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RESUMO 

 
 
O presente trabalho monográfico, produzido como um dos requisitos para a 
conclusão do curso de licenciatura em Pedagogia, busca refletir sobre a atuação 
profissional de educadores homens no âmbito da Educação Infantil. Como 
sujeito histórico inserido e atuante nessa ambiência de formação, na pesquisa 
bibliográfica e no campo empírico, busquei compreender os caminhos e as 
motivações possíveis que levaram os homens a optarem pela docência nesse 
segmento e modalidade da Educação Básica. A pesquisa bibliográfica apontou 
para a necessidade de tematizar o processo histórico de constituição da 
profissão de professor e a denominada feminização do magistério no Brasil, 
fenômeno social evidenciado a partir do final do século XIX e ao longo do século 
XX. No diálogo entre passados presentes, considerando os últimos 10 anos, foi 
realizado um levantamento nas bases de dados oficiais do Ministério da 
Educação\INEP visando a mapear o incremento da presença masculina na 
Educação Infantil na contemporaneidade. Problemáticas como as concepções 
de masculinidade hegemônica, teorias cientificas e categorias baseadas no 
sistema sexo\gênero, fundamentadas em teóricos como Bourdieu, Badinter e 
Connell foram importantes para a constituição do estudo. A pesquisa empírica 
foi realizada a partir da escuta e produção das narrativas de professores homens, 
por meio de entrevistas semiestruturadas, nas quais o escopo principal foi 
analisar a trajetória e as representações desses sujeitos a respeito de seus 
processos de formação, ingresso na docência e suas percepções sobre as 
questões de gênero nas instituições de Educação Infantil em que atuam ou 
atuaram.   
  

PALAVRAS-CHAVE: Docência Masculina, Gênero, Educação Infantil 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ABSTRACT 

 
 
The present monographic work, produced as one of the requirements for the 
conclusion of the Pedagogy degree course, seeks to reflect on the professional 
performance of male educators in the field of Early Childhood Education. As a 
historical subject inserted and active in this training environment, in bibliographic 
research and in the empirical field, I sought to understand the paths and possible 
motivations that led men to choose teaching in this segment and modality of Basic 
Education. The bibliographic research pointed to the need to discuss the 
historical process of constitution of the teaching profession and the so-called 
feminization of the teaching profession in Brazil, a social phenomenon evidenced 
from the end of the 19th century and throughout the 20th century. In the dialogue 
between the present past, considering the last 10 years, a survey was carried out 
in the official databases of the Ministry of Education \ INEP in order to map the 
increase in the male presence in early childhood education. Issues such as the 
conceptions of hegemonic masculinity, scientific theories and categories based 
on the sex \ gender system, based on theorists such as Bourdieu, Badinter and 
Connell were important for the constitution of the study. The empirical research 
was carried out based on the listening and production of the narratives of male 
teachers, through semi-structured interviews, in which the main scope was to 
analyze the trajectory and representations of these subjects regarding their 
training processes, admission to teaching and their perceptions about gender 
issues in early childhood education institutions in which they work or have 
worked. 
 
KEYWORDS: Men’s Teaching, Gender, Child Education 
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Introdução 

A motivação para a pesquisa que resulta no presente trabalho partiu de 

questionamentos que emergiram durante a trajetória no curso de graduação em 

Pedagogia na Universidade Federal Fluminense. O despertar para esse tema 

ocorreu, mais precisamente, quando vivi a experiência de atuar na Educação 

Infantil pelo PIBID - Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, no 

ano de 2014, em Santo Antônio de Pádua. Conforme essa vivência foi ficando 

mais intensa, começaram a aparecer alguns desconfortos e inquietações, tanto 

pela minha observação cotidiana dentro daquele espaço, quanto pelos debates 

que levantei em alguns momentos dentro da sala de aula na universidade. 

Algumas vezes, ouvi de colegas de turma que “jamais deixaria meu filho com um 

professor homem!”.  

De forma marcante, lembro uma discussão apontada por mim na sala de 

aula, numa disciplina que eu tive no 2º período sobre Educação e Saúde. O 

professor falou sobre o tema da subjetividade, solicitando-nos como atividade 

acadêmica um artigo sobre a questão. Com essa tarefa para realizar, desenvolvi 

reflexões iniciais a respeito da presença masculina na Educação Infantil. Então 

escrevi meu primeiro artigo que abordou o assunto “Preconceitos e 

questionamentos sobre o homem na educação”. 

A escrita desse artigo foi de suma importância para consolidar o meu 

intuito de desenvolver esse trabalho monográfico de final de curso. Alguns anos 

depois, transferi-me para o curso de Pedagogia em Niterói, campus central da 

UFF, quando, por meio de uma amiga, tomei conhecimento de que a Educação 

Infantil do Colégio Universitário Geraldo Reis estava abrindo vagas para Bolsas 

de Iniciação à Docência, e que as coordenadoras do projeto tinham interesse em 

selecionar graduandos homens para algumas vagas. Passei pelo processo 

seletivo e conquistei uma das vagas para atuar como bolsista na EI-UFF. 

Entre os anos de 2017 - 2019, nesse espaço, atuei com crianças de 2 a 6 

anos. Passei por diversas experiências, que contribuíram para fomentar ainda 

mais o meu interesse no tema de pesquisa. A partir das práticas vividas na EI-

UFF, juntamente com um colega de graduação que também fazia parte do 

projeto, sob a orientação das professoras coordenadoras, resolvemos escrever 
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um trabalho sobre esse tema para a Agenda Acadêmica da UFF. Intitulamos o 

trabalho “A atuação do homem no magistério da educação infantil”1.  

Com decorrer do tempo no curso de graduação, a ideia de abordar esse 

tema na monografia se consolidou. Para isso, contribuíram tanto as experiências 

e vivências adquiridas durante a formação acadêmica e profissional, quanto a 

troca de ideias e conversas com os pares masculinos, que dividiram práticas 

cotidianas no chão da escola. Assim, as práticas de iniciação à docência e o 

convívio com os colegas do gênero masculino, graduandos em Pedagogia, 

foram fundamentais para o amadurecimento desse trabalho.  

Mas, qual a importância de debater sobre o professor homem na 

Educação Infantil? Além de existirem poucas investigações sobre a temática, 

conforme Araujo (2017, p.7), o investimento nas reflexões sobre o assunto pode 

contribuir para a “desconstrução de tabus, mitos e preconceitos que circundam 

o assunto.”  

 Historicamente, a Educação Infantil tornou-se um ambiente de baixa 

representatividade do gênero masculino. Desde o final do século XIX, o 

“processo de feminização” do magistério na Educação Infantil e no primeiro 

segmento da escolarização básica, foi importante fator a colaborar com a 

progressiva “desmasculinização” do professorado, em especial nesses níveis e 

modalidades de ensino. Como decorrência, na atualidade, é comum 

“naturalizarmos” a ideia de que a educação e o cuidado das crianças pequenas 

é uma atribuição do gênero feminino.2 Segundo Sayão (2005): 

 
São evidentes os preconceitos e estigmas originários de idéias que 
vêem a profissão como eminentemente feminina porque lida 
diretamente com os cuidados corporais de meninos e meninas. Dado 

                                                             
1 BERCOVYTE, M.; ROCHA, R. Um debate sobre o homem no magistério da educação infantil. 

Orientado por ENDLICH, A. R. F. G.; FERNANDES, A. C. C.; MATA, A. S.; MELO, C.V.de. 
Agenda Acadêmica. Niterói, 2017.  
2 Sobre o processo histórico de “feminização do magistério” na Educação Infantil e nos anos 

iniciais da educação escolar básica ocorrido na sociedade ocidental, e não apenas no Brasil,, na 
passagem do século XIX para o XX, consultar, entre outros estudos: ALMEIDA, J. Mulher e 
educação: a paixão pelo possível. São Paulo: UNESP, 1998. CHAMON, M. Relações de gênero 
e a trajetória de feminização do ma-gistério em Minas Gerais. 1830-1930. Tese (Doutorado em 
Educação), UFMG, Belo Horizonte, 1996. LOURO, G. Uma leitura da história da educação sob 
a perspectiva de gê-nero. Teoria e Educação, 6, p. 53-67, 1992;  MORGADE, G. Mujeres en la 
educación. Gênero y docencia en la Argen-tina (1870-1930). Buenos Aires: Miño y Davilla, 1997; 
SCHUELER, Alessandra. Notas sobre a feminização da docência no Rio de Janeiro. Revista do 
Rio de Janeiro, RJ, Editora da UERJ, 2005. 
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que, historicamente, e como uma continuação da maternidade, os 
cuidados com o corpo foram atributos das mulheres, a proximidade 
entre um homem lidando com o corpo de meninos e/ou meninas de 
pouca idade provoca conflitos, dúvidas e questionamentos, estigmas e 
preconceitos. 

 

Quando falamos sobre a docência na Educação Infantil, pensamos logo 

em práticas com as crianças pequenas, relativas ao cuidar e educar, ações 

indissociáveis nessa faixa etária. E pensar na figura do homem exercendo essas 

funções, “funções ditas femininas”, é problematizar os desafios relacionados ao 

contato íntimo, carinho e higiene, especificamente ao asseio no momento do 

banheiro. Especialmente as questões relativas ao cuidado, ao toque e à higiene 

do corpo, o contato físico, apareceram como pontos de tensão sobre a presença, 

e a docência masculina, na experiência e nas práticas que vivenciei no programa 

de iniciação à docência e em todo o período em que pude atuar na Educação 

Infantil. A partir de então, algumas perguntas emergiram como problemas de 

reflexão e investigação, que nortearam os caminhos para a construção do projeto 

e da presente monografia, quais sejam: existem diferenciações entre as funções 

exercidas por homens e mulheres nas relações com as crianças? Quais as 

razões da permanência de tensões e estranhamentos na relação do homem no 

trato com as crianças na EI? Como os familiares e colegas de trabalho 

compreendem o papel do homem no educar e cuidar da criança pequena na EI?  

Esse trabalho tem como objetivo realizar explorações iniciais a respeito 

de alguns desses questionamentos. Para tanto, concentrei meu investimento 

inicial no levantamento bibliográfico, visando a compreensão do processo 

histórico de “feminização do magistério” nos primeiros anos de escolarização das 

crianças, processo complexo (longo e contraditório) que, resultante de vários 

fatores de ordem social, política, econômica e cultural, transformaram as 

relações de gênero e a profissão docente na sociedade ocidental. No segundo 

momento, dediquei-me a investigar a questão da presença masculina na 

Educação Infantil, na contemporaneidade, a partir de minhas próprias 

experiências de formação e atuação docente no curso de graduação e nos 

espaços institucionais em que realizei a aprendizagem do ofício de professor, 

homem, identificado ao gênero masculino, na Educação Infantil. Assim, foi 

realizada uma pesquisa qualitativa com homens que atuam/atuaram como 

docentes na EI.  
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Para uma melhor organização, dividi o estudo da seguinte forma. O 

capitulo 1, intitulado Processos de feminização e feminilização do magistério, foi 

dividido em subcapítulos. Na primeira parte realizamos breve panorama histórico 

da profissão de professor no Brasil, desde a chegada das missões da 

Companhia de Jesus, no processo de colonização da América Portuguesa 

(séculos XVI a XVII), no qual os homens, religiosos e leigos, dominavam o ofício 

de ensinar e civilizar as populações nativas coloniais. Analisei, de forma sucinta, 

as principais características da sociedade patriarcal, de base escravista, e as 

funções distintas de homens e mulheres naquela sociedade, destacando as 

práticas de formação e educação hierarquizadas e diferenciadas conforme os 

sexos e a condição jurídica dos sujeitos. Posteriormente, desenvolvi 

considerações sobre as transformações históricas dos séculos XVII e XVIII e o 

surgimento de novas formações sociais, capitalistas, com o advento da 

Revolução Industrial, da racionalidade cientifica e dos Iluminismos setecentistas. 

A consolidação de um ideário liberal na formação dos Estados Nacionais, a partir 

do final do século XVIII e ao longo do século XIX, foram processos históricos que 

afirmaram, de forma progressiva, a educação elementar primária do povo, como 

uma premissa de constituição da modernidade e como função do Estado. As 

escolas primárias de meninas e meninos, a cargo dos poderes públicos, deram 

ensejo ao ingresso de mulheres e a sua inserção progressiva nas atividades de 

ensino. Como aponta a historiografia especializada, por volta de 1870-1880, no 

Brasil e em vários países ocidentais, as mulheres já eram maioria 

desempenhando o ofício docente nas escolas primárias e, posteriormente, nas 

creches e jardins de infância, que emergiram nesse contexto. Esse processo 

ficou conhecido como feminização do magistério. Finalmente, aproximando-me 

da problematização contemporânea sobre a presença masculina na Educação 

Infantil, realizei um mapeamento com dados coletados no site do INEP - Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, considerando os 

últimos 10 anos (2009 – 2019), nas diferentes esferas (Nacional, Regional e 

Estadual). O objetivo principal foi o de observar e mapear a docência masculina 

na EI. 

No capítulo 2, também subdivido em seções, nomeado Masculinidades na 

educação infantil, abordei a questão central de pesquisa, qual seja a presença 

masculina na EI, e os estranhamentos sobre a atuação dos homens nessa 
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modalidade e segmento de ensino, em razão das concepções históricas 

predominantes respeito da masculinidade hegemônica. A partir da associação 

da figura feminina como a ideal para exercer a docência nessa etapa, devido ao 

suposto “natural instinto materno”, realizei uma breve discussão sobre as 

representações de gênero e sexualidade, construídas de forma dicotômica e 

binária, desde o final do século XIX. A questão da sexualidade e da conformação 

ética e moral dos gêneros no campo científico, hoje contestada, configurou a 

ideia de que as mulheres não possuíam a sexualidade aflorada, tal como a dos 

homens. Tal representação apresenta permanências culturais em nossa 

sociedade, conforme Sayão: 

É indubitável a crença disseminada de um homem sexuado, ativo, 
perverso e que deve ficar distante do corpo das crianças. Em 
contrapartida, há formas explícitas de conceber as mulheres como 
assexuadas e puras e, portanto, ideais para este tipo de trabalho. 
(Sayão, 2005, p.16 ) 

. 
 

O estudo de pesquisas a respeito das construções sobre gênero e 

sexualidades na educação foram importantes para a compreensão do processo 

histórico de conformação da docência na Educação Infantil como uma tarefa, 

quase que exclusiva, de mulheres. Esses estudos contribuíram para esclarecer 

como, na atualidade, o ingresso dos homens nos cursos de Pedagogia e 

formação de professores, e consequentemente a ocupação dos espaços na 

Educação Infantil, gera olhares atentos de estranhamento, e muitas vezes, de 

repulsa, por parte das famílias das crianças e da direção da escola. Visões 

estereotipadas sobre a masculinidade e a sexualidade dos professores homens, 

de acordo com Sayão, por exemplo, são responsáveis pela associação do 

docente masculino à homossexualidade, tendo em vista que as concepções de 

masculinidade hegemônica tendem, de forma equivocada e estereotipada, a 

representar os homossexuais com supostas características femininas, 
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confundindo as noções de gênero3 e identidade de gênero4, sexualidades5 e 

orientação sexual6. 

No subcapítulo, denominado de Construção histórica do masculino e 

feminino, brevemente analisei as teorias científicas, que surgiram no século XIX, 

no âmbito das Ciências Naturais e Humanas, que afirmaram as diferenciações 

entre homens e mulheres, baseando-se no sistema sexo\gênero. Com 

fundamento na concepção de “dominação masculina”, de Pierre Bourdieu, e a 

partir de teóricos como Elizabeth Badinter, argumentei que masculinidades e 

feminilidades, historicamente, estão em constante construção (portanto, são 

instáveis, mutáveis e não essenciais) e em relação. No entanto, para 

compreender as representações sobre os gêneros na docência infantil, tal qual 

foram construídas historicamente, foi preciso conhecer e analisar o conceito de 

masculinidade hegemônica trazido por Connell. Com esse autor, argumentei que 

as masculinidades devem ser entendidas no plural. Esse entendimento contribui 

para romper com os modelos dominantes do sistema sexo\gênero, e com a 

ideologia da masculinidade hegemônica, demonstrando as múltiplas 

possibilidades de existir e as formas plurais de ser homem. A hipótese 

desenvolvida foi a de que esse entendimento pode trazer efeitos significativos 

para a compreensão do exercício docente pelos homens na Educação Infantil, 

                                                             
3  Conceito formulado nos anos 1970 com profunda influência do movimento feminista. 

Foi criado para distinguir a dimensão biológica da dimensão social, baseando-se no raciocínio 
de que há machos e fêmeas na espécie humana, levando em consideração, no entanto, que a 
maneira de ser homem e de ser mulher é realizada pela cultura. Assim, gênero significa que 
homens e mulheres são produtos da realidade social e não somente decorrência da anatomia 
de seus corpos (GÊNERO, 2009). 

4 Diz respeito à percepção subjetiva de ser masculino ou feminino, conforme os atributos, 
os comportamentos e os papéis convencionalmente estabelecidos para homens e mulheres 
(GÊNERO, 2009). 

5 Refere-se às elaborações culturais sobre os prazeres e os intercâmbios sociais e 
corporais que compreendem desde o erotismo, o desejo e o afeto até noções relativas à saúde, 
à reprodução, ao uso de tecnologias e ao exercício do poder na sociedade. As definições atuais 
da sexualidade abarcam, nas ciências sociais, significados, ideais, desejos, sensações, 
emoções, experiências, condutas, proibições, modelos e fantasias que são configurados de 
modos diversos em diferentes contextos sociais e períodos históricos. Trata-se, portanto, de um 
conceito dinâmico que vai evolucionando e que está sujeito a diversos usos, múltiplas e 
contraditórias interpretações, e que se encontra sujeito a debates e a disputas políticas. 
(GÊNERO, 2009). 

6 Refere-se ao sexo das pessoas que elegemos como objetos de desejo e afeto. Hoje 

são reconhecidos três tipos de orientação sexual: a heterossexualidade (atração física e 
emocional pelo “sexo oposto”); a homossexualidade (atração física e emocional pelo “mesmo 
sexo”); e a bissexualidade (atração física e emocional tanto pelo “mesmo sexo” quanto pelo “sexo 
oposto”) (GÊNERO, 2009). 
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quebrando os estereótipos e os pressupostos hegemônicos a respeito da 

histórica divisão sexual do trabalho nesse segmento. 

Por fim, no terceiro e último capítulo, intitulado Pode, professor homem na 

educação infantil sim! apresento a pesquisa de campo realizada, por meio da 

metodologia de entrevistas semi-estruturadas, nas quais privilegiei a conversa 

com professores homens atuantes na Educação Infantil.   

As entrevistas foram realizadas com 4 professores que atuam/atuaram na 

EI no município do Rio de Janeiro e 3 estagiários que realizam/realizaram seus 

estágios no município de Niterói – RJ. A busca para localizar esses sujeitos foi 

bem tranquila, os estagiários dividiram experiências na academia comigo, agora, 

para localizar os professores utilizei a rede social (Facebook), onde postei em 

grupos de estudantes de Pedagogia, se conheciam professores que 

atuam/aturam como regentes na EI, e a partir disso surgiram alguns nomes 

através de indicações. Após essa manifestação, e com aproximadamente 10 

nomes na lista, entrei em contato com esses profissionais. Desses 10 

contactados, apenas 4 professores responderam e se prontificaram a fazer parte 

da pesquisa. 

Depois de localizados os pares, foi enviado uma Termo de 

Consentimento, e uma Ficha de Identificação, para cada entrevistado, 

informando o que os encontros teriam em média 1 hora de duração, a 

participação se daria de maneira voluntária, as informações compartilhadas 

teriam sua confidencialidade assegurada. As entrevistas foram realizadas por 

uma plataforma de reuniões online e as mesmas foram gravadas pela própria 

plataforma. A escolha de realizar os encontros online foi a única solução segura 

para preservar a saúde dos participantes, pois no período em que as entrevistas 

foram realizadas estávamos no meio da Pandemia do Covid-19 (Coronavírus). 

Após encerrar o processo de entrevistas, foram feitas as transcrições de cada 

uma. Esse procedimento durou aproximadamente 24 horas. 

Em Relatos de professores homens na educação Infantil, analisei a 

trajetória desses educadores que atuam/atuaram na EI, privilegiando alguns 

eixos de discussão a respeito das experiências com as crianças, a relação com 

os responsáveis (pais e familiares) e os colegas de trabalho, as práticas de 

cuidar e educar, as questões relacionadas às representações de gênero e 
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masculinidades, bem como a sua formação profissional e horizontes de 

expectativas na docência.  

A partir das análises das entrevistas, foi considerado a importância de 

romper com os estereótipos acerca dos padrões de masculinidade hegemônica 

incrustrados na sociedade, que diz respeito a capacitação do homem em atuar 

na EI, um espaço predominantemente associado a figura da mulher. As 

estratégias desenvolvidas por esses homens para demonstrarem sua 

capacidade em exercer a docência na EI e amenizarem os estranhamentos e 

pré-julgamentos que surgem, é demonstrando sua capacidade de trabalho no 

cotidiano escolar e uma formação contínua, para que eles desenvolvam, suas 

competências para o trabalhar com as crianças pequenas. 
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1. Processos de feminização e feminilização do magistério 

  

1.1 Feminização do magistério no Brasil: breve histórico  

 

A atividade docente, no Brasil, foi marcada inicialmente por ser um 

ambiente masculino e religioso. Os jesuítas foram os primeiros encarregados de 

exercer essa função no período entre 1549 a 1759. Começaram com a 

catequização dos índios e, posteriormente, investiram na formação dos meninos 

das classes dominantes, buscando sempre a formação de um católico exemplar. 

Até o fim do século XVIII, os homens ocuparam-se do magistério com mais 

frequência, tanto como educadores em espaços de educação formais, quanto 

como professores que se estabeleciam por conta própria, dando aulas 

particulares para os filhos (homens) da burguesia e classes médias urbanas.  

 

[...] o ofício da docência, para além de se constituir atividade 
relacionada aos grupos de letrados (formados por uma minoria de 
homens livres, leigos ou religiosos, dos burgos medievais e das 
cidades renascentistas européias), conservou, por muitos séculos, 
uma dupla feição, simultaneamente artística e técnica, o que lhe 
imprimia características artesanais e corporativas, tal qual ocorria com 
outros ofícios urbanos, propriamente manuais (RUGIU, 1998 apud 
GONDRA e SCHUELER 2008) 

 

Nas camadas mais abastadas da sociedade, o paternalismo 

desvalorizava e restringia muito as mulheres, sua atuação na sociedade era 

limitada aos cuidados da casa e atividades da igreja. Quando casadas, eram 

submissas aos seu maridos, ficando responsáveis pelas tarefas domesticas e 

o cuidado dos filhos. E quando moravam com seus pais, eram submissas a 

eles, principalmente ao pai que era o provedor da casa (pater família). Elas 

eram educadas por professoras particulares, que na maioria eram ligadas à 

Igreja e ordens religiosas, que, via de regra, ensinavam às meninas um pouco 

de gramatica para a leitura da bíblia e afazeres domésticos, como: cozinhar e 

bordar. A finalidade central desse modelo educacional entre as camadas 

abastadas e médias era preparar as moças para se tornarem boas esposas. 

 De modo muito diverso se dava a educação e as práticas educativas 

entre as classes populares, nas quais as filhas e filhos de camponeses, índios, 
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escravos e trabalhadores livres ou alforriados aprendiam os ofícios tradicionais 

pelos processos de aprendizagem difusos no âmbito da cultura em que 

estavam inseridos. A aprendizagem de primeiras letras era rara, presente, 

especialmente, nas práticas de educação doméstica familiar ou no ensino 

realizado por padres ou mestres-escolas das localidades. Em geral, não 

apenas as meninas e mulheres, mas também os meninos e adultos das 

camadas mais pobres e trabalhadoras, eram preparados, desde muito cedo, 

para o trabalho e para a vida em comunidade. As práticas educativas em uma 

sociedade estão sempre sujeitas às clivagens e desigualdades de gênero, raça 

e classe, o que não foi diferente na sociedade escravista colonial na América 

Portuguesa (Gondra e Schueler, 2008) 

Os primeiros conventos designados às mulheres tinham como objetivo 

livrá-las dos abusos sexuais, dos casamentos não desejados, o que era muito 

frequente na época, era costumeiro as famílias determinarem com quem 

poderiam se casar. Também destinavam-se a abrigar meninas órfãs e 

desvalidas, geralmente, sem amparo de uma rede familiar. Os conventos 

apareciam também como forma de instruir as mulheres, tendo em vista que 

elas aprenderam a ler e escrever, além das tarefas relacionadas às atividades 

domésticas, tais como bordar e costurar. 

 

A diversidade étnico-social da população irá instaurar múltiplas 
possibilidades de construção da experiência feminina, não redutíveis a 
uma situação de dependência e subjugação ao universo masculino, 
visão que perpassa os tradicionais estudos sobre a história da família 
brasileira. As recentes investigações historiográficas, porém, 
demonstram a existência de uma pluralidade de arranjos familiares, 
possibilitadores da construção de diversas experiências do feminino no 
Brasil ao longo dos séculos XVIII e XIX (GOUVÊA, 2004 apud. 
GONDRA e SCHUELER, 2008). 

 

Após a abolição do trabalho escravo, em 1888, e com os processos de 

urbanização e industrialização dos principais centros urbanos do país, 

incrementaram-se os postos de trabalho assalariado, no setor manufatureiro, 

industrial, de serviços, entre os quais a educação e a instrução pública e 

particular. A grosso modo, esse processo gerou novas oportunidades no 

mercado de trabalho para os homens, principalmente, das classes dominantes 

e médias urbanas. Até o final do século XIX, em regra, o exercício do magistério 
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não exigia formação escolarizada institucional, o que ocorreu progressivamente 

com a implementação das Escolas Normais, sistematizadas entre 1870 e 1920 

em várias regiões do país. Em regra, entre os professores homens, prevalecia a 

formação tradicional das academias, a maioria eram advogados, médicos e 

engenheiros, ou não possuíam formação específica. As mulheres ingressaram 

no magistério ao longo do século XIX, em função da lenta ampliação de escolas 

de instrução primária e secundária, públicas e particulares, para as meninas e 

moças, o que foi estabelecido após a Lei de 15 de outubro de 1827. Nos anos 

de 1870 e 1880, nas principais capitais do país, o ofício docente já era ocupado 

por maior quantidade de mulheres do que de homens, em especial no que se 

refere à instrução pública, oferecida pelas Províncias e Municípios (Gondra e 

Schueler, 2008). Processo que ficou conhecido pela historiografia especializada 

como de “feminização do magistério”. 

 

[...] Esses fatores e ainda a ampliação das atividades de comércio, a 
maior circulação de jornais e revistas, a instituição de novos hábitos e 
comportamentos, especialmente ligados às transformações urbanas, 
estavam produzindo novos sujeitos sociais tudo concorria para a 
viabilização desse movimento. (LOPES, 2004) 

 

Com todas as transformações que a sociedade estava passando, 

consolidaram-se novas ideias de civilização dos sujeitos. Valores atrelados à 

educação moral e cívica da nação viabilizaram a defesa da instrução e da 

educação das mulheres para a criação dos filhos e formação dos cidadãos, sem 

prescindir, no entanto, do predomínio de uma ideologia de educação e de destino 

doméstico e familiar para elas. Educar as crianças aparecia como uma tarefa 

“naturalmente” feminina, justificando a inserção das meninas e mulheres nas 

escolas e no ofício de ensinar.   

Por meio de conceitos pautados na vocação feminina e no determinismo 

biológico, a figura da mulher foi relacionada ao trabalho docente, na medida em 

que ela estava destinada à manutenção das relações sociais e familiares e às 

práticas do cuidado. Como já ressaltamos, emerge a concepção de feminização 

do magistério, especialmente aquele voltado para o ensino de crianças 

pequenas (instrução primária elementar) e moças (colégios e escolas de 

formação de professoras).   
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É importante ressaltar que a feminização do magistério, diferentemente 
da feminilização, não se refere apenas à presença de mulheres na 
escola, mas principalmente à associação desta instituição a símbolos 
da feminilidade. (OLIVEIRA, 2015) 

 

Com o aumento quantitativo das escolas e colégios destinados às 

mulheres, elas migram do ambiente doméstico para as salas de aula. O currículo 

dos colégios femininos eram diferente dos colégios masculinos: elas aprendiam 

a leitura, a escrita, as quatro operações básicas da matemática e o ensino de 

bons costumes, além da costura, bordado e cozinha. Já nos colégios masculinos, 

eles estudavam geometria, as quatro operações básicas, leitura e escrita.  

 

Louro (1997) chama atenção para, pelo menos, três maneiras distintas 
de encarar a polêmica questão da educação feminina à época, 
evidenciando disputas e tensões inerentes aos processos de 
construção das relações sociais de gênero na constituição da cultura 
escolar na sociedade oitocentista. A primeira, vinculada a uma tradição 
católica e jesuítica, negava às mulheres a necessidade de instrução, 
advogando a importância da formação moral e cristã para as futuras 
mães, acentuando o papel doméstico e privado das moças como 
guardiãs dos lares e das famílias. A segunda perspectiva, muito em 
voga a partir de meados do século XIX, sob a inspiração do positivismo 
e do cientificismo, defendia igualmente a educação feminina para a 
formação das mães, porém, com base nas novas ciências e saberes 
como a puericultura, a psicologia, a higiene, em detrimento das 
“ignorantes superstições” próprias da fé católica. A terceira visão, esta 
talvez mais acanhada, proclamava a igualdade entre os sexos, 
inclusive reivindicando para as mulheres a participação em cursos 
superiores e em profissões tradicionalmente relacionadas ao sexo 
masculino, como o magistério, a medicina, a advocacia e a engenharia. 
(GONDRA e SCHUELER, 2008) 

 

A educação acompanhava o processo de modernização que o país 

estava passando. Para atender as reivindicações de uma mão-de-obra 

especializada, por conta das pressões que exigiam um ensino de qualidade e 

preparatório, expandiu-se o número de instituições de ensino, e, com isso, 

aumentou a procura por professores. Emergiu como um problema social e 

pedagógico a falta de professores capacitados para atender à demanda 

crescente por escolarização. Foram criadas então as primeiras Escolas Normais, 

ao longo do século XIX, para a formação institucional de professores.  
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[...] uma tendência a atrair o público feminino com uma procura 
bastante expressiva nos anos subseqüentes [...]a pequena demanda 
do sexo masculino abriu espaço par que as escolas normais se 
constituíssem num espaço socialmente aceito, facultando às mulheres 
a possibilidade de transcender o âmbito doméstico na busca de 
realização e independência social e econômica. (FREITAS, 1995 apud. 
MELNIKOFF e SILVA, 2011) 

 

A conquista profissional da mulher, na profissão docente representou um 

importante avanço. Em termos de desempenhar um ofício e alcançar certa 

autonomia econômica. O ingresso no magistério era uma opção de mais fácil 

acesso, além de ser considerada uma profissão digna. O trabalho como 

professora não atrapalhava seus afazeres domésticos, normalmente eram 

apenas em um período do dia, conseguindo conciliar o trabalho de casa e o 

escolar. Algumas buscavam a profissão por não ter nenhuma condição 

financeira, outras para ajudar nas despesas de casa e algumas usavam o salário 

para gastar consigo mesmas, já que os maridos tinham condição financeira o 

suficiente para sustentar sozinhos a casa. 

 

Os estudos têm destacado a atuação significativa das mulheres no 
mercado de trabalho urbano e rural, desde o período colonial, bem 
como a importância de sua participação no sustento econômico e na 
subsistência das famílias. Não raras vezes, os domicílios e famílias 
eram conduzidos somente por elas (DEL PRIORE, 1993 apud. 
GONDRA e SCHUELER 2008) 

 

O ideário dominante que justificava o ingresso das mulheres no 

magistério advogava que elas tinham “natural instinto materno”. Difundiu-se a 

concepção de que, para o cuidado das crianças, elas possuíam alguns atributos 

que os homens não possuíam, como, por exemplo, o “dom” para a profissão, 

acentuado pelas supostas características femininas - carinhosas, mães, 

assexuadas. As mães eram consideradas as primeiras educadoras, portanto, 

nada mais apropriado do que lhes destinar a educação escolar dos pequenos.  

 

[...] desqualificação de seu próprio trabalho, na medida em que as 
habilidades exigidas pela maternidade são consideradas naturais às 
mulheres e menos valorizadas que o trabalho de especialistas 
qualificados, cujos conhecimentos são reconhecidos por meio de 
certificações (CARVALHO, 2005, apud. OLIVEIRA, 2015) 
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O processo histórico de feminização do magistério não foi linear ou 

desprovido de contradições e resistências. Muitos homens permaneceram como 

professores primários, disputando com elas os espaços nas escolas e as vagas 

na docência, no âmbito público e particular. Ocuparam ainda os postos 

superiores nos sistemas de ensino, tendo em vista que os homens 

majoritariamente eram convocados para os cargos de inspeção, direção e para 

a administração pública educacional.  Apesar de existirem muitas mulheres nos 

cargos de direção das escolas e instituições educacionais primárias, além de 

mulheres atuando no ensino normal e profissional feminino, a imensa maioria 

das mulheres se ocupou do ensino primário e da educação de crianças 

pequenas em nível elementar. 

Não podemos esquecer que mesmo com a conquista das mulheres na 

profissão docente, o paternalismo continuava impregnado nesse campo de 

atuação. Via de regra, os homens mantiveram o domínio sobre a administração 

dos sistemas, currículos e escolas.  

 
Demartini e Antunes (1993) lembram que as circunstâncias que 
determinaram o processo de feminização do magistério foram 
marcadas por atitudes preconceituosas como diferenças salariais, 
curriculares e o conceito de “vocação”, induzindo as mulheres à 
escolha de profissões menos valorizadas socialmente frente às 
profissões masculinas. (MARTINS e RABELO, 2010) 

 

1.2 A emergência da educação infantil no processo histórico de 

feminização do magistério 

 

Historicamente, a educação infantil pode ser vista como uma área de 

atuação apropriada para as mulheres, pois, foi o segmento em que os aspectos 

relacionados à feminilidade foram mais acentuados. Até a atualidade, há 

predominância de mulheres como docentes nesse segmento ou etapa da 

educação escolar. O binômio cuidar e educar reforça ainda mais as 

características tidas como “naturais” às mulheres, já que o cuidado, a emoção, 

o afeto e a sensibilidade são atributos geralmente associados à figura materna, 

como se as mulheres possuíssem o “dom nato” para a maternidade. Reforça-se 

o argumento de que na educação infantil trabalha-se com crianças pequenas. 
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A educação infantil – tanto na vertente creche quanto na vertente pré-
escola – é uma atividade historicamente vinculada à “produção 
humana” e considerada de gênero feminino, tendo, além disso, sido 
sempre exercida por mulheres, diferentemente de outros níveis 
educacionais, que podem estar mais ou menos associados à produção 
da vida e de riquezas. Isto é, diferentemente de outras formas de 
ensino, que eram ocupações masculinas e se feminizaram, as 
atividades do jardim-de-infância e de assistência social voltadas à 
infância pobre iniciaram-se como vocações femininas no século XIX, 
tendo ideais diferentes das ocupações masculinas que evoluíam no 
mesmo período. (ROSEMBERG, 1999, apud. ALTMANN; MONTEIRO, 
2014) 

 

Por meio da pesquisa de dados coletados no site do INEP (Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), considerando-

se apenas os últimos 10 anos (2009 – 2019), em nível nacional, é possível 

observar que as mulheres constituem maioria do corpo docente atuante na 

Educação Infantil, ainda que exista um quantitativo crescente de homens atuam 

nesse segmento.  

 

 

Gráfico 1 – Comparativo Nacional dos Últimos 10 anos Entre o Gênero Feminino 

e Masculino na Educação Infantil (Fonte: INEP). 
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Como podemos observar pelos dados do gráfico, é nítido o processo de 

feminização do magistério na Educação Infantil no Brasil. Ao considerar a última 

década, percebemos o aumento no número de mulheres atuando nos 

segmentos Pré–Escola e Creche. Apesar da porcentagem nos mostrar números 

menores em 2019 quando comparado a 2009 em ambas etapas, podemos 

observar que numericamente teve um acréscimo. O número de professoras 

atuando no segmento Pré aumentou em 20% durante a última década, e em 

59% no segmento Creche, ou seja nessa primeira etapa da EI o número de 

professoras mais que dobrou.  

Quando abordado anteriormente sobre a redução na porcentagem de 

mulheres atuantes em ambas as etapas da educação infantil, esse processo 

ocorreu porque o número de homens atuando na EI aumentou. Quando 

comparado com a porcentagem de mulheres docentes da EI, a quantidade é 

bem pequena, em 2019 no segmento Pré temos 5,35% de homens professores, 

já as mulheres representam 94,65%. Na etapa Creche a diferença é ainda maior, 

tendo um total de 2,43% homens, e 97,57% de mulheres. Mesmo apresentando 

porcentagem e o números menores que os das mulheres, quando falamos do 

crescimento de professores homens na EI, os números são maiores que os das 

mulheres tanto na modalidade Pré como na Creche. Vimos que na etapa Pré as 

mulheres tiveram um aumento de 20% de professoras atuantes, já na quantidade 

de homens esse aumento foi de 42,64%. No segmento Creche o acréscimo de 

homens foi significativo igual ao das mulheres, mesmo os números de docentes 

(Nº) sendo de 7.911 no ano de 2019, quando comparado a 2009 que tinha (Nº) 

2.682 o crescimento de homens atuando como professores nas creches do Brasil 

é de 66%.  Nesse primeiro momento os dados analisados foram em nível 

nacional, trazendo um comparativo de uma década (2009 – 2019), e a 

quantidade e porcentagem dos respectivos sexos, feminino e masculino.  
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Tabela 1 – Comparativo Regional dos Últimos 10 anos Entre o Gênero 

Feminino e Masculino Atuando Educação Infantil. 

Região Ano  Ensino Feminino  Masculino 

Norte 

2009 
 Pré-escola 19.354 1.422 

 Creche 4.276 132 

2019 
 Pré-escola 23.902 2.001 

 Creche 11.372 382 

Nordeste 

2009 
 Pré-escola 79.779 2.934 

 Creche 23.637 441 

2019 
 Pré-escola 86.989 3.158 

 Creche 58.523 1.325 

Sudeste 

2009 

 Pré-escola 100.867 3.253 

 Creche 63.198 1.379 

2019 
 Pré-escola 124.254 7.144 

 Creche 156.022 4.011 

Sul 

2009 

 Pré-escola 33.007 1.554 

 Creche 26.265 499 

2019 
 Pré-escola 52.336 3.454 

 Creche 61.521 1518.00 

Centro-oeste 

2009 

 Pré-escola 15.164 891 

 Creche 7.599 231 

2019 
 Pré-escola 22.700 1.772 

 Creche 17.269 675 

Fonte: INEP 

 

No segundo momento continuaremos fazendo uma análise, agora da 

Tabela 1, novamente com um comparativo entre os anos de 2009 e 2019 e 

informações em nível nacional, mas direcionando para as regiões do Brasil.  Que 

são a região Centro – Oeste composta pelos Estados de (Goiás, Mato Grosso e 

Mato Grosso do Sul, além do Distrito Federal), Norte (Acre, Amapá, Amazonas, 
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Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins), região Nordeste (Alagoas, Bahia, Ceará, 

Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe), 

Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo) e pôr fim a 

região Sul (Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina). 

Começando pela região Centro – Oeste podemos examinar que ela 

possui os menores números de docentes atuando (Nº) no segmento Pré perto 

das demais regiões. Mas vale destacar que é a região que aparece em primeiro 

lugar na porcentagem de homens atuando na modalidade Creche 3,76%, e em 

segundo lugar na Pré – Escola com 6,99% no ano de 2019, no segmento Pré o 

Centro – Oeste só está atrás da região Norte que tem 7,72% do seu corpo 

docente composto por homens na pré – escola. E aparece na segunda posição 

com 2,90% na etapa Creche, atrás apenas do Centro – Oeste como já foi 

observado, é importante ressaltar que mesmo aparecendo em segundo na 

porcentagem de professores atuando em creches, o seu crescimento nessa 

etapa é o menor dentre todas as regiões do Brasil, com 65,45% de homens. E 

no segmento Pré só aparece à frente apenas do Nordeste, que teve um 

acréscimo de 7% na quantia de professores homens nessa década. Outros 

dados significativos da região Nordeste é que ela aparece na quinta colocação 

na porcentagem de homens atuantes nos dois segmento, mesmo estando na 

segunda posição de crescimento na modalidade Creche. 

Continuando a investigação das regiões do Brasil, iremos examinar a 

região Sudeste que é a mais populosa do país, e os números (Nº) da tabela 

refletem isso. É a região que mais temos docentes de ambos os sexos atuando 

nos dois segmentos. Mas isso não quer dizer que ela possuí uma maior 

porcentagem de homens atuando na EI ou que teve um aumento maior que as 

demais regiões, o Sudeste teve um acréscimo de 54,47% professores atuando 

na pré – escola, colando a região atrás apenas de região Sul, mas quando 

falamos do crescimento de professores trabalhando em creches 65,62%, a 

região só tem números maiores que a região Norte. Por fim, iremos falar da 

região Sul que apresentou o maior crescimento em ambos os segmentos, 55% 

na Pré – Escola e 67,12% na Creche, mas apesar disso fica evidente na Tabela 

2 que a região Sul não é a região que apresenta os maiores números (Nº) e 

porcentagem (%) de homens atuando na EI. 
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Mapeando o Gráfico e a Tabela, um com os dados totais do território 

Nacional e a outra com dados totais de cada Região do Brasil, é notório que a 

educação infantil continua sendo um espaço predominantemente feminino, em 

nenhuma região ou até no país como um todo, temos uma porcentagem de 

homens atuando ou até que atuaram (pegando os dados de 2009) que chegue 

na casa das dezenas. A maior porcentagem de homens até então apresentada 

é no ano de 2019 na região Norte na modalidade Pré – Escola com 7,72%. É 

importante ressaltar que tanto em 2009 quanto em 2009 em todas as regiões e 

até direcionando o olhar para o total Nacional, o número (Nº) e a porcentagem 

(%) de docentes homens na Pré – Escola é maior que na Creche.  

 

 

Gráfico 2 - Comparativo Estadual dos Últimos 10 anos Entre o Gênero Feminino 

e Masculino na Educação Infantil (Fonte: INEP). 

 

Continuando esse trabalho de investigação, faremos uma análise com 

uma perspectiva mais micro, trazendo o Estado do Rio de Janeiro como objeto 
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de estudo, conforme podemos observar no Gráfico 2. Os docentes de ambos os 

sexos do Estado do RJ que trabalham na educação infantil representam 

nacionalmente 6,67% dessa classe. O Rio de Janeiro dentro da Região Sudeste 

tem um percentual de 18,76% de homens atuando como professores da EI, 

aparecendo como o terceiro Estado na região que mais tem homens exercendo 

a profissão. Ele também ocupa a mesma colocação no que diz respeito ao total 

de mulheres e homens trabalhando como professores. Destacamos que o Rio 

de Janeiro segue as lógicas já observadas nas tabelas anteriores, apresentando 

um maior crescimento de homens na modalidade Creche, esse acréscimo foi de 

66,47%, a porcentagem de docentes do sexo masculino não chega na casa das 

dezenas em nenhum dos segmentos e que o número (Nº) de homens na Pré – 

Escola é maior que na Creche.  

A partir de informações que se repetem nas três situações examinadas, 

podemos destacar que as mulheres ainda são grande maioria no que diz respeito 

a profissão de docente na EI. Ressaltando o processo de feminização e 

feminilização do magistério. Tivemos um aumento no que diz respeito aos 

homens atuando na EI, apesar de todo os preconceitos machistas que a 

sociedade coloca sobre os homens que querem exercer tal profissão, como, ser 

um lugar majoritariamente feminino; má remuneração salarial; virilidade; não 

seguir uma carreira de prestígio; pedofilia. Finalizo esse capítulo com um 

inquietação que poderemos ver mais adiante. Os homens que optam por seguir 

a carreira de professor na educação infantil, estão em maior número na pré-

escola para evitar um contato maior com as crianças, pois nessa fase o binômio 

cuidar e educar tem uma menor manifestação? 
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2. Masculinidades na educação infantil  

 

2.1 O homem como docente na educação infantil  

 

Associar à docência na educação infantil com a figura do homem nos dias 

atuais ainda nos causa certo estranhamento. Essa repulsa não está ligada 

apenas ao seu exercício de professor, mas ao que se refere às práticas e 

medidas adotadas nos momentos de contato entre os corpos dos homens com 

os das crianças no cotidiano pedagógico. Tal estranhamento é causado devido 

às concepções ainda predominantes a respeito da masculinidade hegemônica. 

De acordo com essa visão, o homem que realiza atividades que fogem de 

determinado padrão de masculinidade esperado, é visto como um transgressor.  

Diferentemente da figura masculina, a imagem da mulher é logo 

associada a características maternas, como o cuidado e o afeto com as crianças 

pequenas, o que as torna supostamente ideais para exercer a profissão. A nossa 

sociedade construiu a ideia de que as mulheres, todas elas, querem ser mães, 

que possuem o “instinto materno”, e idealizam construir uma família. Além disso, 

por muito tempo, considerou-se que as mulheres seriam seres assexuados, 

passivos e carinhosos. Já a figura do homem foi abstratamente relacionada às 

representações um pai autoritário, detentor do poder patriarcal, o “chefe de 

família”, possuidor de uma sexualidade incontrolável, ativo, duro. Segundo 

Sayão (2005), 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.  

 

É como se a maternidade efetiva ou potencial de qualquer mulher 
impedisse, ou bloqueasse, a erotização de suas interações com a 
criança. As imagens de inocência e pureza ligadas à maternidade não 
parecem extensivas à paternidade. Quando homens se dedicam ao 
trabalho educativo com crianças pequenas passam a ser suspeitos 
tanto sobre sua identidade masculina, quanto sobre sua moralidade. 
(CAMPOS et al., 1991) 

 

A partir da ideia de que os homens teriam uma sexualidade incontrolável, 

surge com isso uma figura negativa a respeito da masculinidade, vigorando uma 

perspectiva de que os homens, todos eles em essência, são abusadores em 
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potencial. Conforme podemos observar nos dados da (Imagem 1) o gênero 

masculino aparece como principal agressor das vítimas nos casos de pedofilia. 

A pedofilia diz respeito ao abuso sexual de crianças pelos adultos. Esses adultos 

normalmente tem uma relação próxima a criança. O medo do abuso acaba então 

contribuindo com o distanciamento na relação dos homens com as crianças. A 

preocupação e o receio dos responsáveis não podem ser descartados, mas, é 

preciso reconhecer que maioria dos casos de abusos sexuais ou pedofilia não 

ocorrem em ambiente escolar, mas, ao contrário, ocorrem no ambiente familiar 

mais próximo das vítimas.  Também não se pode esquecer que, embora em 

menor intensidade e quantidade, o gênero feminino também está presente entre 

os agressores. 

 

 

Imagem 1 – Raio-X da Violência Sexual Envolvendo Crianças e Adolescentes (Fonte: 

G1 e Ministério da saúde, 2018). 
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  A repercussão dos casos de abuso sexual trazidos pela mídia afeta muito 

o trabalho e o ingresso dos homens na EI, aqueles que ainda não atuam na área 

ficam receosos de ingressar por temerem uma possível rejeição por parte da 

comunidade escolar pelos simples fato de pertencerem ou se identificarem com 

o gênero masculino. Na pesquisa que realizei, pude apreender que os 

professores que já estão atuando já passaram, e ainda passam, por esse 

processo de julgamento e rejeição, mas resolveram apenas enfrentar essas 

questões e exercer a profissão que escolheram.  

É possível observar que, a partir dessa entrada do docente masculino na 

EI, as famílias começam a ter um olhar mais atento e, em muitos casos, recorrem 

à coordenação da escola solicitando que reforce sua atenção para com aquele 

profissional. A iniciativa, muitas vezes, parte da própria coordenação. Via de 

regra, algumas medidas são tomadas para minimizar ou enquadrar o professor, 

de modo que haja o menor contato possível com o corpo das crianças, 

principalmente dos menores. Entre essas medidas, estão, por exemplo, a 

restrição ou proibição de que os professores homens cuidem da troca de fraldas 

e dos banhos das crianças, tarefas que seriam mais adequadas ao gênero 

feminino. Em alguns casos, apesar dos homens se ocuparem de tais cuidados e 

práticas, as mulheres são colocadas como “vigias” das atividades, supervisoras 

do trabalho masculino com as crianças. Nos depoimentos e observações 

realizadas na investigação empírica, percebe-se que, em alguns casos, é o 

próprio professor que adota essas medidas para se auto preservar, evitando ficar 

sozinho com as crianças, principalmente, nos momentos de higiene, e nas rodas, 

onde normalmente as crianças sentam no chão ou no colo.  

 

Louro (1999, p. 106) ressalta que “[...] a vigilância é constantemente 
exercida, podendo ser renovada e transformada, mas ninguém escapa 
dela”. Fazendo referência aos pensamentos de Foucault (2008), Louro 
(1999, p. 110) destaca que, desde o século XVIII, os construtores e 
organizadores escolares colocaram-se “num estado de alerta 
perpétuo” em relação à sexualidade daqueles que circulam na 
instituição escolar. Sendo assim, para fazer com que homens e 
mulheres se ajustem aos padrões das comunidades, faz-se necessário 
ter atenção redobrada sobre aqueles e aquelas que serão os 
formadores e formadoras das crianças nas escolas. (FARIA, 
GONÇALVES e REIS, 2016) 
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Jytte Juul Jensen (1993) aponta que as pessoas que se opõem à ideia do 

professor na EI o fazem alegando um risco maior de abuso sexual. Soma-se a 

isso a convicção de que homossexuais seriam atraídos a essa profissão. Algo 

bastante recorrente é associar a figura do pedófilo aos homossexuais, 

reforçando o receio da família em deixar as crianças com um professor homem. 

Acredita-se, de forma estereotipada e preconceituosa, que quando um homem 

procura exercer a atividade de professor na EI, ele seria homossexual, já que 

estes, segundo a construção de masculinidade hegemônica, possuem 

características tidas como femininas. 

 

Jane FELIPE (2006) indica alguns equívocos quando se fala em abuso 
sexual de crianças. Dentre eles, cabe destacar a ideia corrente de que 
só os homens são abusadores em potencial, por possuírem uma 
sexualidade tida no senso comum como incontrolável, quase 
“animalesca”. Outro equívoco é associar a pedofilia e o pedófilo aos 
homossexuais, como se estes representassem um perigo constante 
aos bons costumes e às práticas sexuais consideradas legítimas. 
(JACQUES e JEGER, 2017) 

 

Além das desconfianças equivocadas da comunidade escolar por 

considerar o docente masculino como um possível abusador em potencial, e por 

exercer uma profissão predominantemente feminina, esse homem possuiria 

características tidas como femininas, então ele seria considerado homossexual. 

Existem suspeitas de que esse professor, poderia influenciar a orientação sexual 

das crianças, principalmente dos meninos. 

 

A vigilância para garantir a masculinidade dos meninos é então 
exercida mais intensamente desde os primeiros anos de vida, pela 
família e pela escola. Diante de qualquer comportamento ou sinal que 
possa representar um atravessamento das fronteiras sexuais ou das 
fronteiras de gênero (construídas dentro dos moldes hegemônicos) 
(LOURO, 2000) 
 

Na infância uma das principais maneiras utilizadas para colocar em prova 

a virilidade desses meninos é através dos jogos e esportes agressivos. O menino 

que não pratica algum esporte, principalmente o futebol ou alguma luta (jiu – 

jitsu, judô), reafirma sua masculinidade através dos jogos eletrônicos (E-games), 

que em sua maioria são violentos. Para Bourdieu (2009), “a masculinidade 

mostra-se vulnerável, pois revela um ideal impossível de virilidade, em que os 
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jogos e esportes violentos são formas de produzir uma noção visível dessa 

masculinidade”. Quando mais velhos os garotos passam por outros tipos de 

exposição, como: a pornografia, a ingestão de bebidas alcoólicas e o uso de 

entorpecentes.  

 

O privilégio masculino é também uma cilada e encontra sua 
contrapartida na tensão e contensão permanentes, levadas por vezes 
ao absurdo, que impõe a todo homem o dever de afirmar, em toda e 
qualquer circunstância, a sua virilidade [...]. A virilidade, entendida 
como capacidade reprodutiva, sexual e social, mas também como 
aptidão para o combate e para o exercício da violência [...], é acima de 
tudo, uma carga. Em oposição à mulher, cuja honra, essencialmente 
negativa, só pode ser defendida ou perdida, sua virtude sendo 
sucessivamente a virgindade e a fidelidade, o homem verdadeiramente 
homem é aquele que se sente obrigado a estar à altura da 
possibilidade que lhe é oferecida de fazer crescer sua honra buscando 
a glória e a distinção na esfera pública. (BOURDIEU, 2009, apud. 
ALTMANN e MONTEIRO, 2014) 

 

Seguindo a linha de raciocínio de Bourdieu, SABO (2002) diz “o enfoque 

esportivizador emergiu e, por muito tempo, se sustentou, e ainda se sustenta, 

como um espaço de afirmação e reafirmação da masculinidade referente, a qual 

se ampara na força, virilidade e agressividade masculinas”. A partir desse olhar 

trazido por ambos, quando pensamos na figura do docente masculino, logo 

pensamos no professor de educação física, principalmente quando essa figura 

lida com crianças, porque apenas nesse contexto o professor homem seria 

aceito. E como podemos observar na imagem abaixo (Imagem 2) é uma das 

carreiras que os homens mais procuram e permitem-se atuar.  

Existem homens que querem realizar suas vontades ou seus sonhos de 

seguir a carreira como docente na educação infantil, e quando isso ocorre, vimos 

anteriormente, que eles enfrentam algumas dificuldades de aceitação. Mas 

ocorrem casos que a figura masculina é vista de forma “positiva”, principalmente, 

atuando nas turmas em que as crianças são mais velhas, em que não se exige 

muito o contato físico entre o professor e a criança. Outro caso recorrente é de 

assumir alguma turma que é tida como difícil ou indisciplinada, porque segundo 

Carvalho (1998), “a figura masculina é mais frequentemente vinculada à 

autoridade e que, em razão disso, estaria mais bem preparada e apta a tratar 

dos casos de indisciplina, especialmente aqueles manifestos pelos meninos”. 

Conforme a pesquisa realizada por Brabo e Oriani (2013) ocorrem situações que 
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pela falta da figura paterna, mães separadas, solos ou com problemas no 

relacionamento, solicitavam a coordenação da escola que colocassem seus 

filhos na turma dos professores homens, buscando uma maneira de suprir a 

ausência da figura paterna através do professor. 

 

 

Imagem 2 – Os 10 Principais Cursos de Graduação Procurados Pelos Homens (Fonte: 

Blog Drummond e MEC, 2018) 

 

JACQUES e JEGER (2017) analisaram os principais documentos que 

regem a Educação Infantil, tais como a Lei de Diretrizes e Bases (LDB) nº 

9394/96 (BRASIL, 1996b), o Referencial Curricular Nacional para a Educação 

Infantil (RCN) (BRASIL, 1998), a Resolução CNE/CEB 5/2009 (BRASIL, 2009). 

Na sua análise, os autores referidos constataram que, em nenhum desses 

documentos, é indicado que exista alguma preferência de que o profissional da 

Educação Infantil seja do sexo feminino ou masculino. Ainda segundo as 

autoras: 

 

[...] para ser professor/a de Educação Infantil, são necessárias 
competências e habilidades que só serão alcançadas no decorrer do 
processo formativo e do exercício da docência, portanto, não são 
inatas às mulheres ou, mesmo, aos homens. Nesse sentido, a busca 
pela formação acadêmica se torna fundamental, independente do 
sexo. (JACQUES e JEGER, 2017) 
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Como vimos anteriormente no (Gráfico 1), o número de homens atuando 

na EI vem crescendo, e um fator que corrobora para esses dados é a entrada 

dos homens no curso de Pedagogia. O número de homens comparado ao 

número de mulheres no curso de pedagogia ainda é baixo, como podemos ver 

na (Tabela 2), mas já podemos dizer que houve significativo aumento do 

interesse masculino na carreira.  

 

Tabela 2 - Comparativo Entre Mulheres e Homens no Curso de Pedagogia 

 Mulheres Homens 

Número 660.917 53.428 

Porcentagem 92,52 7,48 

Fonte: INEP, 2017  

 

Esses homens estão indo na contramão dos padrões de masculinidade 

hegemônica estabelecidos, principalmente, no que diz respeito ao cuidado e a 

educação das crianças pequenas. Esse processo mostra um avanço nas 

relações sociais de gênero, demonstrando para nós que “Os homens também 

gostam de crianças e querem lidar com elas no seu exercício profissional” 

(RABELO, 2010).  

 

A pedra fundamental da educação infantil é o desenvolvimento pleno 
das crianças. Elas também têm um papel como atores sociais e devem 
ser consideradas como sujeitos produtores de cultura. Suas 
representações podem ser diferentes da predominante na sociedade. 
Autores como Ramos (2011), Erden et al. (2011) e Mossburg (2004) 
relacionam a relevância de se ter professores homens com a 
necessidade de modelos positivos de masculinidade e com a 
contribuição para a diversidade e a equidade de gênero na educação. 
(FARIA, GONÇALVES e REIS, 2016) 

 

2.2 Construção histórica do masculino e feminino  

 

Nas sociedades contemporâneas ocidentais, ao menos desde o final do 

século XIX, a afirmação das Ciências Naturais e Humanas produziu uma 

diferenciação entre homens e mulheres baseada em modernas teorias sobre o 

sistema sexo\gênero. Essas diferenciações, ao definirem a suposta 
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superioridade natural e biológica dos homens, aprofundaram, do ponto vista 

sociocultural, a hegemonia e a “dominação masculina”, nos termos propostos 

por Pierre Bourdieu.  Assim, a educação e a pedagogia contribuíram para que, 

desde a infância, meninos e meninas desenvolvessem atributos e características 

supostamente referentes às suas respectivas “naturezas” de masculinidade e 

feminilidade.  

 

Segundo Bruschini (1981), os modelos masculino e feminino são mais 
históricos e sociais do que biológicos. Eles vão sendo construídos 
gradativamente na família ou na escola, através de jogos e brinquedos, 
da televisão e de “outros mecanismos transmissores da educação 
informal. Vão sendo incutidas diferenças de temperamento entre os 
sexos que passam a ser consideradas diferenças ‘naturais’, próprias à 

biologia do homem e da mulher [...].” (BRABO e ORIANI, 2013) 

 

Historicamente, para Badinter (1993), as masculinidades e feminilidades 

estão em constante relação, porque a masculinidade se fundamenta nas 

feminilidades para se constituir e vice-versa. Assim, na sua perspectiva, é 

preciso compreender que a masculinidade não está somente conectada aos 

corpos masculinos ou a feminilidade aos corpos femininos. Por isso falamos 

sobre masculinidades e feminilidades, que surgem para contrapor uma 

masculinidade tida como hegemônica, que estabelece um padrão único de 

masculinidade, não tolerando outros tipos de masculinidades.  

O modelo dominante do sistema moderno de sexo\gênero construiu todo 

o arcabouço teórico e científico sobre o qual se erigiu a ideologia da 

masculinidade hegemônica. Segundo Connell (1995), a masculinidade 

hegemônica designa a figura de um homem heterossexual, branco, pertencente 

à elite dominante. Em contraposição, a imagem relacionada ao modelo 

subordinado, muitas vezes está associada aos atributos de feminilidade, ou seja, 

atributos ou características tidas como naturalmente femininas. Assim, sujeitos 
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essas características ou performances não hegemônicas, associadas às 

mulheres, tornam-se invisíveis, por não se adequarem ao modelo hegemônico 

de masculinidade. Um exemplo dessas masculinidades subordinadas são os 

homossexuais. A concepção de masculinidade hegemônica contribuiu para 

reforçar práticas do que é ser homem, de acordo com a cultura e sociedade 

contemporâneas.  
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A masculinidade hegemônica subordinaria as demais masculinidades 
que permanecem em constate conflito pela conquista da hegemonia. 
Conforme Weaver- Hightower (2011), as outras masculinidades são 
marginalizadas: (BRABO e ORIANI. 2013) 

 

Quando pensamos atualmente na figura masculina na Educação Infantil, 

isso ainda gera um desconforto na sociedade, posto que representa uma ruptura 

com os modelos dominantes do sistema sexo\gênero e com a ideologia da 

masculinidade hegemônica, mostrando uma nova forma de ser homem, um 

homem que cuida, educa, e pode ser afetuoso com as crianças, realizando 

atividades socialmente “designadas” ao gênero feminino. Os homens no 

exercício do magistério experimentam e praticam, contemporaneamente, novas 

formas e performances de gênero e de masculinidades. 

Segundo BUTLER (2012) o gênero é o mecanismo pelo qual as noções 

de masculino e feminino são produzidas e naturalizadas, mas gênero pode muito 

bem ser o aparato através do qual esses termos podem ser desconstruídos e 

desnaturalizados. Então quando falamos em masculinidades segundo a noção 

de gênero, associamos as diversas performances atribuídas ao masculino no 

cotidiano, desprendendo-as do modelo hegemônico de masculinidade. 

 

Quando o status construído do gênero é teorizado como radicalmente 
independente do sexo, o próprio gênero se torna um artifício flutuante, 
com a consequência de que homem e masculino podem, com igual 
facilidade, significar tanto um corpo feminino como um masculino, e 
mulher e feminino, tanto um corpo masculino como um feminino. 
(BUTLER, 2003) 

 

A masculinidade hegemônica reforça a teoria dos papéis sexuais, 

existentes na relações entre homens e mulheres, onde uma parte dos homens 

encontra-se em posição dominante, subordinando as mulheres e as demais 

masculinidades que não se encaixam ao padrão hegemônico. Com a legitimação 

do patriarcado, esses homens que estão no poder e outros homens que buscam 

enquadrar-se ao modelo patriarcal, querem a partir da sua posição autoritária 

obter vantagens materiais e psicológicas na ordem do gênero. 

 

Connell (1995) argumenta que a construção da masculinidade se dá 
por meio de projetos coletivos e individuais submetidos a instituições e 
forças culturais. Explicita, literalmente, sua perspectiva estruturalista 
(CONNELL; PEARSE, 2015), destacando a ação do Estado, das 
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instituições de larga escala e das relações econômicas, na discussão 
do gênero e da masculinidade. (BRITO e LEITE, 2017) 

 

Em que pesem as transformações referidas, ainda hoje, na nossa 

sociedade há leis que reforçam os papéis sexuais, como o cuidado dos filhos 

que é preferencialmente designado às mulheres, e que os homens precisam 

retornar logo aos seus trabalhos para cumprir suas tarefas e responsabilidades 

supostamente masculinas, como, por exemplo, o sustento de sua família. Um 

exemplo claro é a chamada lei de licença-paternidade, que é um direito de todo 

pai de estar junto do recém-nascido por um período de cinco dias. Período 

irrisório se comparado à licença-maternidade, cuja lei estendeu o direito às mães 

de gozarem cento e vinte dias. 

 

A licença-paternidade de 5 (cinco) dias foi concedida pela Constituição 
Federal/88 em seu artigo 7º, XIX e art. 10, § 1º, do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias - ADCT, o que até então era de 1 (um) dia 
conforme estabelecia o artigo 473, III da CLT.  
Transcrição dos artigos:  
Artigo 7º CF: "São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além 
de outros que visem à melhoria de sua condição social: 
..... 
XIX - licença-paternidade, nos termos fixados em lei;"  
Artigo 10 ADCT:  "Até que seja promulgada a Lei Complementar a que 
se refere o art. 7º, I, da Constituição: 
...... 
§ 1º - Até que a lei venha a disciplinar o disposto no art. 7º, XIX, da 
Constituição, o prazo da licença-paternidade a que se refere o inciso é 
de cinco dias."  (BRASIL,1988) 

 
Essas leis sofreram algumas alterações de uns anos para cá, mesmo 

aumentando a licença-paternidade em mais quinze dias, elas continuam 

ressaltando os padrões de masculinidade hegemônica, que designa o cuidado 

da criança como uma tarefa ou até um “dom” feminino. Já que a licença-

maternidade sofre uma alteração de cento e vinte dias para cento e oitenta dias. 

A questão a ser problematizada aqui não é ter aumentado ainda mais a licença-

maternidade, é não estabelecer uma igualdade entre os sexos/gêneros. 

 

Art. 1º É instituído o Programa Empresa Cidadã, destinado a prorrogar: 
(Redação dada pela Lei nº 13.257, de 2016) I - por 60 (sessenta) dias 
a duração da licença-maternidade prevista no inciso XVIII do caput do 
art. 7º da Constituição Federal; (Incluído dada pela Lei nº 13.257, de 
2016) II - por 15 (quinze) dias a duração da licença-paternidade, nos 
termos desta Lei, além dos 5 (cinco) dias estabelecidos no § 1o do art. 



44 
 

10 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.  (Incluído dada 
pela Lei nº 13.257, de 2016) (BRASIL, 2008)   

 

Segundo os padrões de masculinidade hegemônica o homem deve ser 

bem sucedido, o provedor do lar. Sua companheira ou outras mulheres não 

devem receber mais que os homens, pois isso fere o padrão de masculinidade. 

Os homens devem sempre estar e buscar uma posição de prestígio social, por 

esse motivo vemos homens exercendo cargos de poder. “De acordo com 

Carvalho (1998), o modelo hegemônico de masculinidade nas sociedades 

ocidentais se baseia principalmente no sucesso profissional para indicar a 

percepção que os homens têm de si e dos outros.” 

 

Sendo assim, observa-se que os baixos salários e o baixo status social 
ainda são impeditivos para que homens ingressem na carreira de 
professores na EI. Essa posição coaduna com o contexto social e 
cultural que, em muitos casos, ainda exige que o homem seja o 
provedor da família, o que se torna difícil com a remuneração paga a 
esses trabalhadores. Essa construção de gênero que supõe o homem 
como provedor do lar ainda está muito atrelada à noção de família 
nuclear, em que o homem deveria cuidar da produção e a mulher da 

reprodução (CARLOTO, 2005) 

 

A Educação Infantil foi social e historicamente construída como um 

espaço educativo em que o cuidado e o afeto são aspectos fundamentais. Como 

já argumentamos na primeira parte do capítulo, a educação das crianças 

pequenas foi progressivamente atribuída às mulheres, cuja suposta natureza era 

associada ao exercício da maternidade, ao afeto e ao carinho. Por longo tempo, 

a cultura ocidental e organização familiar modelar no paradigma burguês 

dominante, via de regra, restringiu à figura masculina o cuidado de crianças 

quando no exercício da função paterna, ou seja, no cuidado com os próprios 

filhos. Assim mesmo, apenas nas últimas décadas, tem se transformado 

modelos e práticas ideais de paternidade, e a relação dos pais com os filhos, no 

sentido de maior partilha e co-responsabilização das tarefas e funções 

familiares.  

Como sabemos, no que se refere ao processo sócio-histórico de 

profissionalização da docência, os homens vieram a ocupar, preferencialmente, 

os postos de trabalho nos níveis médios e superiores de ensino, ao mesmo 

tempo em que as mulheres se tornaram maioria expressiva nas primeiras fases 
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da Educação Infantil7; creches e pré-escola e no Ensino Fundamental8, 

principalmente nos anos iniciais.  

Nas últimas décadas, porém, observa-se importante mudança na 

configuração social e histórica da docência no Brasil e nos demais países 

ocidentais. Não apenas as mulheres ocuparam postos na educação secundária 

e superior como se ampliaram as matrículas femininas em todos os níveis de 

ensino. As meninas e mulheres permanecem nos sistemas educacionais e tem 

alcançado maior quantidade de anos de escolaridade em relação aos homens9. 

Embora não caiba aqui uma discussão pormenorizada dessas transformações 

complexas na sociedade contemporânea, é instigante refletir sobre os impactos 

da entrada progressiva, ou do retorno histórico, dos homens nos segmentos 

iniciais da Educação Básica, especialmente na Educação Infantil. Nos dias 

atuais, cabe perguntar o que representa ser homem, professor na educação 

infantil, um ambiente construído historicamente como majoritariamente feminino, 

sobretudo, a partir de finais do século XIX. 

 

  

                                                             
7 A Educação Infantil, que compreende: a Creche, englobando as diferentes etapas do 
desenvolvimento da criança até 3 (três) anos e 11 (onze) meses; e a Pré-Escola, com duração 
de 2 (dois) anos (FONTE: DCN) 
8  O Ensino Fundamental, obrigatório e gratuito, com duração de 9 (nove) anos, é organizado e 
tratado em duas fases: a dos 5 (cinco) anos iniciais e a dos 4 (quatro) anos finais (FONTE: 
DCN) 
9  Tomando por base a população de 25 anos ou mais de idade com ensino superior completo 
em 2016, as mulheres somam 23,5%, e os homens, 20,7%. Quando se comparam os dados 
com homens e mulheres de cor preta ou parda, os percentuais são bastante inferiores: 7% 
entre os homens e 10,4% entre mulheres. (FONTE: IBGE) 
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3. Pode professor homem na educação infantil, sim! 

  

3.1 Processos metodológicos 

 

O presente estudo é resultado de um questionamento que emergiu 

durante a minha trajetória no curso de graduação em Pedagogia. O estalo se 

deu quando me deparei com a experiência de atuar na Educação Infantil pelo 

PIBID, no ano de 2014. Ao adentrar aquele espaço, em que o contato com a 

instituição ficava mais rotineiro, começaram a surgir alguns desconfortos e 

inquietações. E a partir disso, refleti sobre a importância de trazer o debate sobre 

a Presença Masculina na EI. 

Com o passar dos anos, a ideia de abordar esse tema foi amadurecendo, 

por conta das experiências e vivências que fui adquirindo no decorrer da minha 

formação acadêmica e profissional. Durante esse percurso, foram localizados 

pares masculinos, com quem dividi práticas cotidianas, no chão da escola, além 

de troca de conhecimentos. O assunto sobre o docente masculino na EI foi 

ganhando corpo a partir desses aprendizados e trocas. 

A ideia de realizar uma pesquisa qualitativa foi pela possibilidade de um 

regaste das histórias e experiências vividas por cada participante, nos mais 

diferentes contextos e espaços.  

Segundo Minayo et al. (2004), esse tipo de pesquisa “busca mapear um 

conjunto de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes que 

correspondem a um espaço mais profundo das relações, tentando compreender 

os valores culturais, sociais e éticos, e as relações entre atores e instituições”. 

 

A investigação narrativa valoriza e explora as dimensões pessoais dos 
sujeitos, ou seja, os seus afetos, sentimentos e percursos de vida 
(CHAMBERLAYNE, BORNAT e WENGRAF, 2000), permitindo aceder 
à complexidade das interpretações que estes fazem das suas 
vivências, das suas ações, dos seus sucessos e insucessos e dos 
problemas, desafios e dilemas com os quais são confrontados. (REIS, 
2008) 

 

A localização desses sujeitos participantes da pesquisa se deu de forma 

bem tranquila, pelo fato de eu já conhecer alguns pares, sendo necessário 

apenas dialogar com eles e ver a disposição de cada um para fazer parte desse 
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trabalho. Vale salientar que esses primeiros parceiros contactados tinham 

somente experiências na Educação Infantil como estagiários, o que enriqueceu 

ainda mais a pesquisa, pois a maioria dos trabalhos e estudos apresentados 

sobre esse tema traz apenas relatos de professores que atuaram ou ainda atuam 

como regentes nas suas turmas. 

 Como o tema deste trabalho é o Docente Masculino na EI, foi preciso 

investigar, então, os docentes que atuam como professores regentes. Para essa 

busca, foi utilizada a rede social Facebook como ferramenta e local de pesquisa, 

onde há grupos de estudantes de Pedagogia em que foram realizadas postagens 

à procura desses pares e, a partir disso, surgiram vários nomes de profissionais 

masculinos, dentre esses, alguns que colegas mulheres foram indicando no 

decorrer das interações.  

Depois dessa manifestação, e com aproximadamente 10 nomes na lista, 

foi necessário entrar em contato com esses profissionais. Desses 10 que foram 

convidados, apenas 4 professores responderam e se prontificaram a fazer parte 

da pesquisa.  

O processo de entrevista foi realizado com 4 professores que atuam ou 

atuaram na Educação Infantil no município do Rio de Janeiro; e 3 estagiários, 

que realizam ou já realizaram seus respectivos estágios no município de Niterói/ 

RJ.  

Para otimizar a visualização e identificação dos participantes, foi 

elaborada uma tabela, que traz algumas informações sobre cada um deles.  
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Tabela 3 – Informações dos Professores Entrevistados 

Nome Idade Formação 
Tempo de 

atuação na EI 
Turma e/ou idade da turma 
que atua ou atuou 

Professor B.S. 20 

Cursando Pedagogia 

3 anos Pré 1-4 anos Ensino Médio 
Normal 

Professor L. 27 

Especialização  

3 anos 2 a 5 anos de idade 
Graduação em 

Pedagogia 

Ensino Médio 
Normal 

Professor T. 33 

Especialização 

3 anos 
1 ano e seis meses até 4 

anos completos 
Graduação 
Pedagogia 

Professor W. 28 

Especialização 

3 anos 5 a 6 anos 
Graduação 
Pedagogia 

Normal Pós-Médio 

Estagiário L.K.M.R. 30 

Graduação Direito 

2 anos 3 a 6 anos 
Cursando Pedagogia 

Estagiário M. 26 
Graduação 
Pedagogia 

2 anos 
 

 3 a 5 anos 

Estagiário R. 29 
Graduação 
Pedagogia 

1 ano 3 a 6 anos 

 

Conforme combinado anteriormente com cada entrevistado, através da 

assinatura de um Termo de Consentimento, as entrevistas teriam, em média, 1 

hora de duração. A participação se daria de maneira voluntária, as informações 

compartilhadas teriam sua confidencialidade assegurada, e suas imagens, 

nomes e áudio (gravação) só seriam publicados se fosse autorizado pelo 

participante. Além desse Termo, foi enviada, também, uma Ficha de 

Identificação para coleta de dados, solicitando informações como nome, idade, 

escola que atua/atuou, entre outros. 

As entrevistas foram feitas por meio de uma plataforma de reuniões online 

e gravadas através da própria plataforma, que disponibiliza uma ferramenta para 

esse efeito. A escolha de realizar os encontros online foi a única solução segura 
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para preservar a saúde dos participantes, pois no período em que as entrevistas 

foram realizadas estávamos no auge da Pandemia do Covid-19 (Coronavírus). 

Finalizadas as entrevistas, iniciei a pesquisa com a realização das 

transcrições de cada uma delas. Esse procedimento durou em torno de 24 horas. 

A escuta atenta aos detalhes ali colocados, e a maneira como cada participante 

se expressou, foi de suma importância para captar a essência desse processo 

de reviver lembranças, experiências e histórias que foram transmitidas. Surgiram 

assuntos relacionados às trajetórias vivenciadas na Educação Infantil, formação, 

escolha profissional, entre outros temas. 

 

Para Spink (1995), “[...] é necessário ficar atento às características do 
discurso: a variação (versões contraditórias); os detalhes sutis, como 
silêncios, hesitações, lapsos (investimento afetivo presente); retórica 
ou organização do discurso de modo a argumentar contra ou a favor 
de uma versão dos fatos”. (FARIA, GONÇALVES e REIS, 2016) 

 

O objeto central de estudo desse capítulo foi analisar e refletir sobre as 

diferentes atuações e histórias de vida de homens que trabalham como 

educadores na Educação Infantil, enfatizando as suas vivências profissionais e 

questões de gênero que permeiam o ambiente escolar. Por isso, vale destacar 

a importância de ter realizado as entrevistas com mais de um sujeito.  

Apesar de existirem alguns pontos em comum nesses discursos (ver 

Tabela 3), cada um dos docentes apresentou singularidades e concepções 

divergentes.  

Ressalto que o objetivo do trabalho não foi apresentar todas as entrevistas 

na íntegra, mas, sim, analisar aspectos dos relatos desses professores para que 

eu pudesse conhecer um pouco das suas representações e experiências sobre 

o exercício profissional do Professor Homem na Educação Infantil. 

 

3.2 Relatos de professores homens na educação Infantil 

 

As entrevistas foram divididas em três eixos temáticos:  a) a trajetória 

desses educadores na Educação Infantil; b) o processo de formação inicial e/ou 

continuada dos entrevistados; c) as escolhas profissionais e expectativas.  
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A primeira questão foi em relação à atuação desses profissionais na 

Educação Infantil. Através de perguntas, eu busquei saber se eles ainda 

atuavam na EI e, se sim, em qual função. 

 Dos 7 entrevistados, 5 deles ainda atuavam na Educação Infantil, 1 deles 

não atuava mais como docente. Isso significa que apenas 4 dos entrevistados 

estavam em sala de aula na EI, atuando como professor. 

Desses 4 que estavam em docência na EI, 2 trabalham na rede privada e 

2 na rede pública.  

Daqueles 7 entrevistados, 2 não atuavam mais na EI. Assim, identifiquei 

que 1 deles estava como professor mediador no Ensino Fundamental I e o outro 

estava na área da assessoria pedagógica. 

 

Hoje eu não tô atuando mais especificamente em turma com crianças, 
né. Eu atuo no caso na Coordenadoria de Educação, onde eu sou 
responsável pelas ações correspondentes a EI e Alfabetização, então 
a supervisão, o acompanhamento pedagógico, planejar a formação 
dos professores da EI e da Alfabetização, pra pensar, né. No caso 
nessa criança... Pra que possa de fato reverberar nele, lá no chão da 
escola. Então, atuar mesmo eu não tô atuando mais. E no curso de 
formação de professores, eu trabalho num curso pós-médio, atuando 
com disciplina esse semestre de Fundamentos da EI. (Professor L.) 

 

Então, atualmente eu tô atuando na educação infantil. É... No Colégio, 
né? Um colégio particular. Como professor/ estagiário né, da aula de 
bilíngue, que seria aula de inglês pra criança na educação infantil, 
numa turma de multi-idade de 3 a 5, 6 anos. É isso, eu atuo como 
estagiário da professora do bilíngue (Estagiário M.) 

 
Sou professor de EI, hoje eu atuo na secretaria municipal de educação 
do Rio de Janeiro, né. Estou como professor regente, né.  Porque na 
secretaria municipal do Rio existe um cargo e esse cargo é o PEI, que 
é o Professor de EI. A secretaria é no campo da EI, na etapa da EI ela 
é composta por outros cargos, né. Nós temos auxiliares, agentes e 
professor adjuntos. É... Eu estou como professor regente, devido ao 
concurso que eu prestei, há um tempo, e por isso eu fico responsável 
pelas crianças do maternal 2 [...] (Professor T.) 

 

É possível observar que, apesar de não estar mais em sala de aula na EI, 

o Professor L. não deixou de trabalhar, de algum modo, com a EI; diferentemente 

do Professor B.S. e do Estagiário R., que tiveram passagens breves pela 

educação Infantil.  

Outro aspecto que me chamou à atenção foi o fato de os Estagiários M. e 

L.K.M.R. atuarem na rede privada, diferentemente dos Professores T. e W., que 

atuavam na rede pública.  



51 
 

Na rede de ensino particular, de forma geral, o ingresso na profissão não 

ocorre por meio de concurso público, mas através de um processo seletivo. 

 
[...] a presença desses professores na EI afirma e reafirma que as 
masculinidades são plurais e misturadas, constituídas em meio às 
necessidades, aos desafios e às condições de possibilidade que a 
docência corteja, recruta e produz na Educação Infantil. (JACQUES e 
JEGER, 2017) 

 

Perguntados sobre como foi a sua primeira experiência em EI, o Professor 

L., se mostrou receoso com esse primeiro contato, muito mais pelo desafio 

pessoal de estar ali, do que algo ligado diretamente à comunidade escolar.  

Já o Professor W. se disse temeroso com essa situação, tanto por não 

saber como seria a sua entrada na EI – que aconteceu de forma inesperada – 

até como seria a sua relação com outros colegas de trabalho, com responsáveis 

das crianças e até mesmo com as próprias crianças.  

Em contrapartida, o Professor L. se sentiu acolhido pelos seus pares e, 

inclusive, destacou uma parceria que o auxiliou muito na construção do seu 

trabalho. 

 
Minha primeira experiência foi em 2013, até porque na época do Curso 
Normal eu não fiz estágio em turma de EI, né. Só tive mesmo disciplina, 
mas meus estágios foram mesmo no EF. Eu comecei em 2013 na 
Escola num bairro da Zona Norte. Eu acho que a minha primeira 
experiência talvez tenha sido mais por medo meu, receio meu, do que 
pelas próprias crianças, vamos dizer assim. Eu não tenho o que falar 
da comunidade na qual eu trabalhei, eu tenho um enorme prazer 
daquela comunidade escolar, daquelas pessoas que passaram pela 
minha vida e me ensinaram muito como profissional e como pessoa. E 
eu acredito assim... Retomando a minha memória, eu tive um 
acolhimento satisfatório até por parte das crianças, né. A minha 
primeira turma foi uma turma de maternal 1, então... Era um desafio, 
era minha primeira turma... Você tem os conhecimentos de 
desenvolvimento de criança, da prática adquiridos na universidade, e 
aí eu tava ali naquela sala de aula... Tinham outros parceiros que foram 
os agentes, então, eu tive uma pessoa muito parceira minha que ela já 
tinha uma trajetória de creche, desde a época que pertencia à 
assistência social... Grandes pares para eu construir aquele trabalho 
com as crianças, entender essa lógica de ouvir a criança, de trabalhar 
a partir dessa realidade daquilo que eles trazem. Então, assim, foi uma 
construção coletiva muito bacana com eles e com os próprios 
responsáveis. (Professor L.) 

 
 

[...] o primeiro contato com EI na Prefeitura do Rio que eu considero 
um momento mais intenso, foi um pouco meio que... Como posso 
dizer... Meio que assustado. (risos) Porque eu me candidatei ao 
concurso, achei que eu não fosse conseguir grandes coisas, porque, 
enfim... Eu achei que... Eu tinha outros planos também, eu fiz o 
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concurso para a Prefeitura do Rio pra professor da EI, até a pedido de 
um amigo meu (...) E quando eu assumi a matrícula fiquei meio 
temeroso, porque a experiência que eu tinha com estágio também era 
muito diferente da EI que também é feita no Rio de Janeiro, em relação 
às bases teóricas, em relação ao espaço que a EI no Rio tem, enfim. 
Então... Cercado por muitas mulheres, eu era o único homem dentro 
de uma unidade (...) De mais de 30 mulheres, a princípio foi esse 
choque e agora como eu vou me portar, como é que eu vou ser 
recebido, essas tensões foram muito constantes nos meus primeiros 
dias e o contato com os pais, a princípio, foi também de um certo.... 
Como eu diria... Um pisar em ovos, como é que eu vou lidar com esse 
responsável, como é que essa criança vai ser recebida... Eu fiquei 
pensando muito nessas coisas, até porque na verdade na EI o educar 
e o cuidar estão atrelados, né? Então são duas menções da EI que 
estão... Elas funcionam, elas dialogam constantemente e um homem 
cuidando de crianças é uma coisa que a gente tá vendo com mais 
intensidade hoje, né. E aí, a minha preocupação era essa, como é que 
esse cuidado seria explicado aos pais, como é que a rotina seria 
apresentada? Então, eu comecei a pensar nessas questões e comecei 
a criar até uns mecanismos de recepção, de acolhimento, que eu 
imagino que até as minhas colegas mulheres talvez não estivessem 
pensando, não precisassem pensar tendo em vista que são... Não, não 
acontece esse estranhamento, né. (Professor W.) 

 

Nos discursos do Estagiário R. e do Professor B.S., percebi uma entrada 

bem tranquila, tanto por questões pessoais, quanto por se sentirem acolhidos 

pelas crianças e pelos colegas de trabalho.  

No entanto, em relação aos responsáveis pelas crianças, eles não se 

sentiram igualmente confortáveis. Como exemplo disso, o Professor B.S. 

destaca a questão do preconceito que sentiu por parte daqueles. 

 
Então, sempre tive contato com criança, sempre gostei muito de 
criança e acho que esse foi um dos pontos... O estopim para que eu 
escolhesse fazer a Formação de Professores no EM. Nos estágios, no 
Curso Normal de Formação de Professores eu tive muito contato, eu 
comecei a enxergar a EI como possibilidade dessa prática docente, né. 
E até que recebo uma proposta e tal, vamos e... Comecei a trabalhar. 
As crianças elas já tinham contato comigo, foi bastante assim... Não 
teve nenhum choque, eu sempre fui o Tio B., o professor B.! E sempre 
foi muito bacana, mas eu lembro que eu já trabalhava nessa instituição 
e eu recebi o convite na verdade para suprir a vaga de uma outra 
professora, né. E aí, a diretora precisou fazer uma reunião com os pais 
dizendo que eu estaria assumindo aquela turma, e aí eu lembro que foi 
no final da aula, na parte da tarde... Lá por volta de 15h, 17h, por aí. 
E... Ela chamou os pais para essa reunião para avisar que eu iria estar 
atuando. E aí, assim... Quando os pais saíram, vários olhares 
estranhos, olhares preconceituosos sobretudo... Eu fiquei bem 
temeroso como seria essa prática, com as crianças estava tudo OK, 
tudo maravilha, com os pais já não estava... Não era algo normal, né. 
Mas, mesmo assim aceitei e continuei trabalhando, mas de início as 
crianças tudo maravilhoso, a equipe docente também tudo ok, apesar 
de algumas falas, né, revelarem esse preconceito velado, mas pelos 
pais bem escancarado. (Professor B.S.) 
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Quando, a primeira vez que eu entrei na sala, trabalhei num grupo de 
multi-seriado de 3 a 6 anos. Minha primeira presença na sala em 
relação às crianças foi muito tranquila assim...; as crianças não sei se 
elas já estavam acostumadas a ver, né. Mas elas não estranharam em 
ter um homem ali, elas foram super receptivas comigo, me chamavam 
pra interagir, pra brincar. É... em relação às crianças não senti nada 
demais assim, vamos dizer, né. Mas, também no primeiro dia, eu já 
recebi, né, uma coisa: “Ah, o que você tá fazendo aqui, você é pai, 
segurança, né?”. Mas, nunca associado com o professor, com 
educador, mesmo como estagiário ali da turma. É... a professora da 
turma me acolheu super bem, não demonstrou, ou pelo menos, a meu 
ver, não tinha demonstrado nenhum tipo de pré-conceito, né, por eu 
ser um homem. Tanto que, nas nossas conversas, ela me disse, mais 
pra frente, que queria um estagiário homem. É... tive alguns problemas, 
não sei se diretamente com a escola, mas por um fato que ocorreu. De 
uma outra pessoa também atuar lá e ter acompanhado uma criança no 
banheiro, os pais reclamaram e a coordenação solicitou que a gente 
não acompanhasse mais as crianças no banheiro, né. Mas... Em 
alguns passeios também, já vieram perguntar se eu era pai, nunca era 
a visão do homem na educação, nunca era de professor, né. Isso era 
o que eu sempre notava. (Estagiário R.) 

 

 

Na fala do Estagiário R., cabe salientar situações que ele passou, em que 

a sua pessoa não era associada à figura docente, mas de parente das crianças 

ou de algum outro trabalhador da escola, como um vigia ou zelador, por exemplo. 

 
 
[...] as várias possibilidades de funções que representavam locais nos 
quais seria supostamente aceita a presença de homens na escola: pai, 
monitor e diretor, mas não de professor. Essa realidade também foi 
analisada por Cruz (1998), quando escreveu a respeito da presença de 
homens na creche, considerando que comumente os que estão 
presentes no cotidiano da educação infantil ocupam essas diversas 
funções, inclusive como zelador e guarda, mas dificilmente a de 
professor. (ALTMANN e MONTEIRO, 2014) 

 

Outro ponto importante, citado pelo Estagiário R., foi em relação à ida ao 

banheiro, assunto esse observado no discurso de outros entrevistados.  

A questão foi abordada tanto pelos responsáveis das crianças, como pela 

própria instituição que, após um pedido da família ou tencionando “preservar” o 

professor de possíveis constrangimentos, solicitou que o docente não realizasse 

a função de acompanhar as crianças ao banheiro.  

Alguns desses professores, como podemos analisar no discurso do 

Professor B.S., preferiram não exercer essa função de higiene das crianças, a 

fim de evitarem maiores exposições a constrangimentos.  

 
Mais uma vez, eu falo de níveis de resistência... Ela começou de uma 
forma bem explícita, bem grave e ela foi se amenizando no decorrer do 
tempo, no decorrer que eu fui mostrando meu trabalho e até mesmo a 
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capacidade de tá naquele lugar, até porque, quando a gente fala de 
professores, a gente fala de formação e enfim... Daquilo que envolve a 
prática docente! Eu tinha formação para estar ali, né. Eu acho que fui 
quebrando no decorrer do tempo, mas logo no finalzinho ouve um 
comentário ... De questão, de relação ao banheiro, né. Que eu tinha 
uma aluna que ela não conseguia ir ao banheiro e se limpar sozinha, 
isso até era uma das recomendações da escola, que eu não limpasse 
ou fizesse qualquer coisa, mas eu, também por questão pessoal, 
preferia não fazer. Então, tinham colegas de trabalho que faziam isso 
por mim, e aí teve uma vez que essa menina saiu do banheiro e pediu 
para eu fechar o botãozinho da bermuda, e isso gerou uma discussão 
por parte da mãe. Não sei se a mãe perguntou pra criança, ou a criança 
mesmo falou até de forma natural... E isso foi criticado, embora já 
tivesse naquele nível de que esse estranhamento não fosse mais 
frequente. Mas houve, sempre houve até o final, sempre existiu, mas 
foi algo que foi quebrando assim, com o trabalho. (Professor B.S.) 

 
Eu acho que o que ficou mais marcado foi... Foi essa que eu comentei 
no começo, né. De que não foi nem comigo, mas acabou me atingindo, 
um outro professor que atuava lá como estagiário, também de um outro 
grupo, acompanhou uma criança no banheiro, o que fazia parte da 
nossa rotina, né. Como estagiários e tal, a gente também tem que 
desenvolver essa função, porque a gente sabe que o cuidar e o educar 
é indissociável, principalmente na EI. É... Ele acompanhou uma criança 
no banheiro e não sei como, provavelmente a criança deve ter contado 
pros pais e tudo mais e os pais foram reclamar com a coordenação da 
escola que não queriam que um homem acompanhasse a filha deles 
no banheiro. É... A coordenação veio conversar com a gente, pediu, 
solicitou que a gente não acompanhasse mais as crianças ao banheiro. 
É... Eu achei, muito bizarro isso, principalmente porque, quando a 
gente entrou lá, foi nos apresentada uma coisa e que a escola estava 
ali para demonstrar que lugar de homem é na EI também e tudo mais. 
E eles tentarem resolver dessa forma ao invés de proporcionar um 
diálogo e um debate com o resto da comunidade escolar pra 
descontruir essa ideia dos pais. É... Eu acho que isso poderia ter sido 
levado de uma outra forma. (Estagiário R.) 

 
 

Em outras falas relacionadas ao cuidado com a higiene, os entrevistados 

não relataram, como nos casos acima, um pedido para não exercerem tal 

atividade, ou, ainda, como o Professor B.S., que alegou não realizar essa função 

para se preservar.  

Contudo, frequentemente, surgia o questionamento por parte da 

comunidade escolar sobre quem iria desempenhar essa tarefa. No relato do 

Estagiário L.K.M.R., observei que esses pares até sugeriam “chamar uma 

mulher” para efetuar a higiene das crianças.  

 
[...] E de um outro lado, sentia uma... De pessoas que não eram muito 
da área, sentia às vezes aquela coisa do preconceito internalizado, sei 
lá... Alguém da secretaria ou da enfermaria, "“Ah, L.K.M.R. não é 
melhor” ... Numa situação adversa, sei lá. Criança tal, precisa ir ao 
banheiro de novo, porque a questão do banheiro é muito importante 
pra criança. “Ah, não é melhor chamar a professora? Não é melhor falar 
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com alguém?” Não! Eu sou capaz de fazer isso sem problema nenhum, 
mas ainda que em alguns momentos as pessoas se calassem, uma 
vez ou outra eu notava os olhares ou um comentário assim que era pra 
passar despercebido, mas sabe... Eu fazia questão de pontuar naquele 
momento e dizer “Ah, acho que não tem problema nenhum não, se 
alguém achar que tem problema venha falar comigo, que tô aberto a 
qualquer crítica”. (Estagiário L.K.M.R.) 

 
[...]Tem alguns casos, não fui necessariamente agredido em algum 
momento, mas fui questionado algumas vezes sobre quem faria... 
Quem cuidaria dessas crianças, quem faria os trabalhos, por exemplo, 
de asseio, de banho... Quem estaria acompanhando (...). Essas 
questões foram-me feitas no momento em que, principalmente, eu 
estava sozinho em sala de aula, quando eu trabalhava com pré-escola, 
porque aqui na Prefeitura do Rio não tem assistente, não tem professor 
adjunto, não tem.... É só o professor e pronto! Então, eu fui mais 
questionado nesses momentos em que eu era professor único dentro 
de sala, e houve também alguns momentos da direção ter que fazer 
alguma intervenção quando foi questionada. A avó, por exemplo, foi 
questionar a direção decepcionada... “Mas poxa, um homem?”, tinha 
acabado de divulgar a listagem das turmas, a vozinha viu que o 
professor era um homem e ela foi questionar a direção “Mas poxa, um 
homem?”, e ai a direção teve que, com afeto, com jeito, conversar com 
essa vó até que ela se acostumasse com a ideia de ter a mim como 
professor do neto ou da neta dela. (Professor W.) 

 

Em outra situação, a questão do toque ao corpo não envolvia a higiene 

dos pequenos, mas sim o contato físico ligado ao brincar, ao afeto, em que o 

educador interagia com as crianças.  

No caso específico relatado a seguir, a diretoria interveio na brincadeira, 

solicitando que parassem. Segundo Sayão (2005), “embora os homens 

geralmente acreditem na importância de demonstrar calor e empatia para com 

as crianças, eles são frequentemente impedidos de ter contato físico pela 

desconfiança endêmica quanto aos seus motivos”. 

 
No Colégio, por exemplo, é... no dia que a gente fez uma excursão pro 
Aquário, que a gente tava falando sobre a temática do mar e tal. Enfim, 
numa situação de brincadeira com as crianças, que estavam tentando, 
primeiramente, levantar umas às outras e depois eu brinquei com elas 
dizendo: ah, vocês conseguem se levantar, mas duvido que vocês 
consigam me levantar. E aí, nessa hora, as crianças ficaram tentando 
me levantar e a diretora da escola chegou pra mim, assim, nesse 
momento e falou: “Larga o professor, não tem isso de ficar agarrando 
professor não”. E aí, nesse momento, eu pensei, tipo, caraca, eu 
realmente não tava nem passando na minha cabeça qualquer coisa do 
gênero e a diretora da escola pensou com essa cabeça, tá ligado? 
Então é tipo... Foi algo que me fez pensar “Po, não posso ficar tão à 
vontade aqui assim, não posso tratar as crianças, né. Com brincadeira 
ou com alguma questão assim que possa levar as outras pessoas a 
pensarem alguma coisa. Pelo menos na Creche não tive experiência 
nenhuma parecida com essa. (Estagiário M.) 
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Nesses relatos, é interessante observar que as crianças não deixaram de 

interagir com esses adultos por uma questão de gênero e isso foi evidenciado 

quando os professores homens foram questionados sobre a relação que 

mantinham com as crianças, conforme pode ser analisado na fala do Professor 

T.: “Por parte das crianças não existe uma resistência, tá. Isso é importante dizer, 

a criança ela é aberta, né. Digamos assim, mais receptiva, mais acolhedora que 

o adulto, o estranhamento ele parte do adulto, né”. 

Conforme eu pude analisar, as entrevistas mostram o contrário: as 

crianças, em alguns casos, requeriam a interação do professor homem em 

determinados tipos de brincadeiras. 

Em razão das distinções construídas historicamente sobre os gêneros na 

sociedade, essas questões, evidentemente, se relacionam com os processos 

sociais e históricos sobre supostas diferenças, progressivamente “naturalizadas” 

pela lógica binária, entre as brincadeiras e performances esperadas de meninos 

e meninas em face às brincadeiras e aos brinquedos mais “adequados” aos 

gêneros. 

 

 [...] as crianças pensam em brincadeiras diferentes quando estão 
interagindo com um homem, né. Elas, não sei se elas se propõem... Se 
elas se deixam fazer outros tipos de brincadeira, ou se a nossa criação 
por ser homem faz com que nós levemos outros tipos de brincadeira 
também para dentro da sala de aula, né. Tipo, a escalar ou uma 
brincadeira mais física assim, não sei. (Estagiário R.) 

 
[...] A relação com as crianças é uma relação assim... A impressão que 
eu tenho é que eu acabo chamando a atenção das crianças dentro da 
unidade, todas elas, sendo da minha turma ou não. Sempre sou 
cumprimentado por todas as crianças, uma grande maioria de 
crianças... Enfim, as crianças estranham menos, né? Tendo em vista 
que são crianças pequenas, tendo em vista que são crianças que... 
Penso que ainda não foram meio que contaminadas de forma bem 
mais intensa com essas ideologias que atravessam, às vezes, a 
escola, às vezes o espaço de EI, a sociedade como um todo, enfim. 
Então, o estranhamento acontece mais por parte dos adultos mesmo. 
(Professor W.) 

 
Então, como eu falei inicialmente, não sei se eu diria um 
estranhamento, mas com certeza elas me percebiam como uma figura 
diferente das mulheres. E isso acabava enriquecendo meu trabalho, 
porque tanto quando eu era estagiário, quanto quando era mediador, 
as crianças reagiam de uma maneira muito positiva aos meus 
comentários. Quando eu tava tentando ensinar algo pra alguém, por 
exemplo, quando tava ensinando a criança a amarrar o tênis, ela super 
me dando ouvidos, prestando atenção no que eu tava falando, ou 
quando eu precisava ser mais enérgico e dizer pra alguém que tava 
fazendo alguma coisa errada, por exemplo, alguma criança... Aquela 
galera lá do grupo G, que gostava de tocar o terror, os maluquetes... 
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(Risos). Por exemplo, quando eu precisava falar uma coisa com eles, 
eles sacaneando a criança, porque a criança era mais baixa e tal, eu 
falava: “Po, ele é amigo de vocês, vocês não podem tratar ele assim”. 
Eu não precisava levantar muito a voz para eles me ouvirem, não 
precisava falar de uma forma mais energética, igual algumas 
estagiárias ou bolsistas às vezes precisavam, e às vezes não 
conseguiam fazer a mensagem chegar a elas, saca? Acho que isso 
então acabou sendo um trunfo na minha atuação, porque as crianças 
me davam muito ouvido, prestavam atenção no que eu falava, e eu 
sabendo dessa questão da minha figura masculina ali, eu tentava 
também dissociar um pouco disso pra elas. “Olha só, não é para vocês 
fazerem o que eu tô pedindo só porque eu sou homem, ou deixarem 
de fazer o que fulana tá pedindo porque é uma mulher, somos todos 
professores aqui, a gente tá tentando colaborar para a educação de 
vocês de forma igual, então assim, se vocês me ouvem também ouçam 
fulana, fulana e fulana”. E acho que as professoras regentes souberam 
usar bem isso, a favor da turma, porque dependendo da ocasião, se 
precisasse de alguém ali pra colocar ordem em algum momento, elas 
me pediam: “L. K. M. R.  Pode falar com fulano?” “Pode cuidar do 
pessoal enquanto eu vou fazer um negócio?”  E eu tinha facilidade em 
lidar com as crianças. (Estagiário L.K.M.R.) 

 

 

Na fala do Estagiário L.K.M.R., ele considerou existir um maior respeito 

por parte das crianças com a sua pessoa do que percebia por parte de outras 

colegas, associando isso ao tom da sua voz e a alguns aspectos ligados ao ideal 

de masculinidade hegemônica.  

Na contramão dessa experiência, o Professor W. relatou que não 

correspondia às expectativas dos colegas de trabalho que demonstravam 

esperar dele certos comportamentos associados a essa noção de masculinidade 

hegemônica: 

 
Em relação às minhas colegas, já tive algumas interferências delas, 
que esperavam de mim um comportamento de mais controle das 
crianças, em alguns momentos em que eu fui um pouco mais afetivo, 
no momento em que elas esperavam que eu não fosse, que eu fosse... 
na verdade, carinhoso, né. Porque afeto é mais do que só carinho, mas 
quando elas esperavam que eu fosse um pouco mais ríspido, digamos 
assim, com as crianças, mais incisivo e eu não atendi a essa 
expectativa, eu fui chamado à atenção. No sentindo de receber 
comentários: “Poxa, você é muito mole. Você tem que ser mais sério, 
você não pode ser assim”. (Professor W.) 

 

 

Segundo Sayão (2005), os estudos sobre a docência masculina apontam 

“casos onde os homens são desdenhados simplesmente pelo sexo”. Fato esse 

que pode ser constatado através da fala de alguns entrevistados, que levantaram 

essa questão em relação ao trabalho deles com as crianças, onde eles têm de 
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provar – aos colegas de trabalho e aos responsáveis das crianças – que são 

capazes de estar nesse espaço e exercer a docência na EI. 

 
A desconfiança, a desconfiança é um ponto que de certa forma não 
colabora pra ninguém, né. Porque às vezes a pessoa que faz a rádio 
corredor, dentro de uma creche, dentro de um espaço de EI, não parte 
nem da família, tá. Existe uma resistência da família, mas também 
existe uma resistência dentro da unidade e às vezes a resistência é 
daquele colega que é porta com porta, né, dos seus pares. A 
desconfiança é um sentimento negativo, que não colabora pra nós 
professores, figura masculina, homens que estão atuando na EI. Eu 
acho que as pessoas precisam acreditar que nós somos potenciais 
profissionais pra colaborar com a EI (...). Eu passei por momentos de 
desconfiança, desconfiança de colegas, e desconfiança dos pais 
também, tá. (Professor T.) 

 

Na época de conseguir estágio em escolas de rede privada, que foi 
uma dificuldade muito grande por conta de ser homem, eu lembro 
muito... Me veio à memória eu procurando estágio, foi no segundo ano, 
eu não queria remuneração, eu queria participar daquele cotidiano da 
escola e eu lembro que fui numa entrevista, numa escola aqui no bairro 
de Marechal Hermes, a moça era uma senhora, lembro agora bem forte 
e ela falou pra mim: “Eu até tenho vaga, mas você é homem, eu não 
vou aceitar!”. Então, aquilo dali eu ouvi, sabe? Agradeci, “Muito 
obrigado!” e saí. Aquilo fez eu não desistir, eu falei “Não! Eu preciso 
ocupar esse espaço!”. Questão de gênero, enfim, não pode definir o 
profissional que eu vou ser ou limitar os espaços que eu vou frequentar, 
então eu quero ocupar esse espaço e eu vou! Então aquilo dali me 
fortaleceu pra ir em busca do que eu acredito até hoje. (Professor L.) 

 

Eu acho que, de alguma forma, essa questão da dúvida em relação à 
competência, à minha competência dentro da unidade, é uma questão 
negativa. Você é posto em dúvida por conta do seu gênero, né. A sua 
competência, o seu saber, aliás, o seu conhecimento acaba sendo 
posto de lado às vezes, né. E até por isso eu sinto que eu preciso 
estudar mais, eu preciso ter uma fala mais correta, preciso tá muito 
consciente, muito mais consciente do trabalho que eu quero fazer com 
as crianças, pra tá o tempo inteiro mostrando que sou homem na EI e 
o meu trabalho é de qualidade sim! É um trabalho consciente. E isso 
em relação a todos, desde responsáveis até colegas de trabalho, 
preciso sempre mostrar um pouco mais... Preciso estar meio que 
convencendo, né. É um problema... (Professor W.) 

 

Os entrevistados relataram que precisavam estar, cotidianamente, 

provando que eram capazes de atuar na EI e que o gênero não os tornava menos 

capacitados que as mulheres. E, nessas falas, notei que a forma que eles 

encontraram para amenizar esses olhares desconfiados foi através do trabalho 

que realizado com as crianças, no decorrer do tempo, conforme reiterado na fala 

do Professor B.S: “sempre houve até o final, sempre existiu, mas foi algo que foi 

quebrando assim, com o trabalho”. 
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Os seus pares, os colegas que acabam recebendo você muitas vezes 
desconhece o seu trabalho, então isso causa um estranhamento, esse 
estranhamento ele perdura por um tempo, mas ele vai sendo 
desconstruído com o trabalho, tá. (Professor T.) 

 

 

Pela lógica apontada nos discursos docentes, um pressuposto comum é 

o de que o trabalho é de suma importância para desconstruir o estranhamento 

que a figura masculina na EI proporciona.  

Perguntamos, aos educadores, o que eles achavam essencial e 

indispensável para desempenhar um ofício de qualidade na EI. Palavras como 

“sensibilidade” e “empatia” apareceram na maioria das falas. 

 

Sensibilidade... Sensibilidade, empatia... Eu acho que essas duas 
palavras são... Não só do lado sentimental não, acho que são pautas 
políticas também, sabe? Eu enxergo muito isso! E ai a gente precisa 
falar de qual EI a gente tá falando, se é uma EI para as classes 
populares, sobretudo para crianças negras, pobres e periféricas, ou se 
a gente tá falando de uma EI para as classes dominantes, crianças 
brancas que têm uma estrutura familiar positiva, com acesso à leitura 
e tecnologia garantido ou se não... E eu acho que as duas esferas de 
EI... as duas precisam ter esse olhar da sensibilidade e da empatia. 
(Professor B.S.) 
 
Acho que empatia (...) Se a pessoa não souber se colocar na posição 
da outra, isso num geral, na vida. Mas, principalmente na atuação do 
professor, se o professor não souber se colocar no lugar do aluno (...) 
A atuação dele vai ser muito prejudicada, porque o professor não tá ali 
como uma figura de autoridade que tem razão sobre tudo, professor 
não tá ali como quem tem todas as respostas, mas muito se comportam 
como se fosse. Então, se você não tiver preparado pra se colocar no 
papel do outro, e pensar e repensar sua própria atuação, será que isso 
que eu tô fazendo é a melhor forma de fazer esse aluno chegar a esse 
ponto que eu espero dele, ou que a escola espera dele, ou que os pais 
esperam dele? É... Acho que a atuação da pessoa acaba ficando muito 
endurecida e esses resultados que são tão esperados e vislumbrados, 
acabam sendo prejudicados, acho que é muito importante a empatia 
no ambiente de sala de aula e na docência em geral. (Estagiário 
L.K.M.R.) 
 
O olhar, a escuta e essa sensibilidade. Não tem como você trabalhar 
na EI... Não tem como você trabalhar com criança, se você não entrar, 
né. Não mergulhar nesse mar de viver na lógica da criança, tem uma 
charge, um desenho que é muito bacana para pensar sobre isso. Que 
é uma criança vestida de dinossauro, aí no balão tá assim “Tchua, 
Tchua, tchau...”, tô tentando reproduzir tá? Mais ou menos a lógica, e 
aí tem o outro assim dizendo: “Isso quer dizer, eu te amo”. É para 
exemplificar mais ou menos o que eu quis dizer, é você entrar na lógica, 
pra ele o” tchua, tchua, tchau” é “eu te amo”. Então, se você não entrar 
nessa lógica infantil, se você não compreender essa infância, né. Como 
uma produtora de cultura, como ser protagonista, como uma criança 
que tem o espaço de fala, tem o espaço que também precisa ser 
escutada, que tem a voz, né. Ela precisa desse espaço de fala, ela é 
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protagonista, eu acredito que são fatores essenciais para você 
trabalhar com a criança. Não dá pra você trabalhar com EI, pelo menos 
na minha concepção, e aí cada um tem a sua concepção em pensar 
educação e até pensar em infância. Achando que naquela concepção 
de que é criança vitimizada, na questão mínima... Ai guti-guti... A gente 
precisa pensar que aquela criança ali é potente, que ela é um ser, que 
ela tem um espaço de fala e, na minha ideia, na concepção que eu 
tenho, só consigo ver isso quando eu me abro a essa escuta, eu me 
abro à sensibilidade, eu me abro a esse olhar. (Professor L.) 
 
Eu vou pela minha lógica mais tradicional, que é você entender as 
concepções de EI, entende? Eu não aceito, tá. E aí, eu sou muito 
catedrático de falar isso, eu não aceito um professor ou uma professora 
de EI que não entende a concepção, o que é criança, infância e EI. 
Você precisa entender, pra em complementar que dá uma ideia de 
totalidade, mas suplementando a isso tudo, você ter a formação, ter a 
teoria, você estar disposto para exercer essa docência com 
compromisso, tá. E estar disposto não é gostar de criança, porque eu 
não gosto dessa fala, dessa Pedagogia, pedagogo por amor. Eu 
acredito e aí é uma posição minha, né. Acredito que você precisa ter 
uma ação política, uma ação política na EI, a gente precisa ser político, 
político no ato de você se posicionar, de você entender aquilo que você 
está fazendo naquele lugar, entendeu? Não basta gostar de criança, 
não basta ser pedagogo por amor, ser uma missão, você precisa 
entender as concepções de criança e infância, acho que isso é o mais 
importante. (Professor T.) 
 
Formação, é algo que é indispensável... Sensibilidade. É necessário 
ter muita sensibilidade, é necessário disposição ao diálogo também, à 
troca, porque na verdade tem uma questão. Na verdade a dificuldade, 
os processos de inserção na verdade... Como posso dizer... É uma 
novidade para os dois lados também, pra quem recebe esse professor 
e pro próprio professor, porque ele não sabe o que vai receber, vai 
encontrar nesse universo da EI. Então, dialogar, trocar ideia é muito 
importante, estar disposto ao diálogo, sensibilidade, formação e... Acho 
que, a princípio, o indispensável é isso... Sensibilidade, é muito 
importante sensibilidade, né. Tendo em vista que a gente lida com 
primeira infância, enfim... São esses pontos. (Professor W.) 

 

Apesar de as palavras destacadas acima normalmente serem atributos 

relacionados ao gênero feminino pela noção de masculinidade hegemônica – 

pois os homens não são ensinados a serem sensíveis e aquele que se mostra 

sensível foge a esse padrão heteronormativo – observei que os professores 

trazem a importância da formação para desenvolver um trabalho de qualidade 

com as crianças, o que é reforçado por Jacques e Jeger (2017), quando dizem 

que  “[...] a busca pela formação acadêmica se torna fundamental, independente 

do sexo”. 

Na Tabela 3, consegui analisar que aqueles educadores buscaram esse 

processo de formação, independente do estágio em que esse processo se 

encontrava. Observei, ainda, que 4 docentes estavam cursando Pedagogia, 



61 
 

sendo que o Professor B.S. possuía a formação mínima exigida pela Rede 

Municipal do Rio para atuar na EI, que é o Ensino Médio Normal. Já o Estagiário 

L.K.M.R. estava na sua segunda graduação, sendo a primeira no curso de 

Direito. Os Estagiários M. e R. estavam cursando Pedagogia, mas, como 

veremos nos relatos a seguir, a Pedagogia não foi a primeira experiência deles 

na graduação. Outro que passou pelo Curso Normal foi o Professor L. que, além 

disso, cursou Pedagogia e fez especializações na área da Educação. Os 

Professores T. e W. também seguiram o caminho da especialização. Assim, o 

único a ter feito o Curso Normal Pós-Médio foi o Professor W.  

 
Então, eu fiz o Curso Normal de Formação de Professores, aqui em 
São João de Meriti – Baixada Fluminense, no Instituto de Educação, 
atualmente Instituto Profissional de Gama. E ele é dentro de um CIEP, 
então fica bem confuso... CIEP 179 e Instituto Profissional de Gama. 
Fiz o curso de formação de professores ali, de 2015 a 2017. E assim 
que eu fiz o Curso Normal, dada a questão de estágio e de alguns 
envolvimentos, eu comecei a trabalhar na EI. E aí, no ano de 2018, eu 
entrei para Pedagogia lá na UFF, né. Essa basicamente é minha 
formação... Ainda tô cursando Pedagogia, tentando finalizar. 
(Professor B.S.) 
 
Não foi na minha vida, né. Eu já tinha feito Direito antes, mas quando 
eu optei por Pedagogia, não sei se foi primeira ou segunda opção. 
Fiquei em dúvida de Pedagogia e outras Letras, pensei em fazer 
Letras/Inglês por já ter o contato com o inglês, mas achei que seria 
redundante, pensei em fazer Letras/Italiano para ter uma língua 
diferenciada pro concurso de tradutor juramentado. E acabei optando 
pela Pedagogia. (Estagiário L.K.M.R.) 
 
Então, eu fiz biomedicina antes na UNIRIO, entrei em 2012.2. Mas, 
enfim, por questões de sei lá... pensamento político mesmo, vi que até 
gostava dessa área de biomédica e tal, mas não foi onde me encaixei 
melhor, né. E aí eu tentei, fiz o ENEM de novo, já pensava em algo na 
área, talvez sendo professor, mas não tinha nada em mente. Pensei 
antes em História, Geografia e acabei entrando pra Pedagogia. É... já 
tinha um certo contato, que minha mãe fez pedagogia também, então 
tinha alguns livros, tinha lido Paulo Freire, assim algumas coisas antes 
de entrar. E acho que isso me ajudou de fato a escolher Pedagogia e 
daí entrei no curso. (Estagiário M.) 
 
Vim parar na Pedagogia depois de um longo tempo da minha trajetória 
acadêmica assim, entre aspas, né. Fiz vários anos de cursinho 
tentando fazer, buscando engenharia e depois de alguns anos, eu fui 
pra licenciatura em física, já com o intuito de ser professor, mas sem 
essa noção pedagógica mesmo... Quando eu entrei na licenciatura em 
física, eu comecei a ter acesso às matérias pedagógicas mesmo, né. 
Que tratava mais da educação em si e foi a partir delas que eu comecei 
a pesquisar o que era pedagogia, e o que era educação. E foi isso que 
me motivou a mudar de curso novamente, né. Sair da licenciatura em 
física, cursei um ano só e fui fazer licenciatura em Pedagogia, onde eu 
tô me formando na UFF de Niterói.  (Estagiário R.) 
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Então, eu fui aluno bolsista. Eu fiz uma faculdade particular, mas pelo 
vestibular eu consegui um bom desconto, durante a minha... Foi quase 
integral, na época não tinha PROUNI, não tinha esses programas que 
eu lembre. A minha escolha... Eu poderia ter escolhido qualquer 
graduação, porque eu ganhei a bolsa. Poderia fazer Psicologia, Serviço 
Social ou sei lá... Eu acho que meu pai queria que eu fizesse Direito, 
minha mãe queria que eu fizesse Odontologia, porque foi um sonho da 
minha mãe, e aí talvez aí essa projeção do sonho da minha mãe, 
enfim... Acho que nessa posição gostariam que eu fizesse esse curso, 
mas eu sempre tive muito apreço pela escola e eu ingressei na 
Pedagogia, né. Como eu falei anteriormente, acho que isso eu carrego, 
não foi uma decisão quando eu tinha 18 anos, 17 pra 18 anos, a 
decisão acho que veio antes, Pedagogia entrou na minha vida antes. 
(Professor T.) 

 

Foi um movimento meio que confuso esse da formação. Porque eu 
meio que comecei a fazer primeiro a Pedagogia, mas só que eu tinha 
necessidade de me inserir na educação de forma rápida, então fazer o 
Normal concomitante, fazer o Normal seria mais rápido. Pedagogia 4 
anos, o Normal pós-médio seria mais rápido e foi mais rápido, né? 1 
ano e meio! Então, eu terminei o Normal primeiro, em 2015, e aí, em 
2016, com base nessa formação do Normal, eu entrei pra Prefeitura do 
Rio, uma vez que o concurso exigia formação mínima o Médio-Normal. 
E a graduação fiz... Continuei fazendo e terminei ano passado (2019) 
na UERJ pelo CEDERJ na modalidade EAD. (...) Eu fiz o Normal no 
Centro Educacional de Niterói, que na verdade tem esse nome, mas é 
espalhado pelo Rio de Janeiro também, tem no Méier, tem Barra da 
Tijuca, tem Campo Grande, eu fiz no polo de Campo Grande. 
(Professor W.) 

 
Nos capítulos anteriores, referi o crescimento do número de homens 

atuando na EI (Gráfico 1) e o fator que ratifica esse aumento é o ingresso dos 

homens no curso de Pedagogia.  

Destaquei, na (Tabela 2), que, no curso de Pedagogia, o número de 

homens comparado ao número de mulheres ainda é baixo, mas houve um 

acréscimo significativo do interesse masculino pela carreira docente. 

Dessa forma, perguntei aos participantes sobre esses pares homens no 

curso de Pedagogia: se esses pares existiam, de fato, ou se eles eram os únicos 

homens da sua turma. 

Na fala do Professor W., observei que ele não estava sozinho nessa 

empreitada: “Não era o único homem, mas era um dos pouquíssimos, né. Um 

dos pouquíssimos... Sei lá, num universo de 25, de 25 a 30 pessoas dentro de 

uma turma, eu era 1 de 3 ou 4 no máximo, sabe? Bem no máximo”.  

Ressalto que nenhum dos educadores afirmou ser a única figura 

masculina nas turmas que frequentavam, como é possível constatar a seguir: 
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Não, tinha... Quando eu comecei eram aproximadamente 5. Mas, na 
UERJ, a gente começa com uma turma e ao longo do percurso 
algumas pessoas ficam, entram pessoas diferentes, mas na minha 
turma mesmo eram 5 que começaram comigo. Mas na época da 
formação, no último período da turma que começou só ficaram eu e 
mais um outro senhor. (Professor L.) 
 
Não, na minha turma inicial tinham mais alguns, mas não chegavam 
nem a 10. De 60 estudantes, não chegavam nem a 10 homens. É... 
Como vai mudando, né. A gente acaba não conseguindo acompanhar 
a turma durante os anos por vários motivos. É... Nas turmas que eu 
vou frequentando assim, sempre acaba tendo alguns homens, 
algumas vezes mais, outras vezes menos, mas eu acho que eu nunca 
consegui contar 10 homens dentro de uma turma. (Estagiário R.) 

 

 

Para finalizar, perguntei aos entrevistados se eles pretendiam continuar 

atuando como docentes na Educação Infantil, se eles buscavam uma 

especialização na EI e quais as expectativas e projeções deles na/para a área. 

 

Então, não me especializei na área porque ainda tô cursando 
Pedagogia, tenho expectativa de voltar, mas como eu falei, não pra me 
aposentar na EI, não me vejo nesse ambiente... Me aposentando lá. E 
irei me especializar, sim, porque eu acho que a formação é continua, a 
gente tem que falar de formação continuada na formação de 
professores e acho que à medida que eu retorno pra EI, novos cursos, 
novas aprendizagens eu vou me colocar ao dispor, né. (Professor B.S.) 
 
Pretendo, com certeza, continuar na EI, porque é isso... Minha 
experiência ainda é pequena, pouco mais de 2 anos não é nada. Eu 
acho que esse espaço de experimentação tem que ser maior para que 
você tenha uma bagagem real, que você possa dizer... “Po, atuei tanto 
tempo nessa área, e posso dizer com segurança isso ou aquilo”. Então, 
acho que minha experiência é pequena na EI, acho que posso não 
necessariamente me especializar, posso me aprofundar mais nessa 
área, antes de também, com certeza, conhecer o Fundamental, antes 
de conhecer a EJA... Claro, posso fazer isso tudo de uma forma 
intercalada, mas eu acho que um aprofundamento focado na área traz 
resultados mais abundantes, porque você se vê em situações mais 
complexas... É isso, você tornar sua amostragem dentro da área maior 
possível, os seus dados, os seus resultados são maiores. Então, nesse 
momento eu pretendo, com certeza, seguir na EI, se as oportunidades 
continuarem e futuramente... Não posso dizer com certeza que sim, 
mas acho que seria um dos meus planos fazer sim, fazer 
especialização em EI, talvez um mestrado em EI. (Estagiário L.K.M.R.) 
 
Eu pretendo hoje buscar a formação especifica na EI, porque ao longo 
da minha trajetória eu fui buscando outras formações, né. Se pegar as 
minhas duas especializações, são na área de gestão, porque acabo 
hoje trabalhando muito com a questão da gestão, enfim... Eu tentei, 
confesso que esse ano me inscrever para especialização na PUC, que 
é um desejo, que é uma vontade minha fazer aquela especialização 
em EI que a PUC oferece. Tenho alguns amigos, amigas que já 
fizeram, e não tem o que falar... Tanto do corpo docente, do programa, 
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enfim. E aí eu volto num ponto já citado. Quando eu fui ver o horário, 
quando eu fui ver os dias... E aí esbarra na questão do tempo, porque 
o horário, se eu não me engano, era às 19 horas, e aí como é que eu 
saio de Olaria? É um investimento, é! E aí tem que botar tudo na ponta 
do lápis, né. O valor da especialização, o valor da questão de 
combustível, no estacionamento, o horário é um pouco ruim, pra tá lá 
às 19h eu não posso sair daqui às 18h tenho que sair às 17h, mas aí 
às vezes você tem demandas, algumas coisas pra cumprir que não 
permitem que você saia às 17h, então tudo vai complicando, né. Então, 
eu acabei... Hoje eu tenho optado, mesmo não gostando... Não é meu 
perfil de fazer curso de educação à distância, mas eu tenho procurado. 
Que, infelizmente, é o que tenta se adaptar mais ou menos à minha 
realidade. Apesar de que eu gosto dessa questão presencial, olho do 
olho. Então, é uma perspectiva minha de futuro me especializar, ou 
fazer essa especialização, ou tentar o mestrado. Eu já tentei um ano, 
cheguei até a última etapa, mas aí só tinha uma vaga, na UNIRIO em 
políticas públicas. Mas foi um projeto inicial que era pra falar da 
questão da expansão da matrícula da Pré-Escola no munícipio de São 
João de Meriti, que eu já trabalhei, mas aí acabou que hoje eu já 
reformulei esse projeto, a minha área de estudo é falar sobre outra 
coisa, falar sobre... Unir duas coisas que eu amo muito que é criança, 
EI e infância e carnaval, né. Então, a minha ideia hoje é levar um 
projeto pro mestrado pra falar sobre esses saberes das crianças pra 
além dos muros da escola, mas dentro de uma escola de samba, né. 
Que a cada enredo, a cada sinopse é uma história diferente, então eu 
tô tentando me reorganizar pra isso. Infelizmente, por mais que hoje eu 
não tenha o tempo todo integral etc. e tal. Mas o espaço que hoje estou 
é o único infelizmente que dentro do serviço público eu consigo levar 
um mestrado. Assim, é muito triste falar isso, mas infelizmente na rede 
que eu trabalho se eu ficar hoje na regência, se eu voltar hoje, 
trabalhando todos os dias, saindo às 17 horas, eu não consigo fazer 
um mestrado.  Então assim, a minha ideia hoje é... Pelo menos, tentar 
um mestrado enquanto eu tô lá nesse espaço, que eu consigo ter uma 
flexibilidade talvez de horário, né. E aí, também, vai ter que ser um 
esforço coletivo meu, de aprender a sair e cumprir com aquele 
compromisso, né. E poder continuar na área, mas eu tenho mesmo a 
ideia de continuar os estudos na área da infância, da EI, nessa 
perspectiva, hoje, mais como eu falei, unindo a questão da criança, da 
infância em relação ao carnaval, sobre esses múltiplos saberes, né. ( 
Professor L.) 
 
Então, eu gosto bastante da EI, acho que é uma fase muito importante, 
né. Do desenvolvimento da criança, do ser humano. Só que eu tô 
realmente aberto, eu sinceramente não sei ainda em que área eu vou 
pretender atuar, se é no fundamental mesmo, se EI. Eu gostaria de 
atuar nos dois, acho que acabo não tendo muita preferência não. Sei 
lá, talvez, acho que no ensino fundamental a gente consegue ter um 
diálogo mais concreto, mais direto com as crianças, o que eu gosto 
também, sabe? Mas não é nada, que se fosse tipo assim, ah quero, 
prefiro atuar no ensino fundamental, não vou atuar na EI porque quero 
o EF, tipo nada parecido com isso. Mas não tenho nenhum plano, 
assim, de permanecer na EI ou não também. Tô aberto às 
possibilidades realmente. É isso, não penso em nada tão específico 
agora, né. Mas é isso, faria sem dúvida alguma especialização sim, de 
acordo com o que for aparecendo na minha vida, mas no momento não 
tenho nada específico assim não, programado.  (Estagiário M.) 
 
Então, como nunca foi minha área, não vou dizer de interesse. Mas 
uma área que conhecesse, pudesse atuar e tudo mais eu acho que 
nunca me passou pela cabeça fazer alguma especialização voltada pra 
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EI, ou pro desenvolvimento infantil. (...) Eu nunca pensei em fazer 
nenhuma especialização voltada pra EI, as disciplinas optativas na 
faculdade eu tenho muita vontade de fazer, ainda não fiz algumas por 
questão de tempo mesmo, mas depois da minha experiência na EI foi 
uma porta que se abriu assim, que eu não esperava que eu pudesse 
atuar e que com certeza atuaria novamente. É... atuaria de novo na EI, 
mas tenho preferência pelas crianças um pouco mais velhas, né. Não 
sei se por diálogos diferentes, outras narrativas que a gente pode 
construir que na EI, pelo desenvolvimento das crianças ainda não é 
possível, mas com certeza atuaria novamente na EI. (...) Eu pretendo 
continuar na área da educação, pretendo fazer um mestrado em 
educação, não sei em que área, ainda, mas poderia ser na área de 
gestão escolar, né. Gosto muito da educação libertária também, é uma 
opção de eu fazer uma pós-graduação ou um mestrado em algum lugar 
que eu consiga achar esse tema, né., da educação libertária. Pretendo 
continuar atuando como professor pelo resto da minha vida assim, 
também disputando os espaços de gestão da escola, coordenação, 
direção, que também, como eu disse, era uma área que eu nem 
imaginava que pudesse atuar, mas que pra mim faz todo sentido 
principalmente pelo fato de eu estar estudando educação libertária pra 
minha monografia, então perpassa essa gestão mais democrática, 
uma gestão mais horizontal assim. É...provavelmente faria, não é meu 
plano, mas acho que faria também um mestrado voltado pra EI, não 
que seja meu plano, mas se surgir também faria de braços abertos que 
é uma área que eu gostei demais, que dá pra encartar muito a pessoa, 
ainda mais na escola que eu atuei, que busca uma educação um pouco 
diferente do que eu tive pelo menos, né, da minha trajetória escolar.  
(Estagiário R.) 
 
Eu não saio da EI, tá. Só se alguém me tirar, eu não saio da EI. É 
árduo, é doloroso, tá. É... Não é fácil levantar essa bandeira, esse 
lugar, ainda mais sendo professor homem, porque realmente você é 
visto... A EI é interpretada como um lugar menor, né. E isso faz parte 
também da história que foi construída na educação, na história da 
educação, se a gente for olhar lá pra trás, a gente sabe que isso 
historicamente foi construído, mas eu não saio da EI, eu quero, sim, 
me especializar nesse campo. Quero sim assumir outras posições 
linkadas à EI, voltadas para EI, porque senão for na Prefeitura do Rio, 
seja em outros cargos, outros concursos, mas sempre olhando pra EI. 
Eu sou também, especialista em EI eu fiz a especialização em EI (...).  
E, agora, eu tenho que mirar, tenho que me concentrar em outra 
investigação mais profunda e essa investigação mais profunda ela só 
vai acontecer quando eu ingressar no mestrado ou no doutorado, 
entende? Por mais esse mestrado, esse doutorado vai ser nessa 
lógica, EI, formação de professores e prática com docência, tá. Falando 
de perspectivas futuras, EI tá aí, nós tivemos um ganho com a LDB de 
96, nós precisamos ainda, de certa forma, qualificar e melhorar muitas 
questões na EI, e essa melhora só vem com reflexão, com formação, 
com troca, com debate, então assim... A EI hoje tem um olhar, ela tá 
sendo vista de uma forma diferente, mas não é suficiente, tá. Visto que 
agora a gente tem as políticas públicas que querem, de certa forma, 
incluir o livro didático na EI, né. Nesse desgoverno que a gente tem 
enfrentado, mas não é só isso, a gente precisa entrar no campo da EI 
pra entender quem são essas crianças, que realidade são essas, 
entende? Porque as escolas, ainda mais se tratando dos espaços dos 
ambientes da EI, são precárias, né. Diferente do particular, particular é 
uma outra realidade, dentro de uma outra proposta, né. Tô falando do 
público, existe um trabalho muito bonito nas redes municipais com EI, 
isso a gente precisa dizer, profissionais engajados com EI, mas a gente 
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precisa de mais, a gente precisa de mais que não é o suficiente pra 
transbordar o copo. (Professor T.) 
 
Eu já recebi algumas propostas pra ser diretor de EDI, de Espaço de 
Desenvolvimento Infantil, né. Que é a unidade pensada na Prefeitura 
do Rio, pra trabalho específico com as crianças da EI. Mas eu ainda tô 
pensando muito nisso... Porque quando a gente sai de sala de aula é... 
Acho que vou sentir falta da sala de aula, acho que tenho muita... 
Algumas ressalvas em relação a sair da sala de aula. Então, eu 
pretendo sim, dar continuidade na carreira dentro da área. Talvez 
aceite, já recebi propostas de ser... O que aqui chamam de professor 
articulador, que em outro espaço seria o coordenador pedagógico, eu 
acho que esse espaço, esse cargo me interessa bastante. Mas, a 
princípio, nesse primeiro momento, acho que sair da sala de aula não 
é um desejo meu, pretendo continuar dentro da área, continuar em sala 
de aula, analisando essas possibilidades dentro da própria EI mesmo, 
não pretendo por hora... Nenhum outro espaço em outro segmento... 
Pretendo me especializar, tô em busca de algumas formações 
complementares na área da EI, já vi algumas especializações da PUC, 
penso em fazer mestrado pra pesquisa dentro da EI, ou gênero, ou 
talvez a linguagem dentro da EI. E é isso... Eu não pretendo sair da EI 
tão cedo, acho que ainda me aposento. (Professor W.) 

 

 

Nesse caminho de pesquisa, obtive diferentes respostas, apesar de haver 

pontos semelhantes nos discursos dos sujeitos participantes. Sujeitos esses com 

diferentes olhares e experiências na área, alguns já tendo vivenciado esse 

espaço de educadores na EI, uns com o mesmo tempo de experiência, outros 

na mesma rede e outros que já não atuavam mais diretamente com as crianças 

da EI. 

Portanto, é importante ressaltar que todos os entrevistados construíram 

suas histórias particulares nesse espaço tão pouco frequentando por homens. 

Contudo, isso só mostra que, seguindo um pouco a lógica deste trabalho, é 

possível construir uma história coletiva.  
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Considerações Finais 

 

O presente trabalho teve como objetivo central explorar as diferentes 

perspectivas acerca da presença masculina na Educação Infantil na atualidade. 

Para melhor compreensão do tema realizei um estudo bibliográfico sobre o 

processo histórico de constituição da docência no Brasil, e suas transformações, 

considerando a gênese da sociedade colonial, marcada, predominantemente, 

pelo exercício do ofício de ensinar pelos religiosos, homens vinculados à 

Companhia de Jesus e a outras ordens missionárias (séculos XVI a XVIII).  Da 

presença maciça dos homens no magistério à entrada das mulheres no ofício, 

no decorrer dos século XIX e XX, foi possível acompanhar, ainda que 

brevemente, as mudanças nas relações e concepções de gênero no 

denominado processo de “feminização” do magistério (especialmente na 

Educação Infantil e nos anos iniciais da Educação Básica).  

Com base em pesquisas realizas no site do INEP (Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) observei que a presença 

masculina na EI vem aumentando nos últimos 10 anos, o que demonstra  estar 

em curso uma nova mudança nas perspectivas e relações de gênero, no âmbito 

da docência, a partir de uma relativização da ideia, construída ao longo dos 

últimos dois séculos, segundo a qual o cuidado da criança pequena deveria ser 

função prioritária e preferencial à figura feminina. Ao que tudo indica, de acordo 

com aqueles dados, os homens estão progressivamente retomando o exercício 

da docência nas escolas de Educação Infantil.   

 
A construção social e cultural da docência como uma profissão afeita 
às mulheres produziu e foi produzida em meio às representações que 
generificaram e generificam a profissão com atributos que constituem 
a feminilidade referente, os quais agenciam o afeto, o cuidado, o 
carinho, a sensibilidade e o amor maternal como requisitos 
naturalizados e colados à docência na Educação Infantil. Nesse 
cenário, homens não são bem-vindos, visto que a masculinidade 
referente aciona qualidades como força, virilidade, agressividade e 
insensibilidade, as quais emergem em oposição àquilo que a EI 
privilegia. (JACQUES e JAEGER, 2017, p.565) 

 

A experiência desses homens na EI tem apontado para a necessidade de 

mudanças nos paradigmas estereotipados a respeito dos padrões normativos de 

masculinidade hegemônica. No entanto, esse processo, como todo processo 

histórico de mudança cultural, tem sido tenso e contraditório, na medida em que 
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ainda se percebe, no tecido social, a Educação Infantil como espaço em que as 

ações de cuidar e o educar são indissociáveis e o gênero supostamente mais 

“capacitado” para exercer tais tarefas seria associado às mulheres, a uma 

abstrata teorização sobre a “natureza”, uma essência do feminino. Assim, os 

homens no exercício da docência em Educação Infantil, muitas vezes, são 

representados como elementos de rompimento do padrão hegemônico, 

revelando novas formas de representar e construir o gênero masculino e suas 

performances, a partir de um olhar de afeto, carinho e cuidado.  

Na pesquisa, observei que esse processo é tensa e contraditoriamente 

vivido pelos entrevistados, professores e estagiários atuantes em escolas de 

Educação Infantil. Em suas narrativas, em comum, todos alegaram terem sido 

afetados por olhares de desconfiança, estranhamento e pré-julgamento. Suas 

sexualidades, não raras vezes, foram rotuladas, a partir de preconceitos e 

estereótipos socioculturais que associam, de forma equivocada, as funções de 

docência a supostas características do gênero feminino. Homens na Educação 

Infantil não poucas vezes são associados à figura, estereotipada e abstrata, do 

homossexual. Em alguns casos, os entrevistados narraram desconfianças 

dirigidas a sua atuação profissional no que se refere às ações de cuidar, ao 

contato físico com os corpos das crianças, principalmente na hora do asseio, ou 

até mesmo, nas circunstâncias das brincadeiras ou uma troca de afeto. 

Frequentemente, sua competência profissional para atuar no âmbito da EI foi 

questionada por responsáveis, diretores e\ou por colegas de trabalho.  

Com a análise das entrevistas, foi possível perceber que uma das 

estratégias utilizadas pelos homens no desafio de se afirmarem na Educação 

Infantil foi a de realizar rigorosa e vigilante atuação, demonstrando capacidade 

de trabalho e competência no chão da escola, no cotidiano. Por meio de 

aperfeiçoamento dos estudos e dedicação à formação contínua, eles buscam 

desenvolverem, e comprovarem, suas competências para o trabalho com as 

crianças pequenas. Muitos deles, rompendo com os padrões de masculinidade 

hegemônica, realizam seu trabalho a partir de uma intervenção pedagógica 

afetuosa, afinada com os princípios filosóficos, éticos e políticos do cuidado e da 

educação, que regem o campo da Educação Infantil. Nesse sentido, colaboram 

para a desconstrução e a (urgente) reconstrução permanente de paradigmas e 

percepções sobre os gêneros a partir da escola e da educação.  
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A realização desse trabalho, nos instigou sobre a importância de debater 

e refletir sobre a atuação do professor homem na Educação Infantil, um assunto 

ainda tão pouco abordado. E com isso surgiram algumas indagações sobre o 

tema. Como os familiares e profissionais compreendem o papel do homem no 

educar e cuidar da criança na(s) instituição(ões)? Como tais compreensões 

impactam a dinâmica pedagógica cotidiana? Professores homens e mulheres 

deveriam exercer “funções diferentes” no âmbito da educação das crianças? Ter 

uma figura masculina na educação infantil é importante para as crianças? Em 

uma escola, quando você vê um homem dentro de sala, quem seria 

ele? Vivemos ainda preconceitos sociais em relação à presença do 

professor homem no trato com as crianças na educação infantil? 
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ANEXOS 

 

Anexo 1 – Ficha de Identificação 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

FACULDADE DE EDUCAÇÃO 

 

FICHA DE IDENTIFICAÇÃO  

 

Pesquisa: MAS, PODE PROFESSOR HOMEM NA EDUCAÇÃO INFANTIL?” 

Responsável: Martim Bercovyte 

Orientadora: Prof.a Dr.a, Alessandra Frota Martinez de Schueler 

 

Nome: _________________________________________  Idade: _________ 

Nome Fictício: __________________________________________________ 

E-mail: _______________________________  Telefone: ________________ 

Estado Civil: _______________________ 

Nível de Formação: ______________ Ano de início e conclusão: ________ 

Local de Formação: ______________________________________________ 

Atuação: Professor (   )  Estagiário (   ) 

Se marcou a opção Professor, há quanto tempo exerce a função? _______ 

Tempo de atuação na de Ed. Infantil? _______________________________ 

Escola/ município em que atua/atuou: ______________________________ 

Escolha as opções que melhor se adequam a turma que você atua/atuou: 

Multi-idade (   )   Seriada (   )  Dividido por gênero (   ) Mista (   ) 

Faixa etária da turma que atua/atuou: _______________________________ 

Trabalhou/trabalha com outros níveis de ensino: Sim (   ) Não (   ) 

Qual(is)? _______________________________________________________ 
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Anexo 2 – Termo de Consentimento 

TERMO DE CONSENTIMENTO 

 

Eu, Martim Bercovyte, orientado pela Prof.a Dr.a, Alessandra Frota Martinez de Schueler, 

estou escrevendo um trabalho de conclusão para o curso de Pedagogia - Universidade 

Federal Fluminense. A presente pesquisa intitulada “MAS, PODE PROFESSOR 

HOMEM NA EDUCAÇÃO INFANTIL?”, descreve primeiramente o processo histórico de 

feminização do magistério, para depois abordar as questões de gênero referentes as 

masculinidades na educação infantil e por fim descrever através de narrativas as 

experiências de professores e estagiários que atuaram/atuam na Educação Infantil. 

Essa narrativas serão obtidas através de entrevistas áudio–gravadas, com duração de 

aproximadamente 60 minutos. Os participantes são convidados a participar de maneira 

voluntária, livre e esclarecida, tendo assegurada a confidencialidade das informações 

compartilhadas. Fica claro que a participação do voluntário é isenta de despesas e que 

sua imagem e seu nome não serão publicados sem prévia autorização por escrito. O 

voluntário cede áudio-gravação da entrevista para fins de registros acadêmicos.  

Eu___________________________________________, RG (nº)_________________, 

declaro estar de acordo em participar dessa entrevista, e em qualquer fase da pesquisa, 

tenho a liberdade de recusar a minha participação ou retirar meu consentimento, sem 

penalização alguma e sem nenhum prejuízo que me possa ser imputado. 

 

Niterói,      de                        de 2020. 

 

 

________________________________________________________ 

(Assinatura do voluntário) 

 

 

Obs: Em relação à assinatura do termo caso não haja possibilidade de digitalização da 

assinatura ou documento, aceitamos o “de acordo” por e-mail, desde que essa 

concordância seja do e-mail do voluntário (e não de terceiro em seu nome) e mediante 

os seguintes termos: 

1. Anexar ao e-mail o termo de consentimento bloqueado ou em formato PDF. 

2. No corpo do e-mail, inserir os seguintes termos, com os quais as partes devem 

estar de acordo: “Eu (inserir nome) concordo com formalização do termo de 

consentimento em anexo por meio da presente correspondência eletrônica, 

dando como válidas, para todos os fins legais, as disposições nele contidas.” 
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Anexo 3 – Roteiro de entrevistas 
 
 
Trajetória na EI 
 
1) Você está atuando na educação infantil? Em qual função? 

 
2) Há quanto tempo você atua na educação infantil? Se você não atua mais, 
atuou durante quanto tempo?  
  
3)  Como foi sua primeira experiência na educação infantil? Como as crianças e 
a comunidade escolar te receberam?  
 
3)  Você já sentiu alguma resistência dos seus colegas de trabalho (professores, 
direção, estagiários.)? Isso ocorre mesmo depois de anos de vivencia naquela 
escola?  Por você ser visto como estagiário ou mediador escolar essas 
diferenças são mais latentes? 
 
4) Como é sua relação com as crianças? Eles estranham ter um homem dando 
aula para eles?  
 
5)  Como é sua relação com os responsáveis das crianças? Você sente algum    
tipo de resistência por parte deles?  
 
6)  Descreva uma situação positiva que você tenha vivido durante sua 
trajetória na educação infantil?  
 
7)  Descreva uma situação negativa que você tenha vivido durante sua 
trajetória na educação infantil? 
 
Formação 

1) Você cursou pedagogia ou fez o curso Normal? Onde? 

 

2) Como se deu a escolha pelo curso superior? 

 

3) (Se cursou pedagogia) Era sua primeira opção? Se não qual era sua 

primeira opção? 

 

4) Qual foi a reação dos seus familiares ou colegas a partir da sua escolha 

do curso superior (Pedagogia)? 

 

5) Você era/é o único homem da sua turma? 

 

6) No seu curso tinham/tem matérias especificas sobre educação infantil? 

Você cursou essa matéria? 

 

7) Você estagiou ou está estagiando na educação infantil? 
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8) Você acha que sua formação acadêmica influenciou na sua escolha em 

trabalhar com a educação infantil? 

Escolha profissional 

1) Você queria/quer exercer a docência? 

 

2) Teve algum professor(a) que influenciou sua escolha pela docência? 

 

3) Você encontrou dificuldades em conseguir emprego na educação infantil 

mesmo com diploma? (Para os que ainda estão cursando: Você 

encontrou dificuldade em conseguir estágio na educação infantil?) 

 

4) O que você acha indispensável para exercer a docência na educação 

infantil? 

 

5) Quais as maiores dificuldades que encontrou durante sua formação 

profissional? 

 

6)  Você pretende dar continuidade na carreira de professor da EI? Pensa 

em se especializar, estudar? Quais são suas expectativas e projeções  na 

área? 

 

 


