  

 Diante dessa reflexão, o trabalho docente passou a ser exercido, com o estereótipo de 

missão feminina desde o período de consolidação como profissão até os dias atuais em que se 

constata a maioria de mulheres nesta função. Embora a busca pela igualdade política e social 

entre homens e mulheres esteja aos poucos sendo discutida e problematizada percebemos que 

a sociedade, mesmo por razões históricas, ainda vê a profissão de Educação Infantil como 

exclusiva de mulheres. Sabemos que a escola tem grande responsabilidade cultural e social 

para com seus educandos, e por isso mesmo pode nortear e contribuir de maneira a aprimorar 

o conhecimento educacional de cada membro. 

 

Como processo de socialização, a educação tem duas dimensões: social – 

transmissão de uma herança cultural às novas gerações através do trabalho de várias 

instituições; e individual – formação de disposições e visões, aquisição de 

conhecimentos, habilidades e valores. A dimensão individual é subordinada à social 

no contexto de interesses objetivos e de poder, neste caso baseadas na categoria 

idade-geração, seja na família, seja na escola. (CARVALHO, 2004, p. 47) 
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 Por outro lado a escola também pode contribuir para a manutenção de muitos 

preconceitos reproduzidos no meio social. Sobre esse assunto Moita Lopes (2002, p.204) 

enfatiza que a escola constitui-se no primeiro contexto social do qual a criança participa, fora 

de casa, no qual as identidades de gênero e de sexualidade são legitimadas ou contestadas. 

Colaborando com esse pensamento, Finco (2003, p. 7), afirma que é justamente no espaço 

escolar que as crianças desenvolvem ―padrões de condutas e maneiras separatistas de ‗ser 

menino‘ e de ‗ser menina‘ e do que constituiria exercícios de sexualidade ‗normais‘ e 

‗desviantes‘, padrões esses que dificilmente podem ser modificadas posteriormente‖. 

Seguindo essa linha podemos dizer que a tanto a sociedade quanto a escola definem os papéis 

acerca dos sujeitos que nelas estão inseridos, sejam estes adultos ou crianças. 

 Acreditamos que os dados da pesquisa oferecem muitos elementos para a maior 

compreensão das interações e subjetividades desses homens em um ambiente onde predomina 

a atuação de mulheres. Os cenários desenhados ao longo dos capítulos permitem muitas 

outras indagações e inferências que não foram trazidas ou aprofundadas neste estudo, mas que 

dão suporte para uma nova pesquisa. São dados que apontam para a necessidade de novas 

investigações que envolvam a temática da ausência de professores homens no exercício do 

cuidar e educar crianças pequenas.  

 Após tantos caminhos percorridos, e as mais diferentes experiências e aprendizados, 

damos mais um passo, mas não o último, apenas uma pequena pausa para que a busca pelo 

desconhecido inquiete outros corações. Através de um breve texto teceremos as considerações 

finais que julgamos mais relevantes no desbravamento de conhecimentos novos, através de 

profissionais que assim como nós acredita da imutabilidade da essência humana e na 

igualdade de direitos e deveres, concernentes a cada cidadão/ã. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

 De acordo com a definição das relações de gênero, percebemos que há um 

desequilíbrio estabelecido nas representações referentes aos papeis desempenhados pelos 

profissionais na modalidade de Educação Infantil. Embora a definição dada para gênero 

signifique, dentre outras, a ―distinção entre atributos culturais alocados a cada um dos sexos e 

à dimensão biológica dos seres‖ (Scott, 1995), para muitos, gênero significa a separação de 

competências e habilidades entre o sexo feminino e masculino. O período inicial da docência 

na Educação Infantil, dessa forma, se mostra como o momento no qual as relações de gênero, 

ocorrendo de maneira desigual, são evidenciadas e se tornam um problema a ser superado na 

carreira dos sujeitos. 

 Com base nessa definição, segundo alguns autores, e a análise dos resultados da nossa 

pesquisa, observamos a realidade de nosso contexto escolar, constatamos que referente à 

docência na Educação Infantil, existe uma minoria de professores homens nessa modalidade 

que tem a mulher como profissional predominante. Analisando os fatos históricos da 

Educação no Brasil, percebemos que a mulher foi inserida na Educação Infantil justamente 

quando o homem com uma visão de ascensão social e profissional abandona o magistério e a 

mulher passa a ser vista como sua sucessora considerando o fato de que culturalmente esta é 

portadora do atributo da maternidade, uma característica que historicamente justifica as 

habilidades para cuidar, excluindo o homem dessa profissão.  

 A abordagem da ausência de homens atuando nessa área nos permitiu uma 

desnaturalização da noção de Educação Infantil como profissão do gênero feminino. Os 

sujeitos pesquisados, ao narrarem o ingresso na carreira docente especificamente nessa 

primeira etapa da Educação Básica, apresentaram situações que sinalizam a persistência, o 

cuidado, o amor e a competência no cotidiano da Educação Infantil inerente não exatamente 

ao homem ou à mulher, mas ao profissional habilitado.  

 Esperamos com este estudo ter contribuído com informações e dados para ampliar e 

basear a reflexão no que se refere à ausência/presença masculina no ensino de crianças 

pequenas, no sentindo de desfazer a ideia de que só mulheres podem cuidar e educar e que só 

elas estariam aptas a desenvolver o trabalho docente em creches. 

 Esse espaço vem cada vez mais sendo habitado por homens que escolheram trilhar a 

carreira docente nessa fase do ensino mostrando que assim como as mulheres são capazes de 

cuidar/educar, princípio intrínseco na educação infantil, e que podem contribuir 

significativamente para o pleno desenvolvimento de meninas e meninos que pertencem a este 
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espaço educacional. Diante dos resultados obtidos foi possível compreender que os fatores 

que contribuem para a baixa presença de homens na docência da EI são diversos, mas que o 

fator preponderante está relacionado aos baixos salários e ao preconceito com relação ao 

gênero desse profissional. 

Enfim desejamos sugerir que a pesquisa possa ser continuada por outros 

pesquisadores/as em Picos-Piauí e em outros cenários piauienses e até brasileiros de modo 

que seja, firmemente, desnaturalizada a visão de que o magistério, particularmente, aquele 

exercido para e com crianças pequenas seja propagado e convencionado como nicho das 

mulheres. Que os gêneros e os sexos não sejam empecilhos profissionais para a atuação 

docente, mas a má formação ou ausência dela, realidade que se prolifera em muitas escolas 

públicas entre professores homens e mulheres, que assumem a docência sem a formação 

exigida por Lei. 
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APÊNDICE A – INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

 

 

Caro (a) professor (a), 

Sou Adriana Maria de Sousa, acadêmica do curso de Licenciatura em Pedagogia da UFPI, 

campus Senador Helvídio Nunes de Barros. Estou realizando um trabalho de pesquisa sobre 

―os fatores que contribuem para a ausência de professores homens na educação infantil‖, 

acreditando ser este um assunto de grande relevância para o meio acadêmico e profissional, 

necessito da sua valiosa contribuição, respondendo o seguinte questionário: 

 

IDENTIFICAÇÃO: 

Nome: ________________________________________________________Sexo: M ( ) F (  ) 

Formação:___________________________________________________________________ 

Profissão (ões) _______________________________________________________________ 

Endereço:___________________________________________________________________ 

Local de trabalho:_____________________________________________________________ 

Município/cidade que reside___________________________________estado____________ 

Data de nascimento:___/___/_____               Local___________________________________ 

Estado civil:_________________               Quantos filhos (se tiver) _____________________ 

 

 

 

 

 

OBS: Não é obrigatória a identificação. O pesquisador garante total discrição dos 

sujeitos pesquisados. 
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Quais as razões que levaram você a exercer o magistério e como você foi recebido pelos 

outros profissionais da escola? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Com tantas outras séries no Ensino Fundamental, onde as crianças são relativamente mais 

independentes de determinados cuidados, porque você escolheu a Educação Infantil? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Quais foram as maiores dificuldades que você enfrentou no exercício do magistério; e 

especificamente como professor da Educação Infantil, essas dificuldades aumentaram? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Que práticas metodológicas você costuma aplicar em suas aulas? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Para você, existe profissão que deva ser exercida só por homens ou só por mulheres? 

Justifique. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Sabemos que o número de docentes homens que atuam na Educação Infantil ainda é pequeno. 

Do seu ponto de vista, qual a razão disso? E você, trocaria de profissão? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Como você define um bom professor (a) para a Educação Infantil? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 



74 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Para você, o trabalho com crianças no magistério requer uma responsabilidade maior do 

profissional do que em outras profissões? Justifique. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Diante de algumas abordagens preconceituosas impostas pela sociedade quanto ao lugar do 

homem ou da mulher, como você avalia seu desempenho como docente da Educação infantil? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Como tem sido essa experiência com crianças pra você? E quais as suas perspectivas com 

relação à docência na Educação Infantil? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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