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Qualquer debate acerca das metas educacionais carece 

de significado e importância frente a essa meta: que 

Auschwitz não se repita. Ela foi à barbárie contra a qual 

se dirige toda a educação. Fala-se da ameaça de uma 

regressão à barbárie. Mas não se trata de uma ameaça, 

pois Auschwitz foi à regressão; a barbárie continuará 

existindo enquanto persistirem, no que têm de 

fundamental, as condições que geram esta regressão. 

(ADORNO, 1995, p. 119) 
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RESUMO 

 
Esta dissertação apresenta pesquisa que visa analisar o que acontece nas 
escolas de educação infantil, em berçários, quando há presença de 
professores do sexo masculino. Pretende-se reunir elementos para 
compreensão da docência masculina na educação infantil, especificamente nas 
creches, ouvindo os próprios professores em Centros de Educação Infantil na 
cidade de São Paulo, sobre como percebem seu trabalho no processo de 
formação dos bebês. Pretende-se ainda traçar o perfil desses profissionais e, 
com base em documentos oficiais e legislação Descrever as condições de 
ingresso desses profissionais homens nesse espaço profissional, identificando 
o que a Rede Municipal de Educação tem feito para acolher e inserir esses 
profissionais nas unidades escolares. Procura-se, assim, reunir elementos para 
definir o perfil desses novos profissionais docentes na educação infantil: os 
professores de bebês e, especificamente, o professor homem de bebês. Trata-
se de pesquisa de natureza qualitativa, realizada por meio de análise 
documental e de formulários eletrônicos respondidos por 24 profissionais (de 
um total de 170 professores de Centros de Educação Infantil que trabalham na 
rede municipal paulistana. Como apoios teóricos são utilizados textos relativos 
ao trabalho docente e suas especifidades, com a contribuição de Roldão; ao 
trabalho da e na creche e à atuação dos professores de bebês, com os estudos 
de Rosemberg, Barbosa e Falk; e às questões sobre gênero e docência na 
educação infantil, com as contribuições de Apple. Os resultados obtidos 
(organizados em quadros e tabelas) permitiram confirmar as hipóteses de 
pesquisa de que: a) Os professores de educação infantil atuantes em Centro 
de Educação Infantil sofrem preconceito por parte da comunidade escolar nas 
esferas pessoal (orientação sexual, temperamento e conduta social) e 
profissional (competência técnica, formação,  experiência com a faixa etária e 
motivos que os levaram a escolher a carreira) e b) O sistema educacional ainda 
não está preparado para receber tal profissional e dar suporte aos envolvidos, 
já que não há ações específicas para acolhimento e orientação desses 
profissionais, em sua atuação nas creches. Professores homens estão 
ingressando na Rede Municipal de Ensino de São Paulo, sem que os conflitos 
ou problemas decorrentes sejam discutidos por gestores, professores e pais. 
Não há bibliografia ou ação política que aborde esse tema. As publicações 
municipais ignoram esse fato. 

 

Palavras-chave: Educação Infantil; Gênero; Professores de bebês; Professor 

homem de bebês. 
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ABSTRACT 

 
This thesis presents research that aims to analyze what happens in early 
childhood education schools, in nursery schools, when there is the presence of 
male teachers. We intend to gather elements to understand the male teaching 
profession in early childhood education, specifically in daycare centers, listening 
to the teachers in Early Childhood Education Centers in the city of São Paulo, 
about how they perceive their job in the process of babies’ formation. We also 
intend to outline those professionals’ profile and, based on official documents 
and legislation, describe the conditions of those male professionals’ admission 
in this professional space, identifying what the Municipal Department of 
Education has been doing to welcome and integrate those professionals in the 
school units. Therefore, we try to gather elements to outline those new 
professional teachers’ profile in early childhood education: the teachers of 
babies and, specifically, the male teacher of babies. This research has a 
qualitative nature, accomplished by means of documental analysis and 
electronic forms answered by 24 professionals (from 170 teachers of Early 
Childhood Education Centers that work in the Municipal Department of 
Education of São Paulo). As theoretical support, we have used texts related to 
the teaching profession and its specificities, with Roldão’s contribution; to the 
work of and in the daycare center and the performance of the teachers of 
babies, with Rosemberg’s, Barbosa’s and Falk’s studies; and to the issues 
about gender and the teaching profession in early childhood education, with 
Apple’s contributions. The results obtained (organized in charts and tables) 
allowed us to confirm the research hypothesis that: a) The early childhood 
education teachers that work in Early Childhood Education Centers suffer from 
prejudice of the school community personally (sexual orientation, temper and 
social conduct) and professionally (technical competence, formation, 
experience with the age group and reasons why they have chosen the career); 
and b) The educational system is still not prepared to receive such professional 
and support the ones involved, once there are not specific actions to welcome 
and guide those professionals, in their performance in daycare centers. Male 
teachers have been admitted in the Municipal Department of Education of São 
Paulo, without the discussion by the managers, teachers and parents of the 
resulting conflicts and problems. There are not references or political actions 
that have approached this theme. The municipal publications have ignored this 
fact so far. 

 

Keywords: Early Childhood Education; Gender; Teachers of babies; Male 

teacher of babies. 
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INTRODUÇÃO 
 

A Educação Infantil na cidade de São Paulo existe há 80 anos, inicialmente 

com os Parques infantis criados por Mário de Andrade em 1935 (SÃO PAULO - 

SME, 2010), sendo o trabalho docente massivamente exercido por professoras, 

mulheres que historicamente se colocaram no mercado de trabalho e 

consolidaram sua posição como praticantes da docência nos anos iniciais da 

educação. 

 Segundo Louro (1997) a feminização da educação foi um marco na 

história da educação, fortalecido pela aceitação da sociedade, pela 

comparação do trabalho docente nesse nível de ensino aos cuidados maternos 

que seriam transferidos aos pequenos pelas professoras. Dessa forma, o 

profissional do sexo feminino passou a ser considerado o mais adequado para 

o trabalho com as crianças. Isso se tornou a “regra” e toda associação de 

gênero ao profissional atuante na educação era feminino. A mulher que 

desejasse se aventurar no mercado de trabalho tinha a “opção” de ser tornar 

professora. Nesse sentido, a autora critica a ideia de que “(...) toda a 

professora é mulher e as mulheres possuem o dom ou a vocação para ser 

professora de pequenas crianças” (LOURO, 1997, p.95-97). 

 A opção histórica pelo magistério por parte das mulheres ocorreu devido 

duas situações conflitantes existentes na sociedade: a desvalorização do 

magistério, tanto no aspecto salarial quanto no status que o cargo 

proporcionava e também pela luta feminina para se inserir no mercado de 

trabalho, movimento iniciado com o surgimento das Escolas Normais no século 

XIX (CASTANHA, 2008 e MARTINS, 2009). 
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 Os dois fatores combinados resultaram na massiva presença feminina 

nas escolas, característica da docência que prevalece desde então, como se 

pode observar na Figura 1, a seguir, referente ao Censo Escolar realizado no 

ano de 2007 (BRASIL, INEP,2009). 

  

Figura 1: Gráfico sobre professores nas diferentes etapas da Educação 
Básica, por sexo, em 2007. 

 

 Segundo Daniel (2011) nos últimos 20 ou 30 anos, ou seja, desde o final 

dos anos 1990, a questão de gênero no mercado de trabalho tem sofrido 

rupturas e ambos os sexos passaram a ocupar os mesmos cargos. 

Evidentemente que há ainda luta por parte da classe trabalhadora e sindicatos 

para que haja igualdade de gênero nas condições de trabalho e salariais, mas 

um olhar genérico, independente dessas desigualdades, permite observar que 

há homens e mulheres em todos os ramos profissionais (PEREIRA e SANTOS, 

2010). Mulheres atuando em ramos profissionais marcados pela presença 

masculina: policiais; motoristas profissionais; construção civil; cargos de chefia 

e gerência em geral. Já homens atuando em cargos que são ocupados, em sua 
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maioria, pelas mulheres: cozinheiros; enfermeiros e até professores de 

Educação Infantil (DANIEL, 2011). 

 Nesse cenário é onde eu me encontro. Há 11 anos atuo como professor 

de educação infantil em Centros de Educação Infantil (CEI) na Rede Municipal 

de Educação de São Paulo. Venho lecionando em turmas onde a faixa etária é 

de 0 a 4 anos. Tenho trabalhado com todos os agrupamentos existentes em 

suas especifidades. Minhas atividades, além de lúdicas, e próprias para a 

promoção da autonomia, têm incluído também troca de fraldas, banhos e 

auxílio na troca de roupas e alimentação quando necessário – que também são 

atividades, principalmente para essa faixa etária, fundamentais para o trabalho 

e para a autonomia do bebê. Pude ouvir e conviver com diferentes olhares e 

opiniões sobre mim e meus colegas de trabalho homens, por parte de toda 

comunidade escolar. São opiniões expressas, na maioria das vezes sem 

conhecer o trabalho, a formação ou a prática do professor analisado, baseadas 

apenas na concepção de gênero sobre a necessidade e exclusividade da 

presença feminina para atender as crianças. 

 Ampliar o debate sobre o impacto da presença desses homens faz-se 

necessário por conta da via de mão dupla que está sendo posta. De um lado, a 

cada concurso público realizado, mais professores homens assumem cargos 

nos Centros de Educação Infantil e Creches, de outro, a resistência de alguns 

grupos da comunidade escolar, referente à presença desses profissionais, 

principalmente, se eles exercerem a sua profissão com os bebês e crianças 

pequenas. 

 Assim, o primeiro passo nesta pesquisa consistiu na busca da produção 

acadêmica já existente sobre essa temática seguido de estudos para definição 
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dos apoios teóricos norteadores da pesquisa (Ver capítulo das Bases da 

Pesquisa). 

 

Levantamento bibliográfico 

 

 O levantamento bibliográfico realizado tem como objetivo apresentar 

uma amostra da literatura pertinente ao tema desta pesquisa. Para isso foram 

consultados: o site de busca Google e três bancos de teses e dissertações, a 

saber: 02 das principais universidades do Estado de São Paulo, a Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), a Universidade de São Paulo 

(USP) e o Banco de Teses da CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior). 

 As fontes de pesquisas utilizadas foram escolhidas devido a sua grande 

importância e relevância para a pesquisa acadêmica brasileira. 

Foi possível perceber nessa busca, que assuntos relacionados a gênero 

e docência na educação infantil são pouco estudados.  Em um olhar focado 

nos profissionais em Creches o número de pesquisas encontradas diminui 

consideravelmente, já que a presença de professores (mulheres ou homens) 

nessa faixa etária é algo relativamente novo, e a quantidade de profissionais 

homens é muito menor.  

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) nº9394/96 foi um marco 

para a Educação Infantil – o que possibilitou a profissionalização docente para 

a educação de bebês e crianças de 0 a 3 anos e o ingresso de professores 

formados em nível médio e graduação em Pedagogia ou Normal Superior: 
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Art. 29. A educação infantil, primeira etapa da educação 
básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral da 
criança até seis anos de idade, em seus aspectos físico, 
psicológico, intelectual e social, completando a ação da família 
e da comunidade. Art. 30. A educação infantil será oferecida 
em: I – creches, ou entidades equivalentes, para crianças de 
até três anos de idade; II – pré-escolas, para crianças de 
quatro a seis anos de idade. (BRASIL, LDB 9394/96) 

 

 Os descritores utilizados para a pesquisa em todas estas buscas foram 

os mesmos. São estes os termos ou palavras chaves: “Educação Infantil”; 

“Creche”, “CEI” 1 , “Gênero e Docência” e “Professor Homem na Educação 

Infantil”. Não delimitei tempo ou data de pesquisa, pois a função docente em 

creche é muito recente, só regulamentada na cidade de São Paulo, por meio 

do decreto nº 41.588 de 28 de Dezembro de 2001.  

  A seguir, a Tabela 1 apresenta os resultados obtidos com o 

levantamento bibliográfico inicial. 

 

Tabela 1: Levantamento bibliográfico inicial 

Banco CAPES  PUCSP  USP  GOOGLE 
Descritores Encontrad

as 
Seleciona
das 

Encontra- 
Das 

Selecionad
as 

Encontra
das 

Selecion
adas 

Encontradas 

Educação 
Infantil 

570 20 217 24 86 6 2 

Creche 119 11 65 14 49 1 5 

CEI 0 0 0 0 19 4  

Gênero e 
Docência 

30 4 1 1 0 0 2 

Professor 
Homem 
Na Educação 
Infantil 

9 2 0 0 0 0 1 

Total 728 37 283 38 154 11 10 

   Total de trabalhos encontrados 1165 

   Total de trabalhos selecionados 96 
Fonte: Tabela elaborada pelo pesquisador com base nos dados obtidos. 

 

 
                                                 
1
CEI significa Centro de Educação Infantil que é como se denominam as instituições de ensino 

que atendem os bebês e as crianças de O a 3 anos na cidade de São Paulo. 
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Foram selecionadas 96 pesquisas pertinentes ao tema e embora nem 

todas sejam semelhantes à pesquisa aqui relatada, permitem vislumbrar o 

pano de fundo sobre a presença do homem na educação, com: concepções 

sobre bebê, sociologia da infância, a história e instituição da Creche, as lutas 

dos profissionais por melhores condições de trabalho e a qualidade no 

atendimento em creches. 

 Outro problema no levantamento foi o aparecimento da mesma pesquisa 

com descritores diferentes, como poderá ser percebido na lista de pesquisas 

selecionadas, apresentada no Apêndice 1. Nesse caso, a repetição foi 

descartada. 

 Foram selecionadas também, as pesquisas referentes às creches, cujos 

títulos explicitavam que os profissionais presentes eram as mulheres, sendo 

que, em muitas delas o termo usado era “professora”, sem mencionar a 

presença de professores do sexo masculino. 

 Destas 96 pesquisas foram retiradas 9 repetições e das 85 restantes 

selecionei 08 para análise, por serem as mais recentes e por fazerem 

referencia específica à presença de professores homens atuando em berçários, 

a saber: 

 

Quadro 1: Pesquisas específicas sobre professores homens em creche 

Data Local Autor (a) /Título Tipo Estudo Foco 

2015 

Pontifícia 

Universidade 

Católica – SP 

PUC-SP 

Elsa Santana dos 

Santos Lopes 
“A presença masculina na 

creche: Estariam os homens 

fora do lugar?” 

Tese de 

Doutorado 

Analisa a presença de 

homens nas creches de Santo 

André – SP 

2011 Pontifícia 

Universidade 

Católica/ 

Belo Horizonte– 

MG 

Joaquim Ramos 
Um estudo sobre os professores 

homens da Educação infantil e 

as relações de gênero na Rede 

municipal de belo horizonte – 

MG 

Dissertação 

de Mestrado 

Estudo sobre a presença de 

professores homens nas 

creches de Belo Horizonte 
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2011 

Universidade 

Federal do 

Ceará – UFC 

José Edilmar de Souza 

“POR ACASO EXISTEM 

HOMENS PROFESSORES DE 

EDUCAÇÃO INFANTIL?”: 

UM ESTUDO DE CASOS 

MÚLTIPLOS EM 

REPRESENTAÇÕES SOCIAIS 

Dissertação 

de Mestrado 

Ingresso e trajetória de 

professores homens na 

educação infantil. 

2011 

Universidade 

Federal de Juiz 

de Fora / Juiz de 

Fora-MG 

Thomaz Spartacus Martins 

Fonseca 

“QUEM É O PROFESSOR 

HOMEM 

DOS ANOS INICIAIS? 

Discursos, representações e 

Relações de gênero” 

Dissertação 

de Mestrado 

Levantamento dos 

profissionais atuantes nos 

anos iniciais da educação 

básica. 

2012 

Universidade 

Federal de São 

Paulo – 

UNIFESP/ 

Guarulhos 

Maria Arlete Bastos 

Pereira 
“Professor Homem na Educação 

Infantil: A construção de uma 

identidade” 

Dissertação 

de Mestrado 

Atuação de professores 

homens na educação infantil e 

ensino fundamental ciclo I na 

cidade de Guarulhos-SP 

2012 

Universidade 

Estadual do Rio 

de Janeiro 

Fábio José Paz da Rosa 
“O dispositivo da sexualidade 

enquanto enunciador do 

professor-homem no magistério 

das séries iniciais e da 

Educação Infantil” 

Dissertação 

de Mestrado 

Análise de textos jornalísticos 

que abordam assuntos 

relacionados à presença do 

homem na educação infantil e 

séries iniciais 

2013 

Pontifícia 

Universidade 

Católica – 

Goiânia (GO) 

Patrícia Gouvêa Nunes 
“DOCÊNCIA E GÊNERO: UM 

ESTUDO SOBRE O 

PROFESSOR 

HOMEM NA EDUCAÇÃO 

INFANTIL DA REDE 

MUNICIPAL DE 

ENSINO DE RIO VERDE (GO)” 

Dissertação 

de Mestrado 

A presença de professores 

homens nas creches de Rio 

Verde- GO 

2016 

Pontifícia 

Universidade 

Católica – SP 

PUCSP 

Michelle Mariano 

Mendonça 
“Impacto da presença de 

gestores e professores homens 

em Centros de Educação 

Infantil: Alguns elementos para 

compreensão” 

Dissertação 

de Mestrado 

Estuda a presença de homens 

em uma única creche na 

cidade de São Paulo. 

Fonte: Quadro elaborado pelo pesquisador com base nos dados obtidos. 

O exame dos dados do Quadro 1 e a leitura dos resumos dessas 7 

dissertações e 1 tese permitiram encontrar informações importantes em relação 

aos resultados mencionados e aos procedimentos utilizados (Ver resumos no 

apêndice 4). 

No levantamento do site da PUC foram selecionadas duas pesquisas 

pertinentes ao tema, à primeira é uma tese de doutorado de Elsa Santana dos 

Santos Lopes sobre professores da cidade de Santo André - SP e uma 
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dissertação de Michelle Mariano Mendonça sobre a relação de Gênero em um 

CEI em São Paulo onde trabalhavam professores, gestores e funcionários 

homens. 

Das buscas realizadas no Banco de Teses da CAPES foram 

selecionadas quatro pesquisas, dissertações de mestrado, que demonstravam 

pertinência temática em relação à pesquisa aqui relatada. São elas: a 

dissertação de José Edilmar de Souza – que pesquisou, pela Universidade 

Federal do Ceará, o ingresso e a trajetória de professores homens na 

Educação Infantil; a dissertação de Thomaz Spartacus Martins Fonseca, 

intitulada “Quem é o professor dos anos iniciais?” – que buscou conhecer os 

professores homens na educação infantil, entrevistando seus colegas de 

trabalho e, finalmente, a dissertação de Fábio José Paz da Rosa, intitulada “O 

dispositivo da sexualidade enquanto enunciador do professor-homem no 

magistério das séries iniciais e da educação infantil” – que buscou conhecer 

esse professor e questioná-lo em relação a como se vê e como é visto por 

outros, a partir de sua sexualidade, além da dissertação de Maria Arlete Bastos 

Pereira sobre a atuação de professores do ciclo I do Ensino Fundamental na 

cidade de Guarulhos – SP. 

No levantamento realizado no site de busca Google foram encontradas 

duas pesquisas semelhantes a que se apresenta aqui relatada: a dissertação 

realizada por Joaquim Ramos, entrevistando todos os professores de Creche 

da cidade de Belo Horizonte e a dissertação realizada por Patrícia Gouvêa 

Nunes, sobre professores de Creche da cidade de Rio Verde em Goiás. 
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Para melhor visualizar as características das pesquisas selecionadas 

são apresentados a seguir, os principais resultados mencionados nos 

resumos dessas pesquisas: 

 Conhecer quem são os homens que atuam como educadores na 

educação infantil, quais os motivos dessa escolha profissional e como 

trabalha em uma profissão reconhecida socialmente como feminina 

(RAMOS, 2011; FONSECA, 2011; PEREIRA, 2012; NUNES, 2013; 

MENDONÇA, 2016); 

 A presença masculina na creche como educadores de crianças 

pequenas, gera muitos estranhamentos e situações conflituosas, ao 

mesmo tempo em que desperta duvida quanto à sexualidade desses 

profissionais e receios quanto aos riscos associados a características 

masculinas à integridade física das crianças nas atividades de cuidados 

com o corpo, especialmente quando essas crianças são do sexo 

feminino (SOUZA, 2011; FONSECA, 2011; ROSA, 2012); 

 Necessidade de novas investigações sobre o ingresso e a permanência 

de professores homens na educação de crianças pequenas em 

instituições públicas de educação infantil (PEREIRA, 2012; LOPES, 

2015); 

 Compreender a identidade do professor homem na educação infantil, 

sob a perspectiva da categoria gênero (SOUZA, 2011; ROSA, 2012; 

LOPES, 2015); 

 Constatação de que, com a presença de homens em espaços 

considerados historicamente como femininos, são mantidas as 

características da prática docente associadas à masculinidade 

tradicional como um habitus cultural mantido pela violência simbólica 

(LOPES, 2015; MENDONÇA, 2016);  

 A presença de homens num espaço majoritariamente feminino torna 

possível, sim, o debate e a desconstrução do discurso e práticas 

sexistas e dos papeis sociais de gênero (RAMOS, 2011; FONSECA, 

2011; PEREIRA, 2012; NUNES, 2013; MENDONÇA, 2016); 
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 A presença de homens no ambiente escolar de educação infantil e sua 

atuação possibilita trazer mudanças no espaço de socialização, 

rompendo com a organização do trabalho com base no gênero dos 

profissionais, e suas referencias de socialização primaria e secundária, 

diferente das que as profissionais mulheres possuem (NUNES, 2013). 

  Da mesma forma, são apresentados a seguir, os tipos de pesquisa e 

procedimentos utilizados nessas pesquisas, mencionados nos resumos: 

 Entrevistas com os educadores homens; 

 Análise documental da legislação vigente para atuação do homem na 

educação infantil; 

 Grupos de discussões com familiares e com colegas de profissão das 

escolas onde há presença de professores homens; 

 Observações sobre a atuação docente do homem na educação infantil; 

 Análise de textos jornalísticos publicados na web com a temática de 

homens no magistério e uma comunidade virtual composta de 

professores homens na extinta rede social denominada Orkut; 

 Estudo bibliográfico pertinente ao tema. 

 

Concluindo o levantamento bibliográfico, vale acrescentar algumas 

considerações sobre a pertinência da pesquisa aqui relatada.  

Com base neste levantamento bibliográfico, nos bancos de teses e 

dissertações e também no site de busca de informações Google, utilizando 

descritores pertinentes ao tema proposto nesta pesquisa, pode-se perceber 

que a pesquisa realizada constitui esforço relevante do ponto de vista científico 

e social, especialmente quando se considera que, na amostra de pesquisas 

selecionadas, foram encontradas apenas 08 pesquisas com o objeto de estudo 

em questão: professores homens atuantes em berçários.  
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Além disso, analisar as questões de gênero na atuação de professores 

na educação infantil em geral e especificamente em creches e berçários, 

parece ser algo novo e poderá trazer novos elementos para compreensão 

desse campo de estudos. 

 

Em busca de apoios teóricos 

 

 O passo seguinte da pesquisa consistiu na busca e explicitação dos 

apoios teóricos em torno de autores cujos estudos e conceitos pudessem 

nortear a pesquisa. Para tanto foram selecionados aspectos da teoria que se 

mostraram importantes para estudar a presença dos professores homens na 

Educação Infantil. 

 São eles: 

 Apple (1988): por seus estudos sobre o conceito de “gênero” como 

categoria de análise em educação; 

 Roldão (2007): por sua contribuição para a compreensão da natureza do 

trabalho docente e suas especificidades; 

 Rosemberg (1984 e 1991); Barbosa (2010) e Falk (2011): cujos textos 

permitem entender a infância e a educação infantil.  

 Com base nesse conjunto de leituras mencionado (levantamento 

bibliográfico e referencial teórico) pode-se chegar, finalmente, ao delineamento 

das questões de pesquisa, objetivos e hipóteses a serem investigadas. 

 

Problema, questões, objetivos e hipóteses da pesquisa. 
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 Com esse novo sujeito na docência na educação infantil nos dias atuais 

– o professor homem de bebês – e de acordo com as circunstâncias histórico-

sociais em que estamos inseridos, o professor homem acaba sofrendo diversos 

tipos de preconceitos em sua prática docente, quanto à sua sexualidade e 

orientação sexual, quanto à sua técnica e prática em sala de aula e quanto à 

sua escolha profissional. 

 Pensando em uma perspectiva segundo a qual as diversas profissões 

existentes em nossa sociedade são bem definidas e aceitas pela sociedade 

quanto a sua função e especificidades, a carreira do magistério para atuação 

em creche não é entendida nem como docência pela maioria dos pais, que 

entendem os profissionais atuantes como “cuidadores” e não como professores 

e menos ainda como docência masculina. Desta maneira o homem é um ser 

estranho na creche, já que na cultura predominante, o homem não deve ser 

aquele que “cuida de crianças”. 

 Assim a pergunta central norteadora desta pesquisa passa a ser: Em 

que situação profissional a competência do professor homem é questionada na 

docência masculina com bebês e crianças? 

 Definido o problema de pesquisa, 02 conjuntos de questões que se 

delineiam para a pesquisa: 

 Como funcionam atualmente os CEIs (Centro de Educação Infantil) ou 

Creches? Qual a pedagogia trabalhada nessas instituições? 

 Quem são e como atuam os professores homens neles atuantes? Em que 

condições exercem suas funções? Como se definem como profissionais? 

Como caracterizam suas tarefas em relação às especificidades próprias 

das crianças pequenas e bebês? Qual sua formação acadêmica e projetos 

futuros para seu crescimento profissional? Que motivos os levaram a 

escolher essa profissão?  
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Assim, são também definidos os seguintes objetivos desta pesquisa: 

 Reunir elementos para compreensão da docência masculina na educação 

infantil, especificamente nas creches, ouvindo os próprios professores 

sobre sua experiência docente; 

 Traçar o perfil do profissional docente homem atuante nas Creches e CEIs 

da Prefeitura de São Paulo; 

 Descrever as condições de ingresso desses profissionais homens nesse 

espaço profissional, identificando o que a Rede Municipal de Educação tem 

feito para acolher e inserir esses profissionais nas unidades escolares com 

base em documentos oficiais e publicações norteadoras para o trabalho e 

exercício da função docente e com base nos depoimentos dos próprios 

professores. 

Finalmente, são hipóteses norteadoras desta pesquisa: 

 Os professores de educação infantil atuantes em Centro de Educação 

Infantil sofrem preconceito por parte da comunidade escolar nas diversas 

esferas da sua formação e atuação: pessoal – quanto a sua opção sexual, 

seu temperamento e sua conduta como cidadão; profissional – quanto a 

sua capacidade técnica de execução do trabalho, sua certificação 

profissional, sua experiência com esta faixa etária e os motivos que os 

levaram a escolher essa carreira; 

 O sistema educacional ainda não está preparado para receber tal 

profissional e dar suporte aos envolvidos, já que não há ações específicas 

para acolhimento e orientação desses profissionais, em sua atuação nas 

creches. Professores homens estão ingressando na Rede Municipal de 

Ensino de São Paulo, sem que os conflitos ou problemas decorrentes 

sejam discutidos por gestores, professores e pais. Não há bibliografia ou 
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ação política que aborde esse tema. As publicações municipais ignoram 

esse fato; 

 Os professores em creches (homens ou mulheres) não são preparados por 

seus cursos de formação inicial para atuar com esta faixa etária (0 a 4 

anos). 

Procedimentos metodológicos / etapas da pesquisa 

  

 Trata-se de pesquisa qualitativa do tipo analítico-descritiva, que visa 

entender a presença crescente de professores homens na educação infantil, 

por meio de procedimentos para coleta de dados que incluem: a) análise 

documental e formulários eletrônicos dirigidos aos próprios professores, 

reunindo informações que permitam analisar como a rede municipal organiza 

esse segmento da escolaridade básica; como os professores veem seu 

trabalho na creche e como relatam seu percurso profissional e de formação. 

 Segundo Bogdan e Biklen (1994), a pesquisa qualitativa envolve a 

obtenção de dados a partir do “(...) contato direto do pesquisador com a 

situação estudada”. A pesquisa qualitativa supõe, segundo esses autores, além 

desse contato do pesquisador com o ambiente de investigação: 

 O ambiente natural como sua fonte direta de dados e o pesquisador 

como principal instrumento; 

 Os dados coletados de natureza predominantemente descritiva; 

 A preocupação com o processo; 

 O “significado” que as pessoas dão às coisas e à sua vida como focos 

de atenção especial pelo pesquisador; 

 A tendência da análise dos dados a seguir um processo indutivo. 

Para Triviños (1987) e Selltiz et all (1965), na pesquisa descritiva os 

dados coletados visam descrever pessoas, situações, ambientes e 
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acontecimentos sob estudo, podendo incluir depoimentos, entrevistas, 

observações, análise de documentos, materiais, práticas e rotinas. Para esses 

autores, as pesquisas descritivas visam, especificamente, maior aproximação, 

caracterização e compreensão dos objetos, agentes e situações de pesquisa. 

Professores sujeitos de pesquisa selecionados – critérios 

 

Inicialmente realizou-se um levantamento na Prefeitura de São Paulo, 

identificando: 

 Quantos professores homens trabalham atualmente no ensino infantil, em 

CEIs e creches;  

 Quantos professores homens ingressaram na educação infantil do 

município nos últimos concursos: 2004, 2008 e 2012. 

 Com base no sistema informatizado da Prefeitura de São Paulo foram 

solicitadas informações que permitiram analisar a relação de ingressos, 

exonerações e a composição atual dos professores e professoras dos Centros 

de Educação Infantil municipal, dando origem às Tabelas 2 a 4, apresentadas a 

seguir. 

Tabela 2: Quantos professores ingressaram nos concursos por ano e gênero. 

ANO 
GÊNERO 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

FEMININO 2689 3912 932 638 1363 208 568 774 678 570 1335 105 705 

MASCULINO 54 28 18 8 26   11 16 17 7 22 3 14 

Total Geral 2743 3940 950 646 1389 208 579 790 695 577 1357 108 719 

Fonte: Tabela fornecida pela Secretaria Municipal de Educação de São Paulo conforme solicitação do 

pesquisador. 

Tabela 3 : Quantas exonerações no CEI, também discriminando homens e mulheres. 

MOTIVOS DE 

DESLIGAMENTO 

ANO 

SEXO  

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

EXONERACAO F 629 300 113 62 136 12 98 123 101 87 124 10 1 

  M 10 6 4 1 6 0 4 5 3 2 5 0 0 

Fonte: Tabela fornecida pela Secretaria Municipal de Educação de São Paulo conforme solicitação do 

pesquisador. 
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Tabela 4: Número de professores de CEI que trabalham na rede, por Diretoria Regional de Ensino, 
também diferenciando homem e mulher. 

DRE* 
SEXO 

BT CL CS FB G IP IQ JT MP PE PJ SA SM TOTAL DE 
PROFESSORES 

FEMININO 637 1540 934 675 966 703 824 853 1253 1081 954 673 1167 12260 

MASCULINO 5 23 21 3 21 5 12 10 23 7 18 10 12 170 

TOTAL DE 
PROFESSORES 

642 1563 955 678 987 708 836 863 1276 1088 972 683 1179 12430 

Fonte: Tabela fornecida pela Secretaria Municipal de Educação de São Paulo conforme solicitação do 

pesquisador. 

*Legenda DRE: BT: Butantã; CL: Campo Limpo; CS: Capela do Socorro; FB: Freguesia / Brasilândia; G: 

Guaianases; IP: Ipiranga; IT: Itaquera; JT: Jaçanã / Tremembé; MP: São Miguel; PE: Penha; PJ: Pirituba / 

Jaraguá; AS: Santo Amaro; SM: São Mateus. 

 

 

Em seguida, selecionou-se o maior número possível de professores 

homens que puderam ser localizados e contatados, via relações obtidas nas 

Diretorias Regionais de Ensino (DREs), redes sociais e contatos nos CEIs e 

creches. Ou seja, foram contatados 49 profissionais que aceitaram participar 

da pesquisa e, desses contatados iniciais, foram obtidas 24 respostas de 

professores de todas as regiões da cidade. 

 Assim, o critério de seleção dos professores foi, especificamente, sua 

anuência, no formulário, em participar da pesquisa, com a devolução do 

mesmo preenchido. 

Coleta de dados 

 

A coleta dos dados foi realizada por meio de: 

a) Análise de documentos: legislação específica sobre o concurso de 

ingresso, documentos produzidos para a carreira e atuação docente; projeto 

pedagógico de creches ou CEIs (Ver Roteiro em Apêndice 2);  

b) Aplicação de formulários eletrônicos: aos professores homens dos 

CEIs/Creches, enviados a cada sujeito, individualmente, com o objetivo 



34 
 

específico de traçar o perfil sócio-econômico-cultural do professor, delinear seu 

histórico de formação, interrogar sobre a escolha da profissão, práticas e 

concepções no decorrer da carreira (Ver Apêndice 3). 

Trata-se de compreender as experiências profissionais vividas por esses 

sujeitos, identificando se foram positivas ou negativas, compreendendo todo o 

processo percorrido desde o ingresso, a adaptação ao ambiente, aos colegas, 

aos alunos, às formas de trabalho e a adaptação dos colegas, gestores, pais e 

alunos em relação ao professor. 

 

Procedimentos para organização e análise dos dados 

 

Essa etapa específica da pesquisa compreendeu os seguintes 

momentos: 

 Mapeamento dos dados coletados com os formulários eletrônicos e a 

análise documental; 

 Organização dos mesmos em quadros-sínteses;  

 Definição de chaves de análise (considerando não só a configuração 

dos dados, mas também os elementos norteadores da pesquisa: 

questões, objetivos, hipóteses e conceitos teóricos); 

 Apresentação e análise dos resultados por meio de quadros-sínteses e 

tabelas, com exemplos de depoimentos, se e quando isso se mostrasse 

necessário para compreensão dos aspectos sob estudo; 

 Redação de Relatório da Pesquisa para Qualificação; 

 Elaboração da Dissertação após a Qualificação; 

 Elaboração de trabalhos para divulgação da pesquisa. 
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Finalmente, resta acrescentar a esta Introdução, que esta Dissertação 

está organizada em 03 capítulos, a saber: 

 O Capítulo 01 apresenta as leituras dos autores que forneceram os apoios 

teóricos para a pesquisa; 

 No Capítulo 2 estão reunidas as informações obtidas com a análise dos 

documentos nacionais e municipais, relativos à Educação Infantil, tanto no 

que tange às orientações federais e à organização e funcionamento no 

município de São Paulo; 

 No Capítulo 3 são apresentados os dados relativos à presença dos 

professores homens nas creches municipais de São Paulo, reunindo 

elementos para compreensão da docência masculina na educação infantil.  

Encerram a Dissertação, as Considerações Finais – retomando os 

principais resultados da pesquisa, as Referências Bibliográficas e os 

Apêndices. 
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CAPÍTULO 1 

 

BASES PARA A PESQUISA 

 

Retomando as informações já anunciadas na Introdução desta 

Dissertação, este Capítulo apresenta a leitura realizada dos autores que 

constituíram os apoios teóricos norteadores da pesquisa: 

 Apple (1988): por seus estudos sobre o conceito de classe e gênero 

como categorias de análise do trabalho docente; 

 Roldão (2007) por sua contribuição para a compreensão da natureza do 

trabalho docente e suas especificidades; 

 Rosemberg (1984 e 1991); Barbosa (2010) e Falk (2011): cujos textos 

permitem entender a infância e o trabalho com bebês na educação 

infantil.  

 

1.1 Gênero e docência  

 

 Apple (1988) coloca como princípio de análise do trabalho docente e do 

processo de desqualificação do magistério, a divisão dos papéis sociais e de 

classe. Segundo o autor (1988), deveríamos examinar a prática docente como 

um processo de trabalho articulado às mudanças, ao longo do tempo, na 

divisão social do trabalho e nas relações patriarcais e de classe. (p.15) 

 Segundo APPLE, “(...) as relações patriarcais articuladas à lógica 

capitalista causaram no magistério uma desqualificação de classe e de gênero” 

(p. 18). E para a mulher que vivia numa realidade de trabalho precário em 

usinas e fábricas, ou no próprio trabalho doméstico, o magistério era, nas 

palavras de Apple (1988, p.18), uma opção possivelmente mais “agradável”.  
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 E, é nesse contexto, segundo esse autor, que ocorre a relação entre 

magistério e domesticidade, pela qual os homens, que continuavam na 

educação, assumiam cargos mais elevados e as mulheres, que eram mais 

resignadas à obediência, restava o exercício da função de ensinar por salários 

menores que os dos homens. Segundo Apple (1988), enquanto as mulheres 

lutavam para abrir o mercado de trabalho e mudar as relações patriarcais em 

casa e no trabalho, alguns dos argumentos usados para abrir-lhes o magistério 

foram eficazes, mas à custa de reproduzir elementos ideológicos que estão 

justamente na raiz do controle patriarcal. (p.18) 

 Apple apresenta o panorama socioeconômico que motiva a aceitação da 

mulher em sua inserção no magistério: 

De uma forma geral, parece haver uma estreita relação entre o 
acesso de grande número de mulheres a uma ocupação e a lenta 
transformação desta. Frequentemente a remuneração cai, e ela 
passa a ser considerada de baixa qualificação, daí precisa ser 
controlada externamente. A isso se acresce o fato de que aquelas 
ocupações que vieram a ser definidas como femininas se expandiram 
numa época em que a qualificação correspondente era vista como 
banal ou facilmente adquirível, e para as quais havia uma demanda 
especialmente elevada, ou um grupo particularmente grande de 
mulheres procurando emprego” (APPLE,1988, p 16)  

 

 Assim, essa inserção da mulher no magistério, não se deu ao acaso, 

mas teve origem em uma ordem econômica e social, na qual o magistério caiu 

em desprestígio: 

(...) o magistério tornou-se feminino, em parte porque os homens o 
abandonaram. Para muitos homens, o custo de oportunidade era 
muito alto para permanecerem no magistério. Muitos professores 
ensinavam em tempo parcial, por exemplo, entre as colheitas ou 
como ponto de partida para outros empregos mais lucrativos ou 
prestigiosos. Mas com o crescimento da classe média nos Estados 
Unidos, com a formalização do ensino e dos currículos na segunda 
metade do século passado, e com os maiores requisitos de 
credenciais e certificados que passaram a ser exigidos para o 
magistério nessa época, os homens começaram e quase sempre 
conseguiram procurar trabalho em outro lugar” (APPLE,1988, p. 18) 
 

 Dessa forma, Apple apresenta o porquê da mulher ter se tornado a mais 

indicada para realizar o trabalho no cuidado com os bebês e crianças: 



38 
 

 

(...) é claro que às vezes as próprias tarefas associadas a uma 
ocupação reforçam a segregação sexual. Como a atividade docente, 
por exemplo, tem componentes de cuidar de crianças e servir, isso 
ajuda a reconstituir sua definição como trabalho de mulher e como 
nós associamos cuidar de crianças e servir com menor qualificação e 
menor valor do que outros trabalhos, nós revivemos, assim, as 
hierarquias patriarcais e as divisões horizontal e vertical do trabalho 
(APPLE, 1988, p. 18). 

 

 Dessa forma, a mulher teve a oportunidade de se inserir no mercado de 

trabalho e a educação foi à porta de entrada para isso, mesmo aceitando um 

salário menor. Na verdade, essa foi à moeda de troca que a mulher teve que 

aceitar por sua inserção no mercado de trabalho. 

 Nas palavras do autor: 

(...) o magistério tornou-se símbolo de ascensão social para muitas 
mulheres e, à medida que se expandiu o ensino elementar, aumentou 
também o número de mulheres aí empregadas. As mulheres tinham 
vontade de ensinar por salários menores que os necessários para os 
homens (APPLE, 1988, p.17). 

 

 A presença e permanência do homem na educação continuam, mas fora 

da sala de aula – um movimento que teve inicio no século XIX e que perdura 

há quase 150 anos depois: 

 
(...) alguns homens ficaram na educação: só que eles saíram da sala 
de aula e isso confirma, desde então, ligação de que, entre 1870 e 
1970, quanto maior a formalização do sistema educacional, maior foi 
a proporção de mulheres professoras (APPLE,1988, p. 18) 

 
 

 Desta forma, para a mulher continuar o seu trabalho deveria se 

submeter a um regime forte de controle, no qual 

 “(..) as normas eram altamente imprescritíveis” (APPLE,1988, p.14-23) 

impossibilitando a autonomia no trabalho e, desta forma, conduzindo a formas 

mais controladoras de administração da educação desde então: 
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(...) à medida que o magistério passa de predominantemente 
masculino a feminino, a própria constituição do trabalho também 
muda e isso leva a que aumentem, significativamente, os controles 
sobre currículo e a prática docente ao nível da formação das 
professoras e ao nível da sala de aula (...) esse processo está 
estruturado em torno de um conjunto distinto de dinâmicas de classe 
e gênero (APPLE,1988, p. 19) 

 

 Outras formas de controle social eram também bem latentes na vida das 

professoras desde então: 

 
(...) como muitos sabem, professoras podiam ser demitidas por se 
casarem ou, se casadas, por ficarem grávidas. Havia proibições 
quanto a serem vistas com homens, quanto a roupas, maquiagem, 
política, dinheiro, quanto a quase tudo da vida pública e privada 
(APPLE, 1988, p. 20). 
 
 (...) a questão do casamento, tão alegada pelos educadores 
masculinos, emergem em histórias de algumas professoras, 
relutantemente pressionadas pelas respectivas famílias, 
temerosas de que ficassem solteironas e dependentes, e não 
nos relatos das professoras sobre sua própria ansiedade em se 
casar (APPLE, 1988, p. 20). 

 

  Ou seja, desde o inicio desse movimento, as mulheres combatiam 

quaisquer forma de domínio sobre o trabalho em sala de aula, cada uma a sua 

maneira, mas combatendo quaisquer tipos de dominação e controle. 

(...) essa entrada de mulheres, especialmente da classe média, para 
o magistério criou pressões importantes no sentido do 
aperfeiçoamento da educação feminina, tanto nos Estados Unidos 
quanto na Inglaterra, a unificação da oferta curricular para os dois 
sexos, o direito de entrar nos mais tradicionais enclaves masculinos 
dentro das universidades, e outros, estão associados a esse 
fenômeno (APPLE, 1988, p. 21). 
 
(...) as professoras não ficaram passivas frente às condições de 
classe e gênero descritas, de fato, uma das histórias mais 
importantes e menos conhecidas é a das relações entre a atividade 
socialista e feminista e o crescimento de organizações e sindicatos 
docentes locais, na Inglaterra e nos Estados Unidos (APPLE, 1988, p. 
22)  
 
 (...) umas criaram sindicatos, outras lutaram silenciosamente, no dia-
a-dia, para expandir ou manter o controle de sua prática docente e do 
currículo.  No tempo em que o Estado e o capital estão novamente 
procurando maneiras de racionalizar e controlar o trabalho cotidiano 
das professoras, esses esforços manifestos e secretos do passado 
tem mais do que um interesse histórico (APPLE, 1988, p. 22).·. 
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Ocorreram, assim, alguns movimentos contra a inserção das mulheres 

no magistério, ou seja, nas palavras de Apple, “(...) o aumento de mulheres no 

magistério não ocorreu sem resistências de críticos conservadores que se 

preocupavam com os efeitos negativos que as professoras pudessem ter sobre 

seus alunos” (APPLE, 1988, p. 19) – assim como podemos observar agora, na 

aparição dos homens na educação infantil e nos anos iniciais do ensino 

fundamental. 

No entanto, as resistências atuais à presença de professores homens no 

ensino e cuidados com bebês parecem estar muito mais ligadas à natureza do 

trabalho docente e suas especificidades, bem como à natureza do trabalho a 

ser realizado com os bebes nas creches – temas específicos dos itens 1.2 e 

1.3, a seguir apresentados.  

 

1.2 O trabalho docente e suas especifidades 

 

Para Maria do Céu Roldão (2007, p. 94), “(...) o caracterizador distintivo 

do docente, relativamente permanente ao longo do tempo, embora 

contextualizado de diferentes formas, é a acção de ensinar.” Desta forma, 

podemos entender que o trabalho docente, em diferentes níveis de ensino, é 

marcado por um norte, independente do público a que se destina e da faixa 

etária a que atende. 

O trabalho docente, em suas especificidades, tem o cuidado quanto a 

sua metodologia, por vezes, enraizada num tradicionalismo. Em determinado 

momento histórico se fez necessário um novo estilo de ensino que atendesse a 

contextos diferenciados e que permitisse ao professor atentar-se à realidade 

existente. Nas palavras da autora: 
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Do nosso ponto de vista, a dialéctica do ensino transmissivo versus o 
ensino activo faz parte de uma história relevante, mas passada, e 
remete, na sua origem, para momentos e situações contextuais e 
sócio-históricas específicas. (ROLDÃO, 2007, p.95) 

 

E apresenta o desafio atual dos professores – o da mediação – quando 

diz: 

A função de ensinar, nas sociedades actuais, retomando outra linha de 
interpretação do conceito, é antes caracterizada, na nossa perspectiva, 
pela figura da dupla transitividade e pelo lugar de mediação. Ensinar 
configura-se assim, nesta leitura, essencialmente como a especialidade 
de fazer aprender alguma coisa (a que chamamos currículo, seja de 
que natureza for aquilo que se quer ver aprendido) a alguém (o acto de 
ensinar só se actualiza nesta segunda transitividade corporizada no 
destinatário da acção, sob pena de ser inexistente ou gratuita a 
alegada acção de ensinar) (ROLDÃO, 2007 p.95) 
 
 

A crítica da autora sobre as condições em que vem se dando a 

profissionalização docente ou a falta dela, e a falta de uma definição sobre a 

atuação docente, mostra como tais condições acabam por desqualificar a 

profissão e por classificá-la como uma prática inferior em comparação as 

demais profissões. Em suas palavras: 

 
Todas as profissões que construíram ao longo do tempo o 
reconhecimento de um estatuto de profissionalidade plena (médicos, 
engenheiros, arquitectos, entre outros) se reconhecem se afirmam e 
são distinguidas, na representação social, pela posse de um saber 
próprio, distinto e exclusivo do grupo que o partilha, produz e faz 
circular, conhecimento esse que lhe legitima o exercício da função 
profissional em causa (Rodrigues, 1997). Por isso insistimos na 
clarificação da função de ensinar: é que na função docente existe 
uma estreitíssima ligação entre a natureza da função e o tipo de 
conhecimento específico que se reconhece como necessário para a 
exercer. No caso dos professores, quer a função, quer o 
conhecimento profissional, se têm mutuamente contaminado, por um 
lado, por uma tendência para a difusão envolvida de uma 
discursividade humanista abrangente, que não permite aprofundar a 
especificidade da função, nem do saber; por outro lado, e no extremo 
oposto, por uma orientação para a especificação operativa, associada 
à redução do ensino a acções práticas que se esgotam na sua 
realização, em que o saber é mínimo e a reflexão dispensável, e que 
acabam traduzindo-se numa tecnicização da actividade. Nenhuma 
destas tendências se constitui em produtora credível de 
desenvolvimento e afirmação profissional. (ROLDÃO, 2007, p. 17) 
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 Nesse sentido, segundo a autora, a postura do professor deve ser o de 

construtor da sua profissão, um intelectual local, ou seja, alguém que 

desenvolva a sua profissão. O professor deve ser um investigador, um 

pesquisador da sua prática de trabalho, fugindo da prática pela prática, como 

critica a autora: 

(...) conhecimento teórico produzido ou mobilizado pelos actores na 
prática de ensinar (que não exclui a anterior, mas a utiliza noutra sede). 
Por seu lado, ao referenciar o conhecimento dito “prático”, podemos 
designar: a) o “saber fazer” apenas (resultando num praticismo ou num 
tecnicismo simplista), ou, pelo contrário, b) o saber fazer, saber como 
fazer, e saber por que se faz. (ROLDÃO, 2007, p.98) – grifo meu. 

 

Para Roldão, a atuação docente deve ser marcada pela aplicação e 

integração com o conteúdo, o profissional deve ser o transformador da sua 

realidade e o seu protagonismo deve ser marcante em relação ao saber e ao 

conhecimento de conteúdos e práticas pedagógicas. Ele deve saber o que faz 

como faz, para quem e por que o faz e quais resultados pretende alcançar: 

Dominar esse saber, que integra e mobiliza, operando a convergência 
que permite ajustá-lo a cada situação é sim alguma coisa de 
específico, que se afasta do mero domínio dos conteúdos como da 
simples acção relacional e interpessoal (Roldão, 2006b). O professor 
profissional – como o médico ou o engenheiro nos seus campos 
específicos – é aquele que ensina não apenas porque sabe, mas 
porque sabe ensinar. E saber ensinar é ser especialista dessa 
complexa capacidade de mediar e transformar o saber conteudinal 
curricular (isto é, que se pretende ver adquirido, nas suas múltiplas 
variantes) – seja qual for a sua natureza ou nível – pela incorporação 
dos processos de aceder a, e usar o conhecimento, pelo ajuste ao 
conhecimento do sujeito e do seu contexto, para adequar-lhe os 
procedimentos, de modo que a alquimia da apropriação ocorra no 
aprendente – processo mediado por um sólido saber científico em 
todos os campos envolvidos e um domínio técnico-didáctico 
rigoroso do professor, informado por uma contínua postura meta-
analítica, de questionamento intelectual da sua acção, de interpretação 
permanente e realimentação contínua. Aprende-se e exerce-se na 
prática, mas numa prática informada, alimentada por velho e novo 
conhecimento formal, investigada e discutida com os pares e com 

os supervisores – ou, desejavelmente, tudo isto numa prática colectiva 
de mútua supervisão e construção de saber interpares. (Roldão, 2007, 
p.101-102) – grifos meus. 
 
 

 Pensar sobre isso permite reconhecer a necessidade de conhecimento 

científico e reflexão sobre o trabalho docente com bebês nas creches e CEIs – 
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o que nos leva a pensar numa concepção de bebe e de atuação dos 

professores nas creches. 

1.3 Concepções de bebê e de atuação dos “professores de bebês”: o 

trabalho da e na creche 

 

 Fúlvia Rosemberg em seus estudos sobre a creche no Brasil, em suas 

observações e registros sobre o funcionamento dessas instituições em meados 

desde a década de 1970 até os anos 2000, aponta as características históricas 

da formação da creche no Brasil, quando as mães trabalhadoras, sobretudo, as 

negras, ingressam no mercado de trabalho e, para tanto, necessitam da 

utilização da creche para os cuidados de seus filhos.  

Tais estudos da autora descrevem aspectos específicos da organização 

e funcionamento das creches, como por exemplo: número de funcionários; 

espaços adequados para os bebês e seus agrupamentos por faixa etária; 

funcionamento da cozinha e procedimentos para a alimentação. Segundo 

Rosemberg e Campos (1984): 

A partir de 1975 a reinvindicação por creche está presente em quase 
todo ato publico feminista, publicação ou evento. A titulo de memória: o 
jornal de esquerda Movimento (talvez uma das publicações mais 
perseguidas pela Censura Federal) consagrou, em 1976, um número 
especial sobre a mulher (inteiramente vetado pela Censura) e que 
continha uma longa reportagem sobre creche. Em 1977 é instaurada 
no país uma Comissão Parlamentar de Inquérito sobre a discriminação 
contra a mulher. Na seção de abertura, entre outras, Maria Malta 
Campos (1977) depõe sobre a situação das creches no país. (p.51) 

 

 Rosemberg também discute em sua bibliografia, as condições de 

trabalho da creche e o atendimento prestado às crianças nos momentos em 

que elas estão presentes ali. Os espaços da creche, mobiliário, atividades e a 

alimentação são amplamente discutidos e criticados pela autora. Em suas 

palavras: 
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A rede de creches do Município de São Paulo apresenta 
particularidades que a colocam em evidência entre as experiências de 
educação/atendimento da criança pequena. Destaca-se, inicialmente, 
sua extensão que, apesar de insuficiente frente à demanda, bastante 
ampla quando comparada à das demais experiências nacionais. Em 
julho de 1990 comportava 596 equipamentos, com uma capacidade 
para atender 63.998 crianças. Trata-se, também, de uma rede que 
comporta um grande número de equipamentos construídos e mantidos 
pela administração municipal. São as chamadas creches diretas que 
foram construídas ou alugadas (neste caso apenas um pequeno 
número situado na zona central da cidade) e que são inteiramente 
mantidas pelo poder público: a alimentação fornecida, os salários e 
benefícios, o vínculo empregatício dos funcionários, os materiais 
pedagógicos e o equipamento interno, bem como sua manutenção são 
financiados através de recursos orçamentários da prefeitura, ou a ela 
repassados por outras esferas públicas. (ROSEMBERG, 1991, p. 1) 

 

Já nos anos 2000, Rosemberg (2011) observa que o conceito que se 

tinha a respeito da criança pequena foi mudando, gradualmente, 

marcadamente nas últimas décadas do século XX, trazendo consequências 

para a educação e o cuidado da criança, que foram ampliados, assim como 

levando a uma maior regulamentação e controle estatais e a uma mudança nas 

políticas públicas. Por outro lado, ressalta a autora, apesar de todas essas 

mudanças, a educação infantil: 

(...) não perdeu seu caráter de atividade historicamente vinculada à 
“produção humana” e, portanto, considerada de gênero feminino, tendo 
sido sempre exercida principalmente por mulheres, diferentemente de 
outros níveis educacionais que podem estar, mais ou menos, 
associados à produção da vida e de riquezas. Isto é, diferentemente do 
cargo de professor (a) de outras etapas da educação básica, que era 
ocupação masculina e se feminizou, as atividades do jardim da infância 
e de assistência social voltadas à infância pobre iniciaram-se como 
vocações femininas no século XIX, com ideais diferentes das 
ocupações masculinas que evoluíam no mesmo período 
(ROSEMBERG, 2011, p.15). 

 

As pesquisas dessa autora e suas análises visam entender o trabalho 

realizado na creche, avaliar a qualidade da prestação do serviço e também a 

atuação destes profissionais, com o olhar focado nos bebês, para entender 

suas necessidades e criticar o baixo investimento na educação dos bebês e 

das crianças. Em sua oitiva em uma audiência pública no Tribunal de Justiça 

de São Paulo, em 2013, Rosemberg declara que: 
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(...) em São Paulo, considera-se “evidente por si”, “inquestionável” que o 
custo de uma criança na creche seja inferior (muito inferior) ao custo de um 
aluno de pós-graduação. Algumas pessoas, ao escutarem a frase anterior, 
poderiam julgá-la insana, tal a naturalização da ideologia adultocêntrica na 
sociedade brasileira, que considera que programas educacionais para 
crianças pequenas devam custar “naturalmente” menos que programas 
para adultos. (ROSEMBERG, 2011) 

 

Também, a autora se refere a preconceitos ou a um conceito 

pseudoformado, que parte do senso comum acerca da responsabilidade de 

gênero sobre o trabalho educacional a ser realizado com os bebês e as 

crianças pequenas, e que por vezes é incorporado ou aceito por quem 

administra ou gerencia a educação infantil. Em relação a esse aspecto 

Rosemberg (2013) afirma: 

 
Esta é outra enorme contradição sustentada por discriminações sociais 
contra a mulher e o bebê. Considera-se, na sociedade brasileira, que 
educar e cuidar de crianças é uma atividade de responsabilidade 
exclusiva da mãe, se não desta, de outras mulheres: da avó, da 
empregada/babá, da “tia” ou professora, porque as mulheres 
“naturalmente” estão preparadas (por disporem de útero) para educar e 
cuidar de crianças. A consequência desta associação é que este 
aspecto da vida reprodutiva – a educação e o cuidado da jovem 
geração – não faz parte do projeto nacional, do projeto político da 
cidade, de um projeto de direitos humanos à cidade. (ROSEMBERG, 
2011, p.25) 

 

Para essa autora é essencial entender como os próprios docentes 

concebem a educação e seu funcionamento e como percebem as suas 

próprias atuações como docentes. De acordo com Rosemberg (2002): 

 (...) a concepção de que as mulheres são, por natureza, 
capazes de cuidar e educar crianças pequenas reforçou os 
baixos investimentos públicos ou até mesmo a ausência de 
políticas amplas de formação docente inicial e em serviço. Serviu 
como um álibi para o reforço da educação infantil como lócus de 
trabalho feminino voluntário ou mal remunerado. (p.25). 

 

Desta forma ela constata que há uma desvalorização do trabalho do 

magistério na educação infantil em geral, principalmente o realizado com bebês 

e também por conta do trabalho ser realizado predominantemente por 

mulheres, acentuando a discriminação de gênero. Segundo Rosemberg (2011): 
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(...) a desvalorização da profissão de educadora ou professora de 
educação infantil, particularmente a da creche, quando comparada à 
ocupação docente de outros níveis ou etapas educacionais, decorre 
também do fato de ela ser destinada a crianças pequenas. Quanto 
menor a idade da criança, do (a) aluno (a) – etapas iniciais da vida são 
menos valorizadas no espaço público –, menor é seu salário e maior a 
presença de mulheres (...). (p. 17). 

 
 Nessa mesma direção, encontramos também os estudos de Maria do 

Carmo Barbosa (2010) sobre o currículo na educação infantil, especificamente 

em creche. Como ser professor de bebê é o principal enfoque das pesquisas 

dessa autora, que discute as especifidades da atuação docente com bebês. 

Como fazer, o que fazer, com quem trabalhar, os objetivos da atuação docente 

são pesquisados por suas orientandas, cujos estudos permitem traçar um norte 

para a atuação do professor nas creches. Nas palavras de Barbosa (2010): 

 
Os bebês e as crianças pequenas, em sua condição vital de serem 
simultaneamente dependentes dos cuidados dos adultos e 
independentes em seus processos interativos no e com o mundo, 
rompem com a tradição de conceber e realizar o currículo como 
prescrição de objetivos e “conteúdos” a serem aprendidos. Um 
estabelecimento educacional para crianças pequenas exige pensar e 
praticar ações no cotidiano diferentes do modelo escolar organizado 
em “aulas” e baseado na “transmissão de conteúdos”. Os bebês, 
porque não podem ainda deslocar-se com autonomia, não falam a 
“nossa língua”, não permanecem imóveis e quietos para ouvirem 
lições, interrogam a escola e o currículo, exigindo a abertura a outras 
possibilidades de planejar, organizar e avaliar o cotidiano da creche. 

(p.90) 

 

Gomes (2015), que é uma das orientandas de Barbosa, afirma que há 

um jogo para que a aprendizagem seja estabelecida, onde a interação, a 

afetividade, a escuta e olhares devem ser bem atentos em relação aos bebês. 

Salienta também a participação da família e do trabalho em conjunto que deve 

ser realizado. Aponta que, por muitas vezes, o pensamento se volta para os 

jovens e adultos que os bebês ainda serão como se estivessem em um 

processo para uma próxima fase da vida. Para Gomes, eles já se constituem 
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como cidadãos, participativos e atuantes com desejos e necessidades próprios 

da idade. Eles têm em si peculiaridades e especificidades que devem ser 

atendidas na idade em que estão. Nesse caso, o processo de trabalho deve 

visar potencializar as habilidades e competências dos bebês. 

Tristão (2016), outra orientanda de Barbosa, defende que tem de haver 

no trabalho desses docentes, uma relação estreita entre o adulto e o bebê para 

que se tenha êxito nos resultados, estes que, não são necessariamente um 

produto ou algo físico, mas sim, resultados implícitos. Para isso, deve-se 

respeitar o tempo dos bebês, tanto de seu desenvolvimento, quanto da sua 

curiosidade, dando-lhes a oportunidade de experimentarem a creche e os 

espaços existentes nela. 

E para concluir as pesquisas e estudos de Barbosa, cito mais uma de suas 

orientandas – Duarte (2012) – que aponta para a necessidade de um trabalho 

corporal e físico com os bebês. Isso significa estimulá-los a desenvolver e 

ampliar seus movimentos, bem como, sua interação corporal com o meio. 

Desta maneira eles obterão ferramentas para articular as habilidades 

mencionadas pelas outras autoras.  

É nessa mesma direção que incluo aqui a referência à “experiência inovadora 

de Loczy” na década de 1940. 

Judit Falk (1997), na organização de seu livro “Educar os três primeiros 

anos: a experiência de Lóczy” apresenta a forma de trabalhado a ser realizado 

em creche – um método inovador que, até hoje, vem obtendo resultados 

fantásticos. Lóczy é o nome da rua em Budapeste onde se localiza o Instituto 

com o mesmo nome, que funciona desde 1946.  

Segundo a autora, após a segunda guerra mundial, Emmi Pikler, médica 

pediatra, assume a coordenação da instituição criada para acolher crianças 
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órfãs e/ou abandonadas. Durante décadas, Emmi Pikler e sua principal 

colaboradora DrªJudit Falk (dentre outras) constroem outra referência de 

atenção à criança. Desde então, o Instituto vem acumulando estudos e 

pesquisas sobre o desenvolvimento de crianças pequenas e criado aportes 

para a observação e o reconhecimento das competências e das necessidades 

básicas das crianças de 0 a 3 anos, no sentido de garantir-lhes as melhores 

condições de bem estar físico e psíquico.  

Partindo de uma concepção marxista de homem, como emergente das 

condições sociais concretas de sua existência, seu pensamento sobre o 

cuidado das crianças se assenta nos princípios de garantir-lhes uma 

segurança afetiva e uma motricidade livre apoiando-se em três funções 

principais que são:  

a) acolhimento e cuidados ao bebê;  

b) pesquisa sobre o processo de desenvolvimento do bebê concatenada com a 

função institucional; 

c) formação e supervisão permanente das atendentes. 

A construção da segurança afetiva inicia-se com o entendimento de que 

cada criança é um ser único, singular, cujo desenvolvimento depende da 

qualidade da relação que se estabelece com os materiais, objetos e 

adultos de seu entorno. Nesse sentido, o respeito à criança é fundamental, 

encarando-a como uma pessoa com características, necessidades e 

expectativas próprias. 

Esse reconhecimento por parte dos adultos é primordial, tanto para o 

desenvolvimento de práticas cotidianas de cuidado, como para a construção do 

pensamento e do desenvolvimento psíquico das crianças. A observação atenta, 

por parte dos adultos, mobiliza sua ação no sentido de garantir esse 
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atendimento individualizado. A segurança afetiva vai se construindo na 

qualidade do vínculo de apego, configurada na estabilidade das relações e 

ações repetidas cotidianamente pela cuidadora/educadora. 

A importância do olhar, olhos nos olhos de cada criança e o tempo da 

comunicação verbal sobre sua ação (antecipando todos os acontecimentos), 

permite a presença de gestos delicados e consentidos nos momentos de troca, 

banho, alimentação e sono de cada criança.  

Em Lóczy, a cuidadora/educadora é orientada a repetir cada gesto 

intencionalmente nesses três momentos do dia: higiene, alimentação, e sono. 

Não é a quantidade do tempo dedicado à criança que determina a rotina, mas o 

envolvimento em cada uma dessas ações, realizadas diariamente, com cada 

criança, no sentido de garantir qualidade na interação e vínculo almejados. 

Há orientações precisas de como levantar os bebês do berço, como segurá-

los nos braços e como recolocá-los ao berço. E sempre se utilizando de gestos 

delicados, feitos com dedicação, prestando atenção ao fato de que se tem em 

mãos uma criança viva, sensível e receptiva (FALK, 2011, p.10). 

 Essa estabilidade e a regularidade das ações garantem a segurança 

necessária para o progresso do desenvolvimento global da criança. O contato 

físico é importante, no entanto, não é a presença constante, insistente, que 

garante a qualidade, mas a presença comprometida, inteira, respeitosa. É, 

pois, uma presença que reconhece também a importância do estar só.  

A motricidade livre das crianças (desde os bebês) presente em Lóczy 

permite a elas o desenvolvimento de uma consciência e uma postura corporal 

autônoma, garantindo movimentos harmônicos e seguros. A motricidade como 

consequência da atividade livre e motivada pelo interesse das crianças é, por 
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sua vez, estimulada por um ambiente rico de oportunidades de interação, seja 

entre crianças e objetos, crianças e crianças e crianças e adultos.  

Para Emmi Pikler “a saúde somática e psíquica, a noção de interação do 

indivíduo com seu meio se integram, indissociavelmente e naturalmente, desde 

o começo” (FALK, p.10, 1997). 

A presença respeitosa, afetiva e tranquila dos adultos, não em primeiro 

plano, mas dentro do campo de visão das crianças garantem o apoio e 

segurança que as encorajam ao movimento livre e à exploração do seu entorno 

de forma autônoma.  

Assim, a frase da Drª Pikler, citada pela Drª Myrtha H. Chokler no 

prólogo da edição argentina do livro “Mirar AL niño” de Judit Falk – sintetiza o 

espírito que deve nortear o trabalho dos professores de bebês em creches: 

“(...) não se pode prometer mais do que se pode dar, mas o que se dá deve ser 

estável e seguro”. 
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CAPÍTULO 2 

 

CONTEXTUALIZANDO A PESQUISA: A EDUCAÇÃO INFANTIL NO BRASIL 

E EM SÃO PAULO 

 

 

Pensar sobre a educação infantil não se desvincula da concepção de 

infância. Ao longo da história da humanidade pode-se observar que, em 

diferentes sociedades organizadas, diferentes olhares sobre a infância foram 

surgindo, de acordo com as especifidades da comunidade organizada e das 

condições estruturais e econômicas. 

 No Brasil, a educação infantil, aliada às concepções de infância, 

percorre em uma linha temporal, desde os cuidados das tribos indígenas no 

Brasil colônia, passando por momentos de privação de infância para crianças 

escravas até a organização de uma educação massificada, pós-revolução 

industrial, que se utiliza da escola como forma de promover a educação, e 

neste caso, a educação infantil. 

A Lei Federal 4.024/61 foi a primeira LDB que instituiu a educação 

Infantil de 0 a menores de 7 anos de idade, que privilegiava a mãe trabalhadora 

em caráter assistencialista, estimulando as empresas a organizarem 

instituições de escolas pré-primárias. Vemos no texto:  

 
Da Educação Pré-Primária 
        Art. 23. A educação pré-primária destina-se aos menores até sete 
anos, e será ministrada em escolas maternais ou jardins-de-infância.   
(Revogado pela Lei nº 5.692, de 1971). 
        Art. 24. As empresas que tenham a seu serviço mães de menores 
de sete anos serão estimuladas a organizar e manter, por iniciativa 
própria ou em cooperação com os poderes públicos, instituições de 
educação pré-primária.  

Já a reforma empreendida pela Lei Federal n. 5692/71 concebia a escola 

como espaço para a preparação dos indivíduos e como a grande promotora de 
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uma sociedade desenvolvida. Nesse contexto, a educação infantil, até então 

somente assistencial, passa a ser vista como compensatória, cuja função era 

suprir carências e preparar as crianças pequenas para o ingresso no ensino de 

1º grau. O grande paradoxo nessa questão é que, apesar de considerada 

importante, pois iniciava as crianças à escolarização de 1º grau, essa etapa da 

educação não era compreendida, legalmente, na educação formal. Daí 

chamada de pré-escolar (anterior à escola).  

Assim, as primeiras iniciativas legais destinadas às crianças pequenas 

no Brasil tiveram um caráter higienista e assistencialista. Representavam a 

preocupação da sociedade, quase sempre da elite, com o desenvolvimento 

social do país, pois consideravam as condições de vida a que as crianças eram 

submetidas (crianças das classes desfavorecidas), uma ameaça ao futuro 

promissor do Brasil.  

Foi nesse contexto que os movimentos feministas ganharam força, 

reivindicando creches para seus filhos, enquanto as mães estivessem 

trabalhando. Segundo Rosemberg (1984): 

 

Nesse mesmo ano (1975), realiza-se pela primeira vez na 
cidade uma manifestação pública de impacto organizada em 
torno da reivindicação por creche. É o movimento de 
funcionários alunos e professores da Universidade de São 
Paulo. Apesar da Marcha não ter ultrapassado os muros do 
Campus Universitário, dois fatos chamaram atenção: ser uma 
manifestação pública específica, ao reunir funcionários homens 
e mulheres de uma empresa; essa marcha reforça outra frente 
de luta não mais vinculada ao local de moradia, mas ao local 
de trabalho... A partir de 1975 a reivindicação por creche está 
presente em quase todo ato público feminista, publicação ou 
evento... O movimento de luta por creches foi oficialmente 
criado em 1979, como resolução do Primeiro Congresso da 
Mulher Paulista (...) (p. 76). 
 

Frente a isso, é possível afirmar que a educação infantil surgiu com 

caráter assistencialista, caráter esse que limitava o espaço educacional como 
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um espaço exclusivo do cuidar e de busca de sua efetiva afirmação como 

instituição escolar. 

A caracterização da educação infantil como um espaço do cuidar, não 

apenas incorporou o cuidar como prática educativa, o que, a priori, justifica a 

predominância de mulheres e a concretude de estereótipos relacionados a 

gênero, como também entendeu a escola como um espaço “familiar”: 

 

A feminização da docência pode ser compreendida não apenas como 
crescimento numérico das mulheres empregadas como professoras, 
mas também como estabelecimento de características de gênero 
feminino para a ocupação, em processos articulados, mas não 
automáticos, nem simultâneos, sem uma relação simples de causa e 
efeitos. (CARVALHO, 1999, p.47) 
 

 

 Em relação ao gênero, muitas outras pesquisas apontam a 

predominância feminina nas atividades docentes – a chamada feminização do 

magistério – assim como apontam que a educação infantil sempre esteve 

vinculada à maternidade, à filantropia, às mães e ao cuidado materno: 

 

O magistério se tornará, neste contexto, uma atividade 
permitida e, após muitas polêmicas, indicada para mulheres, 
na medida em que a própria atividade passa por um processo 
de ressignificação; ou seja, o magistério será representado por 
um modelo novo, na medida em que se feminiza e para que 
possa, de fato, se feminizar. (LOURO, 2003, p.95) 

 

Dessa maneira, os discursos sobre a feminização incorporam na 

educação infantil, princípios construídos social e culturalmente que associam a 

mulher como a mais apta para educar, com os princípios de sensibilidade e 

cuidado. Ao mesmo tempo, a maternidade e a vocação para o cuidar se 

constroem como ações naturais ao corpo feminino. 
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2.1 A educação infantil no Brasil – orientações atuais 

 

A legislação educacional brasileira que trata da educação infantil visa 

procurar o acesso e permanência das crianças na escola. Trata-se de luta 

proveniente dos movimentos operários e da classe trabalhadora, conforme 

assinala Louro (2003). Essa conquista tem respaldo no artigo 2º da atual Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB (Lei nº9394/96), segundo a 

qual, no que tange aos princípios e fins da Educação Nacional: 

 
Art. 2º. - A educação, dever da família e do Estado, inspirada 
nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade 
humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do 
educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 
qualificação para o trabalho. (BRASIL, 1996) 

 

Para tanto, no que se refere à educação infantil brasileira, se faz 

necessário observar que ela está baseada em documentos oficiais específicos, 

cuja busca e seleção para análise nesta pesquisa incluiu (em ordem 

cronológica): 

 Constituição de 1988 (arts. 208, 209 e 211 que dispõem sobre educação) 

(BRASIL, 1988); 

 Estatuto da Criança e do Adolescente de 1990 (BRASIL, 1990); 

 Lei Federal 9394 de 1996, que estabelece as Diretrizes e bases da 

Educação Nacional (que integra a educação infantil à educação básica - 

arts. 4, 7, 11, 18, 19, 20, 21, 22, 27, 29, 30, 31 e 89) (BRASIL, 1996); 

 Referenciais Curriculares Nacionais para a Educação Infantil de 1998 

(BRASIL, 1998); 

 Lei Federal 10.172 de 2001 – Plano Nacional de Educação (itens 1. 

Educação Infantil – 1.3 Objetivos e Metas) (BRASIL, 2001);

 Parâmetros Nacionais de Qualidade para a Educação Infantil (vol. 1 e 2) 

(BRASIL, 2006);

 Critérios para um Atendimento em Creches que Respeite os Direitos 

Fundamentais das Crianças (BRASIL, 2009);

http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/pne.pdf
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 Diretrizes Curriculares para Educação Infantil de 2010 (BRASIL, 2010); 

 Base Nacional Comum Curricular de 2017 (que se encontra em sua 

terceira versão, e segue em fase de análise final no Conselho Nacional de 

Educação) (BRASIL, 2017). 

        
           A leitura desses documentos é que permitiu a elaboração das 

considerações apresentadas a seguir, sobre as orientações atuais para a 

educação infantil no Brasil e no município de São Paulo, destacando-se, em 

especial, as referências específicas às questões de gênero. 

            A Constituição Federal de 1988 em seu artigo 208 no inciso IV garante a 

educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de 

idade fiscalizada, ofertada e administrada pelo poder publico em particular 

pelos governos municipais sendo também permitido esse atendimento 

realizado pela livre iniciativa privada. 

          O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), LEI Nº 8.069, DE 13 DE 

JULHO DE 1990 prevê que o atendimento na educação infantil deva ser 

realizado de 0 a 5 anos e também assegura diversos direitos aos pequenos a 

fim de preservar sua integridade e integralidade como cidadão, 

consequentemente nas atividades realizadas nas unidades educacionais de 

educação infantil. 

          A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), LEI Nº 9.394, 

DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996, regulamenta o funcionamento da educação 

nacional, em especifico apresentam-se aqui diversos pontos a respeito das 

atividades que são realizadas na educação infantil e suas especificidades. 

Entre elas estão, a faixa etária e a obrigatoriedade de oferta matricula para 

crianças de 4 anos de idade. Em seu artigo 26 é apontada a necessidade de 

uma Base Nacional Comum Curricular, além de incluir normas de 
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funcionamento ampliadas pela Lei nº 12.796, de 2013 – que, em seu artigo 61 

dispõe sobre a formação inicial dos professores para atuação com bebês e 

crianças. 

         O Referencial Curricular Nacional da Educação Infantil busca colaborar 

com as politicas e formação dos programas de educação infantil em suas 

atividades, dimensões em seu contexto sócio-histórico-econômico e 

institucional.  

          É interessante ressaltar a mudança de visão sobre o trabalho em creches 

que esses documentos promovem. Visto anteriormente em caráter 

assistencialista, com ênfase no cuidar, esse trabalho, historicamente, mudou 

esse viés para o binômio cuidar e educar, além de trazer definições sobre o 

perfil do educador, processo educativo, orientações didáticas e normas para o 

funcionamento  das instituições de educação infantil. 

         O Plano Nacional de Educação (PNE), Lei N° 010172, de 9 DE janeiro de 

2001 e/ou Lei nº 13.005, DE 25 de junho de 2014 determina diretrizes, metas e 

estratégias para a política educacional dos próximos dez anos. Para a 

Educação Infantil, faz em seu texto um diagnóstico sobre o funcionamento, o 

progresso, as teorias, a didática, o currículo dos últimos dez anos, para assim, 

pensar os próximos dez anos, revisitados, trienalmente, para aprimoramentos e 

resoluções por meio de consulta publica na sociedade. Desta maneira podem-

se observar avanços no trabalho realizados nas unidades de educação infantil 

em todo o país. Prevista na LDB, historicamente, já existiram dois Planos 

Nacionais da Educação e, em ambos, observamos um olhar especifico para a 

educação infantil, com foco em seu funcionamento e investimentos.  

A análise do documento Parâmetros Nacionais de Qualidade para a 
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Educação Infantil (volumes 1 e 2) (BRASIL, 2006) busca responder às 

demandas de uma educação infantil que privilegia um trabalho efetivo com a 

primeira infância, de qualidade e referência, com base nas diretrizes da Politica 

Nacional de Educação Infantil (BRASIL,2005). 

Dentre os padrões de qualidade da educação infantil: estão o 

entendimento de uma concepção de infância e de uma pedagogia para a 

educação infantil, proveniente da formação docente; fomento e ampliação do 

debate acerca da educação infantil; analise dos resultados das pesquisas 

recentes a fim do aprimoramento da educação infantil; qualidade da legislação 

para a implementação e normatização do trabalho realizado em instituições de 

educação infantil. 

No entanto, nesse documento encontra-se apenas em um parágrafo 

referência à questão de gênero: 

No que toca ao tema da igualdade de gênero, o documento Plano 
Nacional de Políticas para as Mulheres (BRASIL, 2004), elaborado 
pelos Parâmetros Nacionais de Qualidade para a Educação Infantil – 
Volume 1 Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres, propõe 
em seu Capítulo 2 a educação inclusiva e não sexista e como seu 
primeiro objetivo: 
“Incorporar a perspectiva de gênero, raça, etnia e orientação sexual 
no processo  educacional   formal   e   informal” (BRASIL, 2006, 
p.39). 

 

Buscando democratização na oportunidade de trabalho para homens e 

para mulheres o texto também assinala:  

(...) para possibilitar entre suas prioridades, a ampliação do acesso à 
Educação Infantil, pois a política de inclusão educacional deve 
também possibilitar melhores oportunidades de inserção igualitária no 
mercado de trabalho para mães e pais (BRASIL, 2006, p.39). 

 

No documento Critérios para um Atendimento em Creches que Respeite 

os Direitos Fundamentais das Crianças (BRASIL, 2009) nota-se que o 

atendimento proposto também não faz diferenciação por gênero: “Meninos e 
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meninas têm os mesmos direitos e deveres” (p. 27). Os critérios previstos neste 

documento referem-se ao respeito para com a criança em diversas dimensões 

como: ser, estar, produzir, interagir, alimentar, pensar, falar, ouvir, questionar, 

etc. Divididos em duas partes: 

A primeira contém critérios relativos à organização e ao 
funcionamento interno das creches, que dizem respeito 
principalmente as práticas concretas adotadas no trabalho 
direto com as crianças. A segunda explicita critérios relativos à 
definição de diretrizes e normas políticas, programas e 
sistemas de financiamento de creches, tanto governamentais 
como não governamentais. (BRASIL, 2009, p.7) 

 

Também nos Referenciais Curriculares Nacionais para a Educação 

Infantil (BRASIL, 1998) pode-se perceber que há a concepção pedagógica para 

uma orientação sociopolítica e pedagógica com ações afirmativas segundo as 

quais:  

(...) novas formas de sociabilidade e de subjetividade comprometidas com a 
ludicidade, a democracia, a sustentabilidade do planeta e com o rompimento 
de relações de dominação etária, socioeconômica, étnico-racial, de gênero, 

regional, linguística e religiosa. (BRASIL, 1998, p.17). 

 

 Os Referencias Curriculares Nacionais para a Educação Infantil foram 

redigidos intencionalmente, com uma proposta aberta e flexível, abordando em 

linhas gerais, as bases que podem ser adotadas na Educação Infantil, 

apontando seus principais objetivos, conteúdos básicos e algumas sugestões 

de atividades para serem desenvolvidas com as crianças. 

Observa-se ainda, em âmbito nacional, que o documento auto-avaliativo 

Indicadores de Qualidade da Educação infantil (BRASIL, 2009) procura garantir 

a implementação e a reflexão sobre o trabalho a ser realizado com bebês e 

crianças baseado nas seguintes dimensões: 1-Ambiente educativo, 2- Práticas 

pedagógicas, 3- Avaliação, 4- Gestão escolar democrática, 5- Formação e 
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condições de trabalho dos profissionais da escola, 6- Ambiente físico, 7- 

Acesso, permanência e sucesso na escola. 

O documento conduz a um pensamento de coletividade sobre o 

funcionamento das instituições de educação infantil com efetiva participação e 

adesão das instituições: 

 

Este material foi elaborado para ser usado por instituições de 
educação infantil. Secretarias de Educação e Conselhos Municipais 
de Educação podem estimular o seu uso. Entretanto, é importante 
observar que a adesão das instituições de educação infantil deve ser 
voluntária, uma vez que se trata de uma auto-avaliação. Também é 
importante lembrar que os resultados não se prestam à comparação 
entre instituições. (BRASIL, 2009, p.16) 

  

Nesse documento, as dimensões explicitadas para autoavaliação são: 

Dimensão Planejamento institucional, Dimensão Multiplicidade de experiências 

e linguagens, Dimensão Interações, Dimensão Promoção da saúde, Dimensão 

Espaços, materiais e mobiliários, Dimensão Formação e condições de trabalho 

das professoras e demais profissionais, Dimensão Cooperação e Troca com as 

famílias e participação na rede de proteção social. 

 

2.2 A educação infantil no Município de São Paulo – orientações atuais 

 

O conjunto de dados contido neste item foi elaborado com base em 

informações oficiais colhidas nos sites da Secretaria Municipal de Educação –

www.educacao.prefeitura.sp.gov.br e www.portalsme.prefeitura.sp.gov.br 

– nos quais foram encontrados os seguintes documentos: 

 Orientação Normativa nº1: avaliação na Educação Infantil: aprimorando os 

olhares (SÃO PAULO, 2014); 

 Indicadores de Qualidade da Educação Infantil Paulistana (SÃO PAULO, 
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2015a); 

 Currículo Integrador da Infância Paulistana (SÃO PAULO, 2015b). 

 

 A Orientação Normativa nº1 aponta para o trabalho que deve ser 

realizado nas escolas de educação infantil da cidade de São Paulo: cuidar e 

educar são dimensões presentes e indissociáveis em todos os momentos do 

cotidiano das unidades educacionais, baseando-se em uma concepção de 

criança que “(...) pensa sobre seu contexto, social, cultural e histórico e que 

participa da sociedade e da cultura de seu tempo e espaço (p. 13). Dessa 

forma, a escola deve funcionar, organizando espaços tempos, materiais e 

relações para construção de um trabalho para a criança “em sua integralidade”. 

 Os princípios da pedagogia da infância, segundo o documento, devem 

considerar a criança como “principal protagonista da sua ação educativa”, 

numa concepção, segundo a qual, o cuidar e o educar estejam no centro da 

atenção à criança. O perfil do educador tem que ser o que crie condições, 

tempos e espaços para organizar a ação educativa entre família e escola, 

“centralizada na criança”. 

 Segundo a Orientação Normativa n. 1 (SÃO PAULO, 2014) o relatório 

descritivo que é usado como avaliação, deve conter o percurso realizado pelo 

grupo de bebês e crianças coletivamente e o percurso realizado pela criança 

individualmente. No entanto, este não deve ser um registro comportamental 

das crianças. Antes, deve expressar “falas das crianças que reflitam sua 

autoanálise”, acrescidas do parecer do educador sobre suas observações 

realizadas durante processo de cuidar e educar. Deve também conter um 

parecer da família.  
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 Esse documento, de responsabilidade da unidade educacional, do 

educador e da gestão (tanto diretor, quanto Coordenador Pedagógico), deve 

ser salvo em formato digital para ser entregue às famílias e também às escolas 

futuras que o criança ou bebê poderão frequentar. 

 O Currículo Integrador da Infância Paulistana (SÃO PAULO, 2015b) é 

um documento que pensa sobre a criança de zero a 11 anos de idade, em sua 

formação integral, pensando na sua sociabilidade e em sua interação com os 

demais indivíduos e com o meio ambiente, com a intenção explicita de 

“promover o entendimento e percepção da criança sobre o que o cerca”. 

 Este documento trata de temas importantes para o trabalho ser realizado 

nas escolas paulistanas com crianças de 0 a 11 anos de idade, pensando 

inclusive em sua totalidade e sua especificidade, respeitando cada faixa etária. 

 Em relação aos bebês e às crianças pequenas dos CEIs/creches, o 

documento orienta que eles devem ser integrados a diversos tipos de 

interações no ambiente escolar, “sem discriminação étnico-racial, gênero e 

diversidade, seja ela, cultural econômico e social”. Dessa forma, pode-se inferir 

que a presença de um professor homem na educação infantil também pode 

fazer parte desse trabalho realizado com base no currículo integrador. 

 Os Indicadores de Qualidade da Educação Infantil Paulistana (SÃO 

PAULO, 2015a) é um documento que foi construído na sequência dos 

Indicadores da qualidade de Educação Infantil Nacional (BRASIL, 2009) e que 

tem como objetivo avaliar institucionalmente, tanto o funcionamento das 

escolas de educação infantil na cidade de São Paulo, quanto o trabalho 

realizado pelos gestores, professores. 

 O documento contém nove dimensões que abordam temas e situações 
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cotidianas das unidades de educação infantil. A aplicação deste documento 

acontece em dois dias: o primeiro para a avaliação e o segundo para 

elaboração do plano de ação para melhoria.  

Esse documento tem sido utilizado na educação infantil do município de 

São Paulo, com a finalidade específica de “permitir às unidades, poder 

entender o trabalho que realizam e o que pode ser alterado, a fim de melhorar 

a qualidade da Educação Infantil”. 

 Das nove dimensões existentes no conteúdo do documento, vale 

destacar aqui a dimensão cinco, que trata das relações étnico-raciais e de 

gênero e que pode suscitar o debate a respeito da presença do professor 

homem na educação infantil, possibilitando a prática da pluralidade cultural e a 

aceitação do trabalho docente masculino, nessa faixa de escolaridade. 

Com base nas orientações legais nacionais em vigência, o município de 

São Paulo elabora em 2015, um documento intitulado “Indicadores de 

Qualidade na Educação Infantil Paulistana” – que ponho em destaque aqui, 

tendo em vista sua força no que tange à organização e funcionamento das 

creches/CEIs – uma vez que vem desencadeando, desde então, movimento 

interno de autoavaliação e autoconhecimento nessas instituições. O documento 

ressalta: 

Durante os anos de 2013 e 2014, cerca de 441 Unidades de 
Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino, incluindo EMEIs, 
CEMEI e CEIs diretos e conveniados, responderam ao convite da 
DOT-EI para que participassem de uma auto-avaliação da qualidade 
do trabalho educativo desenvolvido em sua Unidade, seguindo a 
metodologia proposta pelo documento Indicadores da Qualidade na 
Educação Infantil, conhecido informalmente como Indique – EI. Esse 
documento, publicado em 2009 pelo MEC, faz parte de um conjunto 
elaborado com o propósito de “criar condições efetivas para a 
democratização da escola”; sua “metodologia foi concebida para que 
a comunidade reunida possa avaliar sua realidade, identificar 
prioridades, estabelecer e implementar planos de ação e monitorar 
seus resultados. (São Paulo, 2015a, p.7) 
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Mas cabe assinalar também que tais adesões à auto-avaliação por parte das 

unidades de educação infantil estão ligadas ao fato do documento assegurar que: 

 
A proposta não visa à divulgação ou à comparação de resultados da 
avaliação entre Unidades. Os resultados obtidos por meio de 
procedimentos qualitativos e negociados entre os vários segmentos 
que participam do processo adquirem sentido apenas para aquele 
contexto e aquele momento; a mesma equipe, em momentos 
diferentes, pode chegar a resultados diversos; Unidades com 
diferentes tipos de desafios podem obter resultados com distintos 
significados. (São Paulo, 2015a, p.8) 

 

Assim, o documento contempla as seguintes dimensões a serem 

avaliadas: Planejamento e Gestão Educacional; Multiplicidade de Experiências 

e Linguagens em Contextos Lúdicos para as Infâncias – Interações; Promoção 

da Saúde e Bem Estar: Experiências de Ser Cuidado; Cuidar de Si, do Outro e 

do Mundo; Ambientes Educativos: Espaços, Tempos e Materiais; Formação e 

Condições de Trabalho das Educadoras e dos Educadores; Rede de Proteção 

Sociocultural: Unidade Educacional, Família, Comunidade e Cidade. 

Posteriormente, foram incluídas ainda duas novas dimensões: Relações 

Étnico-Raciais e de Gênero e Participação, Escuta e Autoria de Bebês e 

Crianças. 

Na dimensão do indicador de qualidade que se referia às “Relações 

étnico-raciais e de Gênero”, o documento traz, no texto introdutório, 

informações sobre a diversidade na infância: 

Os bebês e crianças vivem e experiência suas infâncias nas 
Unidades Educacionais de Educação Infantil na cidade de São 
Paulo são marcadas por diversas identidades, sejam raciais, 
étnicas, de gênero, territorial, nacionalidade que se entrecruzam 
nas relações entre os pares, entre os bebês e as crianças e entre 
as crianças e os adultos, entre estes e as famílias nas práticas 
educativas cotidianas. Reconhecer e considerar essas identidades 
nas unidades de Educação Infantil nas diversas ações, 
experiências e nas relações estabelecidas cotidianamente 
significa reconhecer o papel fundamental da educação no que 
tange ao combate do racismo e sexismo, assumindo o 
compromisso com a promoção da igualdade étnico-racial e de 
gênero. (São Paulo, 2015a, p.59) 
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Buscando abordar “o desenvolvimento integral de bebês e crianças 

numa educação pautada na igualdade” e com “o comprometimento das 

educadoras os educadores”, o documento orienta que deve ser acrescido no 

Projeto Político Pedagógico das escolas reflexões que procurem “combater o 

racismo, o preconceito e a discriminação racial/gênero, na construção de uma 

visão positiva das diferenças étnico-raciais e de gênero”: 

 

Esta dimensão surge com a intenção de que as educadoras e os 
educadores da Educação Infantil, possam refletir e construir ações 
comprometidas com uma educação para todos (as), o que pressupõe 
diálogos com toda a comunidade escolar, nos momentos de 
formação e discussão que pontue o quanto muitas práticas que 
ocorrem dentro do ambiente educativo têm silenciado ou citado de 
modo pontual as culturas e conhecimentos produzidos pelas 
populações africanas, afro-brasileira, indígenas e dos imigrantes. 
Além de nos fazer repensar as intencionalidades presentes nos 
currículos, nas imagens nas paredes, corredores e murais, nas 
histórias lidas e/ou oferecidas aos bebês e crianças, aos meninos e 
meninas; nas comemorações/festas que estão presentes no cotidiano 
das escolas. Convidamos a comunidade escolar a investigar e refletir 
sobre e como o racismo tem se perpetuado no espaço educacional e 
como são valorizadas e representadas às diferentes populações 
negras, indígenas, brancas e imigrantes e deste modo construir 
caminhos que orientem o fazer e o pensar da educação para que 
esta seja, efetivamente, para todos (as). (São Paulo, 2015a, p. 60) 

 

Por meio de um roteiro de perguntas esse documento de 2015, permite 

avaliar as unidades, contemplando desde o Projeto Político Pedagógico até as 

práticas efetivas em sala de aula, no que se refere às situações de racismo e 

descriminação de gênero. Trata-se, portanto, que tem a intenção de promover 

debates sobre a qualidade da educação infantil no município de São Paulo, 

dentro e fora da escola. 

E, nesse mesmo indicador sobre gênero e diversidade, o subtítulo 

“Construção positiva da identidade” inclui a questão sobre práticas sexistas: 

“Os educadores e educadoras oportunizam aos meninos, vivências em que 

estes se fantasiem, assumam papéis de cuidar do outro, limpar e organizar o 

espaço coletivo em contraposição à ideia machista?” (São Paulo, 2015a, p.62). 
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São orientações, portanto, que procuram estabelecer um diálogo sobre 

as questões de igualdade de gênero em relação às práticas educativas, 

buscando um debate com a comunidade para “uma construção coletiva desse 

novo olhar sobre a educação infantil”. 

 No entanto, em nenhum documento, tais orientações sobre as relações 

de gênero se referem às relações entre professores, dirigentes, funcionários, 

pais, comunidade – ou, mais especificamente, à docência masculina na 

educação infantil. Ou seja: se não mencionam esse fato, para ressaltar a 

igualdade de condições para o exercício das funções docentes na educação 

infantil por professores homens e mulheres, também não o mencionam para 

impor qualquer restrição à docência masculina nessa faixa da escolaridade 

básica. 

Tal constatação confirma resultado de estudo realizado por Mendonça 

(2016), sobre essa mesma temática, que afirma em relação ao trabalho com a 

educação infantil ser realizado por homens: 

 
(...) Vale observar, que em nenhum momento na análise desses 
documentos, registrou-se qualquer restrição á atuação de 
profissionais homens na educação infantil. Tampouco foram 
encontradas justificativas de discriminação por gênero, em 
decorrência da diferença dos corpos ou da naturalização das 
diferenças socialmente construídas (p. 58). 

 

Assim, a análise dos documentos permite constatar que as orientações 

dirigidas às instituições e seus agentes sugerem que a prática docente na 

educação infantil no município de São Paulo e a reflexão dos sujeitos que 

circundam todo o processo de funcionamento das unidades de educação 

infantil paulistanas devem combater qualquer atitude sexista e de segregação 

com qualquer individuo, em qualquer faixa etária. 
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2.3 Universo da Educação Infantil na cidade de São Paulo: alguns dados 

 

Sobre o ensino municipal paulistano podemos observar, a seguir, os 

dados reunidos no Quadro 2, que procuram mostrar o universo da educação 

infantil no sistema de ensino municipal de São Paulo em 2015. 

 

 

Quadro 2 : Dados gerais do sistema de ensino municipal 

Números da Secretaria  
 

A rede municipal de ensino da cidade de São Paulo forma o maior  
 

sistema escolar do país, com quase 1 milhão de alunos, 8,2% 936.432 alunos 
 

dos 11,3 milhões de habitantes da cidade.  
 

Somados aos pais e familiares, envolve quase cinco milhões de 
2.113 escolas de  

pessoas,  ultrapassando,  e  muito, a população  da  maioria das  

educação infantil  

capitais brasileiras.  

 
 

Com mais de 83,8 mil funcionários, entre educadores e pessoal  
 

de apoio, a rede tem 1.459 escolas espalhadas por todos os 546 escolas de ensino 
 

cantos  da  cidade,  administradas  diretamente  pela  Secretaria Fundamental 
 

Municipal de Educação.  
 

Acrescentam-se a elas as 343 creches indiretas, operadas por  
 

entidades conveniadas, e os  1.171 convênios assinados com  
 

creches particulares e entidades alfabetizadoras.  
 

  
 

Fonte: portalsme.prefeitura.sp.gov.br (Acesso: abril/2015)  
 

 

Todas essas escolas estão distribuídas nas 13 DREs – Diretorias 

Regionais de Educação que dividem o município de São Paulo. São elas, em 

ordem alfabética: Butantã, Campo Limpo, Capela do Socorro,  

Freguesia/Brasilândia,  Guaianases, Ipiranga, Itaquera, Jaçanã/Tremembé, 

Penha, Santo Amaro, São Mateus, São Miguel. 

Os Centros de Educação Infantil e Escolas Municipais de Educação 

Infantil possuem a seguinte estrutura de funcionamento no que tange ao 

atendimento de bebês e crianças: 

 

A Educação Infantil destina-se a crianças de zero a cinco anos, que 
convivem e aprendem em ambientes adequados às suas necessidades e 

http://www.portalsme.prefeitura.sp.gov.br/Regionais/108300/Default.aspx
http://www.portalsme.prefeitura.sp.gov.br/Regionais/108300/Default.aspx
http://www.portalsme.prefeitura.sp.gov.br/Regionais/108300/Default.aspx
http://www.portalsme.prefeitura.sp.gov.br/Regionais/108700/Default.aspx
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interesses, com profissionais capacitados e projetos pedagógicos 
diferenciados, de acordo com a faixa etária. Os  Centros de Educação 
Infantil (CEI)são destinados ao atendimento preferencial de crianças dos 
agrupamentos de Berçário I, Berçário II, Minigrupo I e Minigrupo II. A 
formação das turmas deve observar a seguinte proporção adulto/criança: 
Berçário I - com turmas de 7 (sete) crianças por educador. 
 

Berçário II - com turmas de até 9 (nove) crianças por educador. 
Minigrupo I - com turmas de até 12 (doze) crianças por educador. 
 

Minigrupo II - com turmas de até 25 (vinte e cinco) crianças por 
educador. 
 

Infantil I – com turmas de até 30 crianças por educador Infantil II – com 
turmas de até 30 crianças por educador 
 

Ampliar e qualificar o atendimento a esse grupo de crianças está entre 
as 4(quatro) metas fixadas pela atual gestão. 
 

As  Escolas Municipais de Educação Infantil (EMEI)atendem alunos de 
quatro e cinco anos completos, em dois turnos diurnos na maioria das 
Unidades. Ao final dessa etapa, as crianças seguem para o Ensino 
Fundamental I, com matrícula automática. 
(Fonte: portalsme.prefeitura.sp.gov.br – Acesso: abril/2015) 

 

 

As Tabelas 5 a 6, a seguir mostram a diferença do número de 

professores homens e professoras mulheres nas escolas da cidade de São 

Paulo, em diferentes níveis e modalidades do ensino básico municipal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.portalsme.prefeitura.sp.gov.br/AnonimoSistema/BuscaEscola_google.aspx
http://www.portalsme.prefeitura.sp.gov.br/AnonimoSistema/BuscaEscola_google.aspx
http://www.portalsme.prefeitura.sp.gov.br/AnonimoSistema/BuscaEscola_google.aspx
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Tabela 5: Número de Professores da Educação Básica por Sexo, segundo as Etapas / Modalidades 
de Ensino – São Paulo 2007. 

 PROFESSORES –  SÃO PAULO 

   Professores por Sexo  

 Etapas / Modalidades de Ensino     

  Total Feminino Masculino 

      

 Educação Básica 361.794 299.742 62.052 

      

 Educação Infantil – Creche 25.998 25.358 640 

 Educação Infantil - Pré Escola 53.727 52.337 1.390 

 Ensino Fundamental - Anos Iniciais 127.247 117.919 9.328 

 Ensino Fundamental - Anos Finais 131.029 98.163 32.866 

 Ensino Médio 98.660 65.908 32.752 

 Educação Profissional 18.592 8.863 9.729 

 Educação Especial 7.000 6.548 452 

 Educação de Jovens e Adultos 47.126 33.678 13.448 

      

      

Fonte: MEC/Inep/Deed 

 

 

 Os dados da Tabela 2 referentes à Educação Infantil mostram o baixo 

número de professores homens nessa faixa de escolaridade. Desse total de 

professores atuantes nas creches e pré-escolas – 79.725 – apenas 2030 ou 

2,54% são homens. Isso dá a medida da dificuldade para encontrar escolas 

que reunissem as condições necessárias à realização desta pesquisa. 

 A Tabela 6, apresentada em seguida, mostra a concentração de 

professores homens e mulheres nos diversos níveis e modalidades de ensino. 
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Tabela 6: Concentração de professores homens e mulheres nas etapas da escolaridade 

 Homens no magistério Mulheres no magistério 

Educação Básica 365.395 18,5% 1.612.583 81,5% 

Educação Infantil 11.284 3,0% 358.414 97,0% 

Creches 2.682 2,1% 124.975 97,9% 

Pré-escola 10.054 3,9% 248.171 96,1% 

Ensino Fundamental 245.245 17,8% 1.132.238 82,2% 

   Anos iniciais do EF 66.416 9,2% 655.097 90,8% 

   Anos finais do EF 207.942 26,5% 575.252 73,5% 

Ensino Médio 165.784 35,9% 295.758 64,1% 

Educação Profissional 31.930 54,2% 26.968 45,8% 

Educação Especial 2.444 7,3% 31.150 92,7% 

Educação de Jovens e Adultos 74.910 28,6% 186.605 71,4% 

Fonte: Todos Pela Educação,SimoneHarnik (02/03/2011) 

 

Os dados da Tabela 6 confirmam que a presença de professoras é muito 

maior em todas as faixas da escolaridade, mas concentrando-se especialmente 

nos anos iniciais da escola básica.  

Com base nos dados das Tabelas 5 e 6 é possível acrescentar à 

reflexão sobre o magistério na educação infantil novas questões relativas a 

representações sociais sobre a natureza da profissão docente e sobre a 

docência masculina nessa etapa da escolaridade, como afirma MENDONÇA 

(2016): 

 

 

(...) pensar no professor homem na educação infantil 
acrescenta a esta reflexão, questões relativas a 
construções culturais e sociais, relações de poder e 
conflitos binários de segregação sexista do trabalho 
contida na feminização da docência (p. 62). 

 

 Refletir sobre esses conflitos binários não é somente necessário na 

docência, mas em diversas outras profissões onde esses conflitos são, 

aparentemente, também marcantes.  
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CAPÍTULO 3 

 

A PRESENÇA DE PROFESSORES HOMENS NAS CRECHES 

DA CIDADE DE SÃO PAULO 

 

 

 Neste capitulo serão apresentados os dados coletados mediante as 

respostas obtidas por meio do formulário eletrônico enviado aos professores 

que atuam ou já atuaram nos Centros de Educação Infantil (CEIs) na cidade 

de São Paulo. O processo pelo qual foram obtidas essas respostas se deu via 

e-mail, após um contato prévio com os professores respondentes. O conteúdo 

do e-mail continha orientações sobre como responder a pesquisa, ressaltando 

a importância das respostas para a pesquisa e a garantia de anonimato aos 

participantes. À mensagem, que também trazia o link para acessar ao 

Questionário Eletrônico do aplicativo Google Formulários, era anexado, ainda, 

o Termo de Consentimento livre e esclarecido para ciência e assinatura pelos 

respondentes.  O período utilizado para todo esse processo: desde o contato 

prévio por meio de rede social, contato com ex-colegas de trabalho e 

indicações; envio do e-mail com o questionário e recebimento das respostas 

por meio do aplicativo Google Formulários foi de agosto de 2016 até dezembro 

do mesmo ano. Dos 224 homens que já atuaram como professores de 

educação infantil na Rede municipal de Educação da cidade São Paulo desde 

2004 (conforme informações constantes no Portal das Escolas da Secretaria 

Municipal de Educação – http://portal.sme.prefeitura.sp.gov.br) foram 

previamente contatados 49 profissionais que aceitaram a participar da 

pesquisa.  
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 A dificuldade por encontrar mais participantes se deu pelo tamanho da 

Rede de Educação e pelas distancias entre uma escola e outra, 

impossibilitando o deslocamento para todas as unidades onde se identificou a 

presença da docência masculina. Os formulários foram enviados para os e-

mails institucionais dos CEIs onde foi identificada a presença de professores 

homens, mediante consulta ao Portal Escolas da Secretaria Municipal de 

Educação no seguinte endereço eletrônico –. 

http://portal.sme.prefeitura.sp.gov.br/Main/School#/ . 

 Em Dezembro de 2016 foi encerrado o acesso ao Questionário 

eletrônico por meio do link e foram obtidas 24 respostas de professores de 

todas as regiões da cidade. A predominância foi a de professores atuantes na 

Zona Leste de São Paulo, por conta de contatos mais próximos com o 

pesquisador. Sobre as outras 25 respostas aguardadas e que não foram 

recebidas, cabe ressaltar que as justificadas foram diversas: falta de tempo, 

problemas com o aplicativo Google Formulários, Reclamações sobre o número 

de questões a serem respondidas e falta de acesso aos e-mails. 

 As perguntas formuladas procuraram atender às questões, objetivos e 

hipóteses da pesquisa, visando entender quem é esse profissional, sua visão 

sobre a educação infantil, suas interações na unidade em que atuam e suas 

expectativas em relação ao futuro, tanto pessoal, quanto profissional na 

carreira docente em CEI.  

 

3.1 Quem são esses professores 

  

 A Tabela 7, a seguir, apresenta o perfil dos professores que 

http://portal.sme.prefeitura.sp.gov.br/Main/School#/
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participaram da pesquisa com informações básicas sobre a sua vida no 

momento em que responderam ao formulário. Trata-se de informações básicas 

como idade, estado civil, orientação sexual, participação em movimentos 

sociais e suas atividades extraescolares como acesso a meios culturais ou de 

lazer (extraídas do Quadro 4). Ressalte-se que as respostas foram solicitadas 

de forma livre e da maneira que fosse mais confortável para o professor 

responder. 

 

Tabela 7: Perfil dos professores sujeitos da pesquisa. 

 
Fonte: Tabela elaborada pelo pesquisador com base nos dados obtidos segundo as respostas dos 
sujeitos. 

 

 Os dados da Tabela 7 suscitam algumas considerações. Os dados aqui 

apresentados não caracterizam uma regra para perfil do professor homem na 

educação infantil na cidade de São Paulo, mas representam 10% de todos os 

profissionais que atuam ou atuaram na Rede Municipal de Educação. 

 Desta forma os dados reunidos na Tabela 7 permitem traçar o seguinte 

perfil desses professores: 

 A maioria dos professores tem entre 30 e 40 anos de idade; 

18 a 29 - 1 Solteiro 7 Heterossexual 19 Sim 12 Cinema 13

30 a 39 - 19 Casado 11 Homossexual 5 Não 12 Viagens 8

40 a 49 - 4 Companheiro 4 Música/Dança 6

Divorciado 2 Clubes 6

Passeios 5

Esporte 5

Leitura 4

Teatro 3

Reunião social 3

Museu 2

Video-Game 2

Total 24 Total 24 Total 24 Total 24 Total 57 *

Atividades culturais e de 

lazer

Participação em 

Movimentos Sociais
Orientação sexualEstado civilIdade

* Observação: Este total não corresponde ao número de sujeitos investigados(24), mas ao número de vezes 

que as atividades foram citadas.
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 São 12 casados, 6 solteiros, 4 possuem um companheiro ou companheira 

e 2 divorciados; 

 19 se declaram heterossexuais e 5 homossexuais; 

 12 professores não participam de nenhum movimento social, 9 possuem 

somente filiação sindical e 3 em mais de um movimento (LGBT, Escola e 

outro não especificado). 

 Tais dados colaboram no questionamento de alguns estereótipos 

referentes aos professores de educação infantil. A maioria é heterossexual, 

casado e metade participa de algum movimento político, quebrando a ideia 

proveniente do senso comum de que o professor homem na educação infantil 

é visto pejorativamente como homossexual (confirmando resultados obtidos na 

pesquisa de FRANCO, 2015) e em alguns casos como potencial pedófilo, já 

que não consegue se relacionar com outros adultos (também confirmando 

resultados obtidos por FONSECA, 2011). Além disso, se questiona ainda a 

ideia de que o professor de educação infantil é um ser alienado do que 

acontece na sociedade, não sabendo se impor socialmente como um ser 

pensante, mas sim um ser infantilizado (ADORNO, 1995). 

 Quando perguntados sobre as atividades de lazer ou culturais, alguns 

professores mencionaram mais de uma atividade, expostas a seguir, com o 

número de vezes em que foi citada: 

 Cinema – 13 professores; 

 Viagens – 8 professores; 

 Atividades com música e Dança – 6 professores; 

 Clubes e Parques – 6 professores; 

 Passeios em geral – 5 professores; 

 Prática de esportes – 5 professores; 

 Leitura de livros e revistas – 4 professores; 
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 Teatro – 3 professores; 

 Reuniões diversas – 3 professores; 

 Visita a museus – 2 professores; 

 Jogar vídeo game – 2 professores. 

 

 Com base nas respostas obtidas neste último tópico podem-se fazer 

algumas observações importantes: nenhum professor citou que participa de 

alguma reunião ou grupos religiosos; atividades intelectuais ditas como 

clássicas são pouco mencionadas pelos professores como idas aos teatros e 

museus, além disso, o hábito da leitura, imprescindível para a atividade 

docente é também pouco mencionada como atividade de cultura e lazer. 

Segundo PINHO (2009) para entender esse resultado há que se buscar:  

 

(...) compreender como se estabelecem as relações entre a 
atuação dos/das professores/as de Educação Infantil e o 
capital cultural adquirido, ou não, nos âmbitos: familiar e 
escolar. A maioria desses/as professores/as provém das 
camadas populares, de famílias com baixo capital cultural. 
Comparando os bens culturais e materiais que possuíam na 
infância com os que possuem atualmente, Pinho verificou que 
houve aumento de consumo. Porém, ressalta que ainda é 
baixo o tempo dedicado à aquisição de capital cultural. 
Embora 86% tenham concluído o Ensino Superior – 
predominando a formação em faculdades particulares – não 
houve alteração significativa no capital cultural. São 
professores/as que, em geral, apresentaram não dominar a 
linguagem e o pensamento de acordo com a função que 
exercem. Por isso, esses/as professores/as não propiciam 
capital cultural a seus/as alunos/as que também são das 
camadas populares (p.5). 
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 A busca pela compreensão deste comportamento pode ser resultado do que 

diz a autora acima, mas vale mencionar também outros fatores como a carga horária 

extensa e os baixos salários que impossibilitam o acesso a alguns eventos culturais. 

No subtítulo a seguir poderá ser observada a origem dos sujeitos desta pesquisa, 

provenientes de famílias de baixa renda e com acesso a bens culturais de forma 

limitada. 

 

3.2 Formação Pessoal e Percurso Profissional 

  

 A Tabela 8 apresentada a seguir reúne as informações sobre a formação 

pessoal dos professores, onde viviam, como era sua estrutura familiar na infância, 

suas relações na e com a escola como aluno e as brincadeiras que mais gostavam. 

Com esses dados (originários do Quadro 5 – Apêndice 2) pode-se entender a relação 

dos professores com a escola e se essa relação influenciou de alguma forma na 

escolha da profissão, o porquê dessa escolha e seu percurso de formação. 
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Tabela 8: Vida familiar, escolar e brincadeiras de infância dos professores. 

Fonte: Tabela elaborada pelo pesquisador com base nos dados obtidos segundo as respostas dos 
sujeitos. 
 

 Os dados reunidos na Tabela 8 revelam que os professores retratam 

núcleos familiares distintos, a saber: 21 professores moravam com pais 

casados, 2 tinham pais divorciados e 1 morava com pais adotivos. Das 

informações fornecidas pode-se observar, ainda, as referências aos núcleos 

familiares descritos pelos professores, com a presença dos seguintes 

parentes: 

 21 referências à mãe; 

 19 referências ao pai; 

 18 referências aos irmãos; 

 01 referência aos avós. 

 A maioria dos professores mencionou que sua infância foi caracterizada 

Mãe 21 Era um aluno destaque 15 Brincadeiras na rua 8 

Pai 19 Estudou em escola pública 22 Prática de esportes 8 

Irmãos 18 Sofria Bullying 4 Jogos de Tabuleiros 6 

Avós 1 

  

Cursou CEFAM) 11 Video-Game 4 

Jogos de rua 4 

Bicicleta 3 

Carrinhos 3 

Jogos de Montar 2 

Boneca 2 

Casinha 2 

Leitura de Quadrinhos 2 

Pipa 1 

Escolinha 1 

Bonecos 1 

Criar Brinquedos 1 

Total 59* Total 52* Total 48* 

Vida escolar 
Família (Referências-  

moravam com:) 
Brincadeiras da Infância 

* Observação: Este total não corresponde ao número de sujeitos investigados(24), mas ao  

número de vezes que os ítens foram mencionados. 
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pela baixa renda, com algumas privações a acesso de bens de consumo, 

vivendo em casas muito simples. Alguns professores mencionaram que em 

sua infância presenciaram ou vivenciaram situações de violência como pai 

alcoólatra, que batia em sua mãe e/ou perda do pai muito cedo. Apenas um 

professor mencionou caso de migração de outro estado para São Paulo. Pode-

se observar que, na maioria dos casos citados, os professores viviam nas 

periferias das cidades onde a educação foi o meio de ascensão social, como 

afirma (CHARÃO, 2014) em um debate sobre a escolha dos jovens das 

periferias pela licenciatura, por conta do fácil acesso a estes cursos e da 

rápida recolocação no mercado de trabalho (CARLINDO, 2008). Esses autores 

citam também essa ascensão social como fator principal da inserção da 

mulher no mercado de trabalho. 

 Em sua vivência escolar os professores se identificam como bons 

alunos, que gostavam de estudar, em alguns casos incentivados por suas 

famílias que acreditavam em seu potencial. Poucos relatos de bullying são 

mencionados nas trajetórias escolares.  

No que se refere à formação no âmbito do ensino médio, grande parte 

dos professores (11 dos 24 respondentes) declara que estudou no curso 

Magistério ou CEFAM e um professor relata, com certo pesar, que sua escolha 

profissional era outra, isto é, começou o curso de sua escolha, mas os altos 

custos o fizeram desistir dessa carreira inicial. 

 As brincadeiras citadas são as mais diversas possíveis, cada um de 

acordo com a sua realidade e, como mencionado anteriormente, relatam o 

difícil acesso a brinquedos sofisticados. Por outro lado, as brincadeiras 

imaginativas permeiam o repertório destes professores, como: escolinha, 
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boneca, brincadeiras de rua, bonecos, jogos de montar, jogos com bola, pipas, 

carrinhos. Alguns citaram ainda: jogos de tabuleiro, videogame, bicicleta e 

futebol de botão.  

 O brincar como eixo da aprendizagem na educação infantil suscita uma 

análise sobre as brincadeiras que os professores vivenciavam em sua infância, 

pois seu repertório e sua formação humana são validados pelos resultados de 

suas interações, que são o outro eixo de aprendizagem. Além disso, algumas 

brincadeiras retratam a futura profissão dos sujeitos da pesquisa: escolinha, 

bonecas, bonecos, brincadeiras imaginativas, jogos de montar e tabuleiros e 

prática de esportes. 

 Em relação à trajetória profissional, todos atuam na educação infantil. 

No entanto, existem diversos caminhos profissionais pelos quais os 

professores já passaram em sua carreira docente como os mencionados a 

seguir: 

 24 professores – Educação Infantil (PEI); 

 16 professores – Ensino Fundamental (PEF); 

 05 professores – Ensino Médio (PEM); 

 04 professores – Educação de Jovens e Adultos (EJA); 

 02 professores – Assistentes de direção (AD); 

 03 professores – Coordenação Pedagógica (CP); 

 02 professores – Direção (DIR). 

 Esses dados mostram que os professores permaneceram em sala de 

aula independente do nível de ensino. Nenhum professor citou que atua ou 

atuou como docente em nível superior de ensino.  

 A respeito do ingresso e da escolha inicial para o trabalho com a 

educação infantil, encontram-se poucos relatos dos sujeitos da pesquisa, a 
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maioria informa que foi “a oportunidade que surgiu para o trabalho”, “em um 

cargo público com um salário inicial razoavelmente bom” – pode-se inferir que 

esse tipo de opinião surge originária da recente inserção da educação infantil 

nos sistemas educacionais, pois como foi dito no capitulo anterior, no Brasil, a 

educação infantil, especificamente na creche, foi inserida na constituição de 

1988, fundamentada na LDB de 1996 e inserida na Rede Municipal de 

Educação em 2002. 

 Em relação à formação acadêmica dos professores, podemos ver 

números bem interessantes. Dois não concluíram o ensino superior, atuando 

com seu diploma em nível médio (Curso Normal), sete professores possuem 

nível superior completo em diversos cursos de licenciatura e Pedagogia, três 

não concluíram ou estão em curso em suas pós-graduações stricto-sensu e 

onze possuem pós-graduação (lato-sensu). De acordo com o número 

relevante de sujeitos participantes desta pesquisa, homologamente, pode-se 

considerar que mais de 50% dos professores homens de educação infantil da 

Rede Municipal de Educação de São Paulo já concluíram ou estão cursando 

um curso de pós-graduação (lato e stricto sensu). Cabe, ainda, questionar e 

analisar a qualidade destes cursos, mas também, ressaltar que esse fato 

representa a procura pela qualidade na formação continuada. 

 

3.3 Visão dos professores sobre as crianças 

 

 A Tabela 9, apresentada a seguir (originária do Quadro 6 no Apêndice 

2), expressa a visão dos professores sobre as crianças com quem trabalham, 

a forma como percebem suas vidas, seus costumes, seus gestos, seus gostos, 

suas interações, seus desejos, suas origens. 
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 Trata-se de um quadro com olhares muitos específicos, mas que 

convergem entre si em muitos aspectos. Por mais que se encontre a 

heterogeneidade nas escolas paulistanas observam-se muitos pontos comuns 

com relação o perfil das crianças e suas rotinas em diferentes locais da 

cidade. Os professores homens aqui investigados apresentam pontos 

interessantes sobre o seu cotidiano e sua relação com os bebês e as crianças 

em diversas situações e momentos. 

 

Tabela 9: Perfil e relações com as crianças na visão dos professores. 

 
Fonte: Tabela elaborada pelo pesquisador com base nos dados obtidos segundo as respostas dos 
sujeitos. 

Baixa renda / Perfil Familiar 

variado (com e seus pai/mãe/ 

avós chefes de família) / 

Desemprego frequente

16
Relação que envolve afeto, 

confiança e profissionalismo
19

Rotina : Acolhimento / Café 

da manhã / Colação (Suco)/ 

Banho / Momento de 

descanso / Café da tarde / 

Horário da saida. ( 10 horas de 

atividades diárias) *

24

Alegres / Atentas /bem 

alimentadas / bem cuidadas / 

bom relacionamento com os 

adultos / Adaptadas a escola 

desde o berçário

3
Professor homem como 

referência
4

Crianças negras / Filhos de 

migrantes nordestinos / 

imigrantes bolivianos / residem 

no entorno da Creche-CEI

1

As crianças aprendem, se 

movimentam, exploram espaços, 

materiais, recursos.

1

Levadas e trazidas por terceiros 

(transporte particular ou 

vizinhos)

4

Total 24 Total 24 Total 24

Perfil das crianças Relação com os bebês Rotina

* Alguns professores fazem alguma diferenciação a respeito de como realizam as atividades  e as rotinas de acordo com a faixa etária e 

número de bebês e crianças
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 De acordo com os depoimentos dos professores reunidos na Tabela9 

podem-se observar características comuns em diversos CEIs, em diferentes 

pontos da cidade, tais como: 

As crianças que frequentam o CEI são de famílias de baixa renda, 

alguns participantes de programas sociais como o Bolsa Família, se 

utilizam dos benefícios como o LEVE-LEITE (PROFESSOR 4) 

Muitas crianças são levadas e trazidas ao CEI por pessoas que não 

são o pai ou a mãe, como vizinhos, irmãos mais velhos e quando 

possível por transporte coletivo particular. (PROFESSOR 11) 

As crianças estão sempre atentas e curiosas para todas as atividades 

que são realizadas no CEI realizando as atividades com alegria e 

muita disposição. (PROFESSOR 13) 

 

 Sobre as relações interpessoais entre os bebês, crianças e professores 

os docentes são praticamente unânimes ao afirmar que são “relações boas, em 

um clima amistoso e muito companheirismo”. É praticamente regra a 

associação do professor homem com o pai, por tratar-se muitas vezes da falta 

da figura masculina na socialização primária da criança. Como em muitos 

casos citados trata-se do único profissional homem no CEI.  

 A rotina, bem destacada na terceira coluna da Tabela 9 é objeto de 

diversas pesquisas e estudos que procuram entender e orientar o trabalho que 

deve ser realizado na CEIs e Creches. Como os estudos de Paulo Fochi que 

em seu livro “Afinal, o que os bebês fazem no berçário?” em que a 

oportunizarão de vivências é fundamental, em seu acolhimento, interação, na 

afetividade. Evidentemente, que dentro das 10 horas em que os bebês estão 

na instituição há momentos fixos, como mencionado na Tabela 9. No entanto, 

na coluna do meio dessa mesma Tabela 9 observa-se o quanto a interação é 

importante, como os professores se veem como referência para as crianças, 

procurando estabelecer vínculos de maneira saudável e também possibilitando 
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vivências em todos os espaços e materiais. Fochi (2015) apresenta as formas 

de oportunizar vivências na Figura 2, a seguir: 

 

Figura 2: Histórias Narradas em Paulo Fochi 

 

 As ações de comunicar autônomas e saber fazer são fundamentais para 

o trabalho realizado com os bebês e as crianças – ambas citadas pelos 

professores e embasadas também nos estudos de Barbosa (2010) e Falk 

(1997). Percebe-se que os professores possuem a noção do trabalho a ser 

realizado baseado nestes teóricos e estudiosos. Esse olhar não é desvinculado 

de uma teoria e não está segmentado no gênero, mas sim, revela 

embasamento teórico fruto da formação inicial e continuada já mencionadas.  

 A respeito desses dados vale ressaltar alguns relatos dos professores, 

ao se manifestarem sobre sua profissão como professores de bebês em 
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creche- CEIs, especialmente no que se refere ao cotidiano e relacionamento 

com as crianças: 

“Minha relação com os bebês é de cuidado e afeto. Procuro estabelecer 
uma relação de confiança com as crianças. Sempre procuro ser franco e 
olhar nos olhos deles. Tento respeitá-los enquanto seres humanos e o 
retorno é sempre muito agradável. No decorrer do ano construímos uma 
relação de respeito mútuo. Tanto que quando encontro ex-alunos pela 
rua, em geral, são eles que me chamam a atenção, sempre com muito 
carinho.” (PROFESSOR 2) 
 
“É uma relação de afetividade e profissionalismo. Sabemos que a 
primeira infância tem suas especificidades, que o cuidar e a afetividade 
tem grande destaque nessa etapa da educação infantil. Porém me cobro 
objetivos muito claros quanto ao desenvolvimento dessas crianças. E 
não deixo de lado o aspecto profissional que muitas vezes é relegado a 
uma posição menor em função do caráter afetivo que essa função 
possui. Como crianças normais. Brincam, aprendem coisas novas, 
gostam de cantar, se movimentam, exploram espaços, se envolvem em 
conflitos.” (PROFESSOR 3) 
 
“Minha relação com eles é tranquila e carinhosa embora a presença 
masculina impõe um pouco mais de respeito. Tento transmitir uma 
educação na base do diálogo e reflexão.” (PROFESSOR 5) 
 
“Fico muito feliz em participar do aprendizado deles e ser uma referência 
da figura masculina em seu dia-a-dia.” (PROFESSOR 8) 
 
“A vida destas crianças no CEI, não apenas neste, mas em muitos que já 
passei NÃO É FÁCIL, em nome das rotinas estes bebês e crianças 
levam vida comparada a de adultos. Acordam cedo, muitas vem em 
transportes aglomerados, tem horas controladas para as refeições, 
higienização e descanso, tem carga horária de superior a 8 diárias, todas 
apartadas do convívio familiar. Vivem a rotineira desumanização por 
meio do desapego em nome da sobrevivência. Não podendo sequer 
poder decidir ou ser ouvidas se querem ou não participar” (PROFESSOR 
12) 
 
“A relação com crianças de outras salas acontecem da mesma forma, 
acreditamos que as crianças pertencem ao CEI e não em uma sala 
específica.” (PROFESSOR 13) 
 
“Ao longo do ano, especialmente as crianças mais velhas, se 
ambientavam melhor com a rotina do CEI, chorando menos ou pedindo 
menos pela presença da mãe” (PROFESSOR 14) 
 
“A entrada é mais complicada alguns ainda choram muito, mas no 
decorrer do dia eles vão ficando mais calmos.” (PROFESSOR 15). 
 
“No dia a dia de uma CEI algumas rotinas não mudam, horário de 
entrada, primeiro lanche, atividades coordenação motora leve e grossa. 
hora do almoço, Horário do sono. Momentos de trocas de roupas, 
segundo lanche, atividades com música, dança, entre outras. Com tudo 
isso muitos alunos tende a se comportar bem, mais tínhamos caos de 
alunos se não socialização se mostrava mais agressivos do que outros. 
Se tomava, um medida educativa competente a ação.” (PROFESSOR 
17) 
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“Tenho uma relação bastante amistosa com as crianças, interagimos e 
brincamos muito. Busco estabelecer e fortalecer meu vínculo com eles 
em conversas em grupo ou individuais e através das brincadeiras que 
fazemos” (PROFESSOR 18) 
.  
A brincadeira e a autonomia conquistada no dia a dia, faz com que as 
crianças se apropriem bem do espaço escolar de modo que, depois do 
período de adaptação não choram nem mesmo para entrar uma vez 
aprendida a rotina de atividades “ (PROFESSOR 19) 

“hoje estou na coordenação e percebo que eles me enxergam como 
referencia masculina. reparam se estou de barba ou cortei o cabelo, 
gostam de me comparar com seus pais ou avos. Muitos já têm o hábito 
de passar em minha sala para me dar um abraço assim que chegam ou 
ao saírem e por outro lado alguns já sabem que se aprontarem vão ter 
de me contar o que fizeram. (PROFESSOR 20) 
 
“Se comportam regularmente como o que entendemos ser parte da vida 
de bebês: brincam, comem, choram, exploram, entram em conflitos, 
aprendem a marcha, desfraldam, riem, choram.” (PROFESSOR 21). 

“Estando sob uma rotina rígida de horários aparentando meio 
conformadas” (PROFESSOR 23) 

 
Vale que ressaltar, ainda, que parte das demais professoras utiliza a 

figura masculina como representação do poder para discipliná-las, ameaçando 

chamar determinado professor para conversar com a criança ou levá-la na sala 

deste professor, reforçando a ideia de diferenciação entre o trabalho docente 

masculino e o trabalho docente feminino, fazendo com que as próprias crianças 

percebam essa diferença (ainda que de forma distorcida).  

“Relação de respeito e autoridade com as crianças das outras 
salas, geralmente é confundido como ser "o monstro", aquele que 
coloca "ordem na casa". Condição essa propagada em muitas 
vezes pelos próprios colegas.” (PROFESSOR 11). 
 

 

A leitura da Tabela 9 permite perceber também que a ideia de 

praticidade, disciplina, responsabilidade está presente em diversos relatos dos 

professores. 

 Além disso, observa-se ainda que os professores sejam unânimes em 

afirmar que as crianças possuem cores, brinquedos e personagens de 

desenhos que são designadas “para meninos” e “para meninas”. Mas que isso 
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é “proveniente do lar de cada uma delas”, pois o trabalho realizado no CEI não 

faz distinção alguma com as brincadeiras, cores, atividades. Todo o trabalho 

realizado visa romper com preconceitos e ideias sexistas e que trabalham na 

formação e desenvolvimento pleno do bebê e da criança.  

 Na Tabela 10, a seguir, cujos dados foram extraídos do Quadro 7 – 

Apêndice 2, os professores revelam como as crianças se comportam em 

relação às questões de gênero: 

 

Tabela 10 : Visão dos professores sobre o comportamento das crianças em relação a gênero. 

  
Fonte: Tabela elaborada pelo pesquisador com base nos dados obtidos segundo as respostas dos 
sujeitos. 

  

 Seguem alguns relatos acerca das brincadeiras e práticas relacionadas 

ao gênero dos bebês e crianças, observadas pelos professores: 

“Sim, meninos escolhem sempre os carrinhos e as meninas as bonecas. 
Rosa é de menina e azul é de menino. Tive um caso em minha turma, na qual 
um garoto tinha os cabelos compridos; todos os alunos o chamavam de "a 
Br....", (PROFESSOR 1) 

“usando o artigo no feminino, foi demorado quebrar esse pré-conceito com as 
crianças. Nesse caso, quando os peguei no inicio do ano, as crianças tinha 
03 anos completos.’ (PROFESSOR 2) 

“A grande maioria das crianças, se vestiam conforme seu gênero” 
(PROFESSOR 4) 

Aspectos mencionados Frequência 

Personagens infantis por gênero 23 

Comportamentos diferentes com professores  

homens e mulheres 
19 

Reprodução de atitudes e expressões sexista por  

parte das crianças 
12 

Divisão de brinquedos e personagens  (Masculino e  

Feminino) 
8 

Referência às cores (Masculino e Feminino) 7 

Total 70* 

* Observação: Este total não corresponde ao número de sujeitos  

investigados (24), mas ao número de vezes que os ítens foram  

mencionados. 
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“Normalmente eles reproduziam práticas sexistas, na medida do possível, eu 
tentava minimizar, por exemplo, alguns dias, os brinquedos eram pra todas as 
crianças, tinha o dia da boneca (todas as crianças faziam uma atividade com 
boneca), o dia do carrinho, eu conversava com eles sobre as questões das 
cores e de comportamentos, tentando na medida do possível não alimentar o 
discurso sexista.” (PROFESSOR 7) 

“Sim. É uma prática muito arraigada as "coisas de menino e coisas de 
menina" como brinquedos, vestiário, cores e brincadeiras, como Rosa e 
boneca são coisas de meninas e azul e carrinho são coisas de menino. 
Combato essas práticas com naturalidade e exemplo, dando à criança a 
chance de refletir sobre isso. Aos bebês, apenas dou a oportunidade de 
experimentarem o que quiserem, sem imposição alguma. “(PROFESSOR 11) 

  

3.4 Situações profissionais e relações interpessoais dos professores 

homens nas Creches/CEI 
 

 A Tabela 11, a seguir, trata das relações interpessoais do professor com os 

colegas de trabalho, pais e funcionários, focalizando as situações vividas de aceitação 

e/ou discriminação pelos professores, bem como mostrando a comparação com o 

trabalho realizado pelas professoras mulheres (dados extraídos do Quadro 7 – 

Apêndice 2). São dados que remetem a reflexões sobre a presença do professor 

homem em um ambiente majoritariamente feminino. Reúne relatos sobre o 

estranhamento dos pais e sobre o autoestranhamento dos professores, quando 

inseridos num local em que não se é esperado.  

A análise desses dados convida a uma reflexão sobre os relatos e sobre a 

realidade dos CEIs de toda a cidade de São Paulo. 
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Tabela 11: Relações interpessoais e comparação com o trabalho realizado por mulheres. 

 
 

Fonte: Tabela elaborada pelo pesquisador com base nos dados obtidos segundo as respostas dos 
sujeitos. 

Referências à aceitação 8 

Há diferenças:  homens são  
mais pacientes/ mais  

práticos e conhecem  
brincadeiras diferentes 

3 

Referências à 

discriminação 

11 
Diferenças somente na  

formação, experiência e  

projeto no CEI 

9 

Referências à 

adaptação 
 

7 Não há diferenças 12 

26* 24 

Relações interpessoais e situações vividas 

na  Creche-CEI 
Comparação com o trabalho docente feminino 

* Observação: Este total não corresponde ao número de sujeitos investigados (24), mas ao número 

de  vezes que os ítens foram  mencionados. 
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 Os dados apresentados na Tabela 11 apontam que 21 dos 24 

professores respondentes afirmam que as relações com os demais 

profissionais do CEI são amistosas e cordiais, com alguns casos de amizade. 

O Professor 3 sente que em seu local de trabalho há “uma certa 

competitividade entre ele e as professoras”, mas não especificou como se dá 

essa competição. O Professor 11 diz que mantém “uma relação respeitosa 

com seus colegas de trabalho”, mas que se mantém distante. O Professor 17 

informa que no inicio de sua chegada a um novo CEI há uma restrição, mas 

que depois é “de boa”. 

 Quando perguntados sobre o cotidiano do CEI, os professores 

expuseram sua rotina de chegada, trabalho, acolhimento, realização de 

atividades, interações e intervenções diárias. Alguns citam a sensação de 

“constante vigilância” por parte de algumas mulheres.  

A esse respeito, vale lembrar aqui que essa vigilância também é 

mencionada por Apple (1988), quando afirma que a profissão docente, por ser 

majoritariamente feminina, fruto de um contexto histórico onde a profissão foi 

se caracterizando por gênero e classe social, ou seja, os profissionais da 

educação foram se constituindo principalmente por mulheres – sujeitas a 

controle, vigilância e supervisão intensos.  

Assim, a presença do professor homem é historicamente inadequada e 

inapropriada nos anos iniciais da escolaridade, em especial nos berçários e 

creches. 

 Louro (1997) também manifesta essa estranheza quando discute a 

presença da mulher nesse contexto sócio-histórico-profissional, apontando a 

aceitação da docência feminina como natural na perspectiva da sociedade: 
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(...) Se o destino primordial da mulher era a maternidade, bastaria 
pensar que o magistério representava de certa forma, “a extensão da 
maternidade”, cada aluno ou aluna vistos como um filho ou uma filha 
“espiritual”. O argumento parecia perfeito: a docência não subverteria 
a função feminina fundamental, ao contrário, poderia ampliá-la ou 
sublimá-la (LOURO, 2007, p. 450). 

 
 

 Conforme Louro (2007), a Escola Normal foi a grande responsável por 

esta inculcação sobre a mulher no exercício da profissão docente. Uma 

inculcação que atingia até os modos de se trajar das professoras em 

formação: “Uniformes sóbrios, avessos à moda, escondiam os corpos das 

jovens, [...], e combinavam-se com a exigência de uma “postura discreta e 

digna”. O mesmo valia para as professoras: “(...) como modelos das 

estudantes deveriam também se trajar de modo discreto e severo [...]” (p. 461).

  Sobre os casos particulares de aceitação ou rejeição cada 

professor possui uma história e um relato diferenciado. A seguir, o Quadro 3 

traz um resumo do que cada professor mencionou sobre sua trajetória, 

evidenciando tais ocorrências por professor 

 

 

Quadro 3: Resumo dos depoimentos dos sujeitos sobre sua aceitação ou 
rejeição nos CEIs/creches 

Prof. 1:    O professor sente que sua chegada provoca uma sensação otimista dos pais em 
relação ao trabalho que será desenvolvido; 

Prof. 2:    Já foi acusado de abuso e teve que provar sua inocência quando se removeu para um 
novo CEI; 

Prof. 3:    Sempre sentiu uma sensação de desconfiança por parte de toda a comunidade escolar, 
mas que nada de concreto contra o seu trabalho foi relatado; 

Prof. 4:   Teve um caso, onde uma mãe desconfiou de sua competência para realizar o trabalho; 

Prof. 5:    Percebeu certo estranhamento por conta de sua chegada em uma nova unidade 
escolar; 

Prof. 6:    Diz que seu trabalho sempre foi “super” tranquilo; 

Prof. 7:   Perguntaram a ele sobre sua sexualidade, comparando a diferentes casos de pedofilia; 
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Prof. 8:   O professor 8 foi questionado logo no começo do ano se ele batia, “foi avaliado” por uma 

tempo, mas com a demonstração de seu bom trabalho ganhou uma festa surpresa organizada 
pelos pais no dia de seu aniversário. 

Prof. 9:    Menciona só um caso, mas não dá detalhes. 

Prof. 10: Perguntaram o porquê de escolher essa profissão; 

Prof. 11: Todo o inicio de ano tem que provar, mas no fim do ano é tudo legal; 

Prof. 12: Sempre tem uma provação, mas sempre se impõe como profissional e obtém sucessos; 

Prof. 13: Menciona um caso em 2002 de preconceito, nada mais; 

Prof.14: Sempre sofreu muitas indiretas sobre a sua presença no CEI em caráter de 
discriminação; 

Prof. 15: Diz que sua trajetória foi bem tranquila; 

Prof. 16: Sofreu discriminação no inicio da carreira; 

Prof. 17: Já foi perseguido por seu histórico; 

Prof. 18: Sentiam que as famílias se sentiam inseguras com sua presença em sala de aula; 

Prof. 19: Relata que sempre há um estranhamento inicial, mas que é superado com o decorrer do 

ano resultante do seu trabalho; 

Prof. 20: Sentiu-se discriminado por uma situação especifica; 

Prof. 21: Ouve de muitos que esse trabalho não é natural, perguntam se ele é gay e uma mãe 
questionou e preocupou-se em ter o filho estuprado; 

Prof. 22: Em sua opinião a escola é preparada para isso; 

Prof.23: O professor relata que todo o inicio do ano tem que provar sua capacidade e idoneidade, 
mas que em um ano foi elogiado em publico por uma mãe na reunião de avaliação institucional da 
prefeitura; 

Prof. 24: Sempre sofre diversos questionamentos sobre sua escolha profissional. 

Fonte: Quadro elaborado pelo pesquisador com base nos dados obtidos segundo as respostas 
dos sujeitos. 

 

 Com base nesses relatos pode-se fazer uma análise do que acontece 

no cotidiano de uma creche/CEI paulistana quando há a presença da docência 

masculina.  Os relatos de rejeição ou discriminação, apresentados a seguir, 

explicitam melhor isso: 

“Sim, já fui acusado de abuso por parte de uma mãe, claro que foi provado 
que não se trava disso, pais e mães que pedem para seus filhos serem 
trocados de sala por causa da minha presença, familiares que falam 
diretamente que "homem não pode trabalhar em creche"; também, durante 
muito tempo, as colegas viam com desconfiança a minha presença no CEI.” 
(PROFESSOR 2) 

 “Uma mãe perguntou se eu era homossexual no primeiro dia de aula, e 
perguntou como eu cuidaria da filha dela, eu disse que cuidaria como cuidava 
de todos os filhos ali, e que se ela não gostasse poderia tirar a criança do 
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CEI, pq eu era concursado e não sairia da sala, a criança não voltou mais.” 
(PROFESSOR 7) 

"Cerca de 4 anos atrás durante a primeira apresentação dos professores para 
todos os pais na antiga unidade onde trabalhava uma mãe no momento em 
que eu me apresentava me questionou se eu não batia em crianças.  
Nesse momento uma mãe de aluno do ano anterior tomou a frente e disse 
que eu era um ótimo profissional, que tinha um grande carinho por mim e que 
eu fazia o papel de mãe e pai para sua filha e que ela estava triste por eu não 
ser o professor de sua filha naquele ano. Os primeiros dias foram 
complicados, eu nunca havia trocado uma fralda e esse processo de 
adaptação foi engraçado com alguns percalços. “(PROFESSOR 8) 
  
 "Sim, no ano de 2002 trabalhava no CEI XXXX XXXXXXX, e na atribuição 
restou o berçário II crianças que usavam fraldas, bem pequenas. Uma mãe 
foi até a direção questionar minha presença ali, não queria que a filha dela 
fosse trocada por um homem, achava que isto não era certo. A direção tentou 
explicar para mãe que eu era um profissional e tinha toda capacidade de 
exercer tal função. A mãe não satisfeita ligou para secretaria da educação e 
foi até o gabinete do prefeito fazer sua reclamação. Não sei o que falaram 
para ela, também não fiz questão de saber. 
Ela “tirou sua filha do CEI, para matricular numa escola particular.” 
(PROFESSOR 13) 

 

 Nos apontamentos realizados pelos professores que participaram desta 

pesquisa há também relatos e avaliações positivas, até mesmo dos que 

mencionaram momentos de rejeição ou discriminação, em seu trabalho e no 

relacionamento com as famílias: 

“Muitas, a principal delas é o fato de os pais acreditarem ( o que não 
necessariamente é uma verdade) é que um professor homem é muito 
mais capaz de garantir a ordem e um bom comportamento das crianças, 
ou seja , garantir um lugar de autoridade.” (PROFESSOR 1) 

“Sim, apesar das resistências iniciais, no final do ano sempre tenho a 
satisfação de ter virado o jogo. Teve um caso de um menino que a mãe 
tentou de todas as maneiras tirar o filho da minha turma, e com o apoio 
da equipe gestora da época , a criança continuou. No final do ano a mãe 
pediu desculpas e me agradeceu. Hoje somos amigos e todas as 
dúvidas da escola ela vem tirar comigo. “(PROFESSOR 2) 

“Elogios por parte de pais diretamente pra mim e também pra direção da 
escola. Reconhecimento do trabalho. Presentes em datas oportunas.” 
(PROFESSOR 5) 

“Todos os anos, geralmente nas últimas reuniões de pais, os mesmos 
vem a mim dizer como estavam enganados a meu respeito e como 
gostariam que eu continuasse a ser professor das suas crianças. “ 
(PROFESSOR 11) 

“Sim! Quando a diretora da Cei me pediu para ficar com o mini-grupo em 
quanto um colega está gravida fique com os alunos dela por 2 meses, 
ele tinha começado a fazer um trabalho para o desfralde e muitos não 
tinham ainda saindo. Me pediram para iniciar este trabalho com eles. 
Então ao longo desses meses fui trabalhando como eles e em dois 
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meses quase todos turma não usava mais fralda. Para mim foi o um dois 
melhores resultados obtido.” (PROFESSOR 17) 

“sempre. Saindo de um CEI como professor e indo para a coordenação 
de outro equipamento, lá chegando alguns pais já haviam feito uma 
propaganda positiva sobre meu trabalho e vinha me visitar e agradecer. 
“(PROFESSOR 20) 

“Sim, em uma reunião sobre a avaliação da escola, uma mãe que era da 
minha sala, me avaliou como bom professor e que era importante essa 
figura masculina.” (PROFESSOR23) 

 

 A respeito de sua relação com os colegas de trabalho em suas 

unidades, os professores relatam as seguintes situações: 

“Hoje posso dizer, depois de algum tempo fixo em eu ma U.E.; que é mais 
tranquila. Como percebi logo de início a dificuldade com relação ao gênero 
masculino, sempre procurei conversar muito com os familiares das crianças, 
deixando sempre a possibilidade deles me acompanharem durante o dia. 
Hoje, posso dizer que há uma relação de confiança vigiada (PROFESSOR 2) 
 
“Como a maioria eram mulheres se sentiam como se eu tivesse competindo 
com elas.” (PROFESSOR 4) 

“O corpo docente, já me vê como um integrante e participante ativo. Percebo 
que há ainda alguns cuidados e observações sexistas. Sempre há a fala 
"toma cuidado com isso", coisas que no caso das mulheres elas não 
precisam tomar.”(PROFESSOR 17) 
 
“É uma relação boa, temos trocados muitas ideias, mas percebo que elas 
meio que me colocam como uma liderança entre os professores.” 
(PROFESSOR 23). 

“A princípio sempre de estranheza, mas depois boas relações são criadas. 
Não vou perder meu tempo falando de pessoas de má fé “(PROFESSOR 24) 

 

 E sobre o relacionamento com as famílias, que é parte fundamental 

do trabalho com a educação infantil, segundo a Orientação Normativa No1 e 

Currículo Integrador, vemos os seguintes depoimentos: 

“Minha relação com os pais sempre foi de confiança, eu conversava muito 
com eles, e aos poucos, eles viam os filhos se desenvolvendo, e 
agradeciam pelo trabalho. Minha relação com os funcionários era boa, 
exceto com a gestão das escolas, sempre tive atrito com diretores.” 
(PROFESSOR 7)  
 
“No inicio, tive uma restrição, mais isso logo mudou, os pais no geral eu 
conhecia, pois pertencia à comunidade. Mais sempre tive um bom convívio 
com todos. Com as famílias eu procuro sempre construir uma relação 
próxima, cúmplice e de auxílio mútuo, preciso de informações e a 
participação das famílias em minhas práticas pedagógicas. As famílias 
precisam de mim para se sentirem seguras. Com os funcionários e 
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funcionárias do CEI tenho uma relação de parceria também, participam do 
trabalho pedagógico do CEI.” (PROFESSOR  17) 
 
“Uma relação tranquila, sempre procuro manter a prática da boa 
vizinhança.” (PROFESSOR 23). 

“Em geral muito boa, já criei amizade pessoal com família de aluno e de 
colegas.” (PROFESSOR 24). 

 
 

 Os relatos feitos pelos professores2 estão inseridos nos cotidianos dos 

Centros de Educação Infantil e Creches. Por vezes, as falas descritas aqui já 

foram ouvidas pelo pesquisador e se tornam os desafios a serem solucionados 

e explicados.  

  

3.5 Visão dos professores sobre a carreira docente 

 

 Na Tabela 12, apresentado a seguir, é possível entender o sentimento 

dos professores a respeito de sua atuação profissional e os seus planos para o 

futuro. São dados simples (extraídos do Quadro 8 – Apêndice 2), em que as 

respostas foram bem objetivas e nas quais são apresentadas as expectativas 

destes profissionais acerca de sua trajetória profissional docente. 

 

Tabela 12: Nível de Satisfação e perspectivas para o futuro da carreira. 

Situação Atual 
 Indicam permanência na 

profissão 
Projetos para o futuro 

Satisfeito 21 Sala de aula 7 
Estudar / Qualificar / 

Pós- Graduação 
19 

Insatisfeito 3 Gestão escolar 17 Cargos na gestão 9 

        Sair da profissão 3 

Total 24 Total 24 Total 31* 

* Observação: Este total não corresponde ao número de sujeitos investigados (24), mas ao 
número de vezes que os itens foram mencionados. 
Fonte: Tabela elaborada pelo pesquisador com base nos dados obtidos segundo as respostas dos 
sujeitos. 

                                                 
2 Podem ser verificados outros depoimentos no Apêndice 2. 
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 Os dados reunidos na Tabela 12 permitem notar certa satisfação dos 

professores com relação à carreira docente e, ao mesmo tempo, sugerem 

também apreensão. A grande maioria, 21 professores, se manifesta feliz e 

satisfeita com sua atuação profissional, embora não fique claro, se é pela 

educação em geral (já que parte desses professores atua ou já atuou em 

outros níveis de ensino), ou se é especificamente pela docência na Educação 

Infantil. 

 Os casos de insatisfação mencionados (3 professores), não se referem  

ao sistema em que os professores estão inseridos, mas surgem de uma 

“incompletude pessoal em relação ao trabalho realizado” e do “anseio por 

poder produzir mais” e “tornar-se um profissional completo”. Para sanar essa 

dificuldade e ampliar o seu repertório em relação ao trabalho, 19 professores 

indicam que pretendem investir em mais estudos e formação. 

 Em dois casos (Professor 4 e Professor 10) foi indicada a intenção de 

“sair da educação e atuar em outras áreas”, mas não foi dito o porque dessa 

decisão neste quadro. Por exemplo: 

“Pretendo me desenvolver na Biblioteconomia minha segunda 
faculdade, além disso, em paralelo ampliar meu projeto para 
torná-lo uma ONG e atender mais crianças e jovens que 
necessitam de atividades lúdicas e valores para sua formação.” 
(PROFESSOR 4) 

 
“Designer gráfico” (PROFESSOR 10) 

 

 Numa leitura alinhada com os quadros anteriores pode se inferir que 

essa opção por sair dá-se, especialmente, por conta da baixa remuneração, 

das más condições de trabalho e da não identificação com a profissão. 
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 Os cargos de chefia são os que mais chamam a atenção dos 

professores, sendo esse o desejo de 13 professores. O entendimento deles 

sobre isso, fazendo uma comparação com os outros quadros, é o de que, 

ocupando um cargo de chefia pode se “oferecer mais” enquanto educador. 

Segundo Gatti et all (2015), essa saída da sala de aula se torna mais comum e 

acontece de forma mais rápida para homens. De fato, sete professores 

pretendem sair da educação infantil e atuar somente como professor, mas em 

outro nível de ensino. No entanto, nas palavras dessa autora, há que se 

considerar que outros fatores (além do salarial) interferem nessa decisão: 

O aspecto salarial, embora seja fator forte quando há possibilidade de 
escolha, não cerca todas as questões que envolvem a atratividade de uma 
profissão. Outros elementos, de ordem tanto individual como contextual, 
também compõem motivação, interesses e expectativas, interferindo nas 
escolhas de trabalho.  
(...) 
Assim, o projeto profissional é resultado de fatores extrínsecos e 
intrínsecos, que se combinam e interagem de diferentes formas. Ou seja, o 
professor, tendo em vista suas circunstâncias de vida, é envolvido por 
aspectos situacionais, de sua formação e outros, como as perspectivas de 
empregabilidade, renda, taxa de retorno, status associado à carreira ou 
vocação, bem como identificação, autoconceito, interesses, habilidades, 
maturidade, valores, traços de personalidade e expectativas com relação ao 
futuro. (GATTI et all, 2015, p. 4-5). 

 

 A busca de outra função no ensino (cargos de chefia) ou mesmo fora 

dele (outras profissões) está ligada à necessidade de identificação com o ato 

de ensinar, com a busca do “algo mais” em relação ao exercício docente, como 

afirmam os professores.  

A esse respeito, em seus estudos, Roldão (2005, p.108) amplia o 

conceito de profissionalidade ao defini-la “como conjunto de atributos, 

socialmente construídos, que permitem distinguir uma profissão de outros 

muitos tipos de actividade, igualmente relevantes e valiosas”. A autora ressalta 

a existência de quatro descritores de profissionalidade, entendendo serem 

estes a base para o exercício de uma profissão: (1) o reconhecimento social da 
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especificidade da função associada à atividade; (2) o saber específico 

indispensável ao desenvolvimento da atividade e sua natureza, ou seja, o que 

é necessário para ser um professor ou o que se deve ou não ensinar; (3) o 

poder de decisão sobre a ação docente desenvolvida e consequente 

responsabilização social e pública pela mesma e até mesmo o controle e 

domínio e autonomia do exercício e ação docente, ou seja, o poder de decisão 

tem que ser tomada nas mãos do professor, como alguém que tem autonomia 

para decidir e, principalmente, participar das decisões; (4) a pertença a um 

corpo coletivo que partilha, regula e defende o saber que o legitima.  

Para  Roldão (2005) ser professor requer, para além do domínio dos 

conteúdos, um “saber imenso”, no entanto, diante das transformações e 

incertezas do mundo contemporâneo fica cada vez mais difícil defini-los. 

Roldão afirma que o que caracteriza o ofício do professor é o ensino, fazer 

com que o outro aprenda ação que “(...) requer um vasto conjunto de saberes 

científicos, no campo da educação, e está longe de ser espontâneo ou resultar 

automaticamente do domínio do conteúdo a ensinar” (p.117).  

 Observando o que professores de Educação infantil falam de sua 

profissionalidade e fazendo uma da análise da Tabela 12, constata-se que 

apenas 2 professores estão satisfeitos com sua atuação no CEI e pretendem 

continuar a realizar esse trabalho, ou seja, podem até desenvolver trabalhos 

em outros níveis de ensino, mas desejam continuar a realizar seu trabalho na 

Educação Infantil. Em relação ao total de professores respondentes (24), isso 

representa percentualmente um pouco mais de 8% dos casos. A pergunta é 

então: podemos ampliar esse número para a realidade de todos os 

professores da cidade de São Paulo? Nesse caso, proporcionalmente, 
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estaríamos falando de pouco mais de 13 professores em um universo de 170 

professores atuantes! 

 Isso leva novamente à discussão sobre a atratividade da carreira 

docente, de que falam Gatti et all (2015). Nesse estudo as autoras citam um 

relatório específico da OCDE – Organização para Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (organização internacional, fundada em 1961, 

com sede na França) – sobre a preocupação mundial não só em atrair, mas 

também manter bons professores na profissão docente. Trata-se de relatório 

elaborado em 2005, mas publicado no Brasil em 2006 (OCDE, 2006). Nas 

palavras das autoras:  

De acordo com o relatório, existem duas grandes preocupações em 
relação à carreira docente que são inter-relacionadas: uma diz respeito à 
escassez quantitativa de professores, especialmente em algumas áreas; 
e a outra inquietação é de natureza qualitativa, ou seja, existe uma 
preocupação com o perfil do profissional em termos de background 
acadêmico, gênero, conhecimentos e habilidades. Apontam-se dois 
indicadores como os mais utilizados para medir a extensão da escassez 
de professores e a falta de demanda para essa formação: as "taxas de 
vacância", normalmente avaliadas pelo número de vagas de professor 
não preenchidas nas escolas e pelo número de vagas "difíceis" de 
preencher; e a "escassez oculta", que se registra quando o ensino é 
exercido por pessoas não plenamente qualificadas a ensinar para 
determinado nível escolar ou disciplina. (GATTI et all, 2015, p. 10). 

 

 Isso leva a pensar na importância da valorização da carreira docente em 

todos os níveis de ensino, mas, sobretudo, nesse momento inicial da 

escolaridade básica. 

Como se vê nesta Dissertação, esse novo sujeito na docência na 

educação infantil nos dias atuais – o professor homem de bebês – enfrenta 

circunstâncias socioculturais que o levam a se sujeitar a diversos tipos de 

preconceitos em sua prática docente, quanto à sua sexualidade e orientação 

sexual, quanto à sua técnica e prática em sala de aula e quanto à sua escolha 
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profissional – o que o leva a considerar a possibilidade de abandonar sua 

função docente, assumindo cargos de chefia ou mesmo assumindo outras 

carreiras profissionais. 

 As mais diversas profissões existentes em nossa sociedade tendem a 

ser definidas e aceitas pela sociedade, quanto a sua função e especificidades, 

e se transformam em carreiras consolidadas e atraentes. No caso do 

magistério na educação infantil e, mais especificamente no caso da docência 

masculina na educação infantil isso não ocorre.  

Desta maneira o professor homem tende a se sentir um ser estranho na 

creche, já que na cultura predominante, o homem não deve ser aquele que 

“cuida de crianças”, como já afirmado na introdução. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 A busca de dados para responder à pergunta central norteadora desta 

pesquisa – Em que situação profissional a competência do professor homem é 

questionada na docência masculina com bebês e crianças? – e os dois 

conjuntos de questões dela decorrentes:  

a) Como funcionam atualmente os CEIs (Centro de Educação Infantil) ou Creches? 

Qual a pedagogia trabalhada nessas instituições?   

b) Quem são e como atuam os professores homens neles atuantes? Em que 

condições exercem suas funções? Como se definem como profissionais? Como 

caracterizam suas tarefas em relação às especificidades próprias das crianças 

pequenas e bebês? Qual sua formação acadêmica e projetos futuros para seu 

crescimento profissional? Que motivos os levaram a escolher essa profissão? 

permite, neste momento, afirmar que os objetivos desta pesquisa foram 

atingidos: 

 Reunir elementos para compreensão da docência masculina na educação infantil, 

especificamente nas creches, ouvindo os próprios professores sobre sua experiência 

docente; 

 Traçar o perfil do profissional docente homem atuante nas Creches e CEIs da Prefeitura 

de São Paulo; 

 Descrever as condições de ingresso desses profissionais homens nesse espaço 

profissional, identificando o que a Rede Municipal de Educação tem feito para acolher e 

inserir esses profissionais nas unidades escolares com base em documentos oficiais e 

publicações norteadoras para o trabalho e exercício da função docente e com base nos 

depoimentos dos próprios professores. 

 

Da mesma forma, os dados obtidos permitiram confirmar as hipóteses 

de pesquisa:  

 Os professores de educação infantil atuantes em Centro de Educação Infantil 

sofrem preconceito por parte da comunidade escolar nas diversas esferas da sua 

formação: pessoal – quanto a sua orientação sexual, seu temperamento e sua 

conduta como cidadão; profissional: quanto a sua capacidade técnica de 

execução do trabalho, sua certificação profissional, sua experiência com esta faixa 

etária e os motivos que os levaram a escolher essa carreira; 
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 O sistema educacional ainda não está preparado para receber tal profissional e 

dar suporte aos envolvidos, já que não há ações específicas para acolhimento e 

orientação desses profissionais, em sua atuação nas creches. Professores 

homens estão ingressando na Rede Municipal de Ensino de São Paulo, sem que 

os conflitos ou problemas decorrentes sejam discutidos por gestores, professores 

e pais. Não há bibliografia ou ação política que aborde esse tema. As publicações 

municipais ignoram esse fato. 

 

Com base nestes elementos que buscam a compreensão da docência 

masculina na educação infantil, de acordo com a consulta aos documentos e 

legislação e, por fim, com as respostas obtidas via formulários dos sujeitos da 

pesquisa foram obtidos resultados significativos. 

Vale aqui mencionar a relevância no número de sujeitos estudados, 

sendo 24 de 224 professores homens que já atuaram nos Centros de 

Educação Infantil da cidade de São Paulo caracterizando, aproximadamente, 

pouco mais de 10% da totalidade destes professores. 

Com base no exame dos documentos orientadores da educação  infantil 

no Brasil e no Município de São Paulo apresentado no Capítulo 2, bem como 

com base nos  quadros do Apêndice 2 e dos Quadros e Tabelas do Capítulo 3 

foi possível entender o funcionamento dos CEIs/creches paulistanos em que 

atuam professores homens de bebês, suas rotinas e seus horários e onde 

cada professor adequa seu trabalho às necessidades locais e especificidades 

de sua turma, como bem orientam as Diretrizes Curriculares, a Orientação 

Normativa e o Currículo Integrador da Infância Paulistana.  

Foi possível também conhecer quem são esses professores de bebês, 

sua formação pessoal, estrutura familiar e sua formação acadêmica, sendo 

que mais da metade concluiu, está cursando ou trancou um curso de pós-

graduação stricto sensu, o que denota, de um lado, esforço e investimento dos 

professores em melhorar a qualidade de sua atuação nas creches e, de outro, 



101 
 

superação das expectativas da lei de diretrizes e bases da educação que 

recomenda que o professor de educação infantil tenha como formação mínima 

o nível superior.  

Contudo, procurou-se entender o seu relacionamento interpessoal no 

local de trabalho, e nesse ponto, a maioria mostrou que é bem relacionada 

com os bebês, as crianças, os colegas de trabalho (professores, gestores e 

demais funcionários) e também com as famílias, com destaque para situações 

vividas na profissão, ora de discriminação, ora de aceitação. 

Procurar entender a docência masculina na educação infantil permitiu 

entender melhor os desafios da docência em geral na educação infantil, pois 

se trata de uma nova área de atuação para  professores/as, orientada, 

normatizada e regulamentada há pouco menos de 30 anos no Brasil, com 

inicio na Constituição de 1988, sem excluir, evidentemente, um processo de 

educação pré-escolar, com parques infantis e a criação das creches nos anos 

anteriores.  

Os relatos dos professores sujeitos desta pesquisa permitiu ainda 

perceber que esses profissionais tendem a pensar na educação infantil, 

concebendo-a como um direito de toda criança pequena à educação (e não só 

como um direito de “mães trabalhadoras”), percebendo a criança como ser 

integral e os bebês como seres em relação permanente de aprendizagem e 

conhecimento com o mundo que o cerca. Dessa maneira, na visão desses 

professores de bebês o currículo precisa se voltar, de um lado, para a criação 

de condições, tempos e espaços para que essa relação de aprendizagem e 

conhecimento aconteça e, de outro lado, para o investimento na formação 
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continuada dos professores – e isso, nos parece, é algo de um ineditismo 

marcante. 

Desta forma, esta pesquisa divisou teóricos, pesquisadores e práticos 

que buscam unificar concepções e práticas da profissão docente na educação 

infantil. Foi possível divisar ainda que, entender a presença do homem neste 

processo só se torna possível com a busca das análises históricas da 

feminização do magistério e da cultura em que estamos inseridos: patriarcal, 

europeizada e repleta de tabus. 

No que tange a dados mais específicos, com base nas respostas dos 

formulários e na análise dos documentos, pode-se destacar o seguinte perfil 

de professor homem dos Centros de Educação Infantil da Cidade de São 

Paulo: tem entre 30 e 40 anos de idade, é heterossexual, casado, pós-

graduado, tem um bom relacionamento interpessoal em seu ambiente de 

trabalho e tem bom conhecimento sobre concepção de infância e sobre o 

trabalho que deve ser realizado em um Centro de Educação infantil. 

Alguns outros aspectos merecem destaque no que tange aos resultados:  

 Não há diferença entre concepções, práticas e sentidos atribuídos ao trabalho 

realizado por professores ou por professoras3 na educação infantil; 

 Também não parece haver diferença nas respostas, pensamentos expressos e 

relatos de práticas, por professores hetero ou homossexuais; 

 O conhecimento da natureza do trabalho a ser realizado com os bebês  está 

presente igualmente na prática desses profissionais; 

 A questão da afetividade com os bebês e crianças e da transmissão de segurança 

e acolhimento (de que fala FALK, 1997) também se manifesta fortemente nos 

depoimentos dos professores e nos documentos analisados;  

 Assim como no século XIX e início do século XX, a inserção das mulheres no 

magistério não ocorreu sem resistências, também atualmente, a inserção dos 

                                                 
3 A respeito do trabalho realizado por mulheres na educação infantil (concepções e práticas) há inúmeros 

trabalhos que podem ser consultados. Ver por exemplo: FREITAS, 2005; DIAS, 1997; MATOS, 2008. 
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homens na educação infantil (e mesmo nos anos iniciais do ensino fundamental) 

no sistema de ensino municipal paulistano, não vem se dando sem restrições; 

 Tais resistências à presença de professores homens na educação infantil 

parecem estar muito mais ligadas à natureza e especificidades do trabalho 

docente e cuidados com bebês; 

 No entanto, em consonância com a produção acadêmica atual sobre o trabalho a 

ser realizado com os bebês nos centros de educação infantil, as orientações 

normativas atuais (seja em nível federal, seja no âmbito do município de São 

Paulo) sinalizam para “movimento livre e a exploração do entorno pelo bebê, de 

forma autônoma, e num ambiente estável e seguro; 

 Tais orientações sinalizam também para as questões de igualdade de gênero em 

relação às práticas educativas; 

 Apesar disso, em nenhum documento, tais orientações sobre relações de gênero 

dizem respeito às relações entre professores e demais agentes da educação 

infantil, ou seja, os documentos não se referem à docência masculina na 

educação infantil – nem para ressaltar a igualdade de condições profissionais de 

professores homens e mulheres, nem para impor qualquer restrição à docência 

masculina nessa faixa da escolaridade básica; 

 A análise dos documentos permite constatar que as orientações dirigidas às 

instituições e seus agentes sugerem que as práticas e reflexões docentes na 

educação infantil no município de São Paulo devem combater qualquer atitude 

sexista e de segregação com qualquer individuo, em qualquer faixa etária; 

 Os professores, por sua vez, são unânimes em afirmar que as crianças possuem 

cores, brinquedos e personagens de desenhos que são designadas “para 

meninos” e “para meninas”. Mas que isso é “proveniente do lar de cada uma 

delas”, pois o trabalho realizado no CEI não faz distinção alguma com as 

brincadeiras, cores, atividades – ou seja, segundo os professores, todo o trabalho 

realizado visa romper com preconceitos e ideias sexistas;  

 Apenas 2 dos 24 professores sujeitos desta pesquisa se manifestam plenamente  

satisfeitos com sua atuação no CEI e pretendem continuar a realizar esse trabalho 

– isso representa pouco mais de 8% dos casos – o que leva à seguinte questão 

para novas investigações: podemos ampliar esse número para a realidade de 

todos os professores da cidade de São Paulo? (nesse caso, proporcionalmente, 

estaríamos falando de pouco mais de 13 professores em um universo de 170 

professores atuantes!); 

 Por outro lado, esse novo sujeito na docência na educação infantil nos dias atuais 

– o professor homem de bebês – enfrenta circunstâncias socioculturais que o 

levam a se sujeitar a diversos tipos de preconceitos em sua prática docente, 

quanto à sua sexualidade e orientação sexual, quanto à sua técnica e prática em 

sala de aula e quanto à sua escolha profissional – o que o leva a considerar a 

possibilidade de abandonar sua função docente, assumindo cargos de chefia ou 

mesmo assumindo outras carreiras profissionais; 
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Ainda que cada um desses aspectos mereça ser alvo de novas e 

específicas investigações, ao que parece, as concepções manifestas e as 

práticas descritas pelos professores homens de bebês, aqui investigados, 

desmistificam as ideias de que homem não tem paciência ou não sabe realizar 

tarefas associadas às mulheres e à maternidade e de que a docência 

masculina na educação infantil seja espaço para homossexuais. 

De um lado, isso permite associar o trabalho na educação infantil com a 

ideia de uma educação democrática e para todos – o que implica estar em 

contato com diversos adultos, diferentes em suas formações pessoais e 

acadêmicas, em suas origens étnico-raciais, no gênero e na pluralidade 

cultural. De outro lado, isso permite concluir que há sim espaços para o 

homem trabalhar na Educação Infantil, desde o quadro de apoio, na docência 

e na gestão, e que os documentos e a legislação amparam essa presença. 

Mesmo assim, cabe lembrar aqui a atuação docente em creche nem 

sempre é entendida como docência pela maioria dos pais e comunidade em 

geral, que entendem os professores de bebês como “cuidadores” e não como 

professores – o que é ainda mais forte quando se trata da docência masculina.  

Finalmente, resta reiterar aqui a confirmação da hipótese de o sistema 

educacional municipal paulistano ainda não está preparado para receber tal 

profissional e dar suporte aos envolvidos, já que não há ações específicas 

para acolhimento e orientação dos mesmos, em sua atuação nas creches. Ou 

seja, professores homens estão ingressando na Rede Municipal de Ensino de 

São Paulo, sem que os conflitos ou problemas decorrentes sejam discutidos 
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por gestores, professores e pais. Não há bibliografia ou ação política que 

aborde esse tema. As publicações municipais ignoram esse fato. 

Encerro, pois este trabalho, retomando a epígrafe que o abre: 

Qualquer debate acerca das metas educacionais carece de 
significado e importância frente a essa meta: que Auschwitz não se 
repita. Ela foi a barbárie contra a qual se dirige toda a educação. 
Fala-se da ameaça de uma regressão à barbárie. Mas não se trata de 
uma ameaça, pois Auschwitz foi a regressão; a barbárie continuará 
existindo enquanto persistirem, no que têm de fundamental, as 
condições que geram esta regressão (ADORNO, 1995, p. 119) 

 

Qualquer trabalho que seja realizado na educação infantil, por homens 

ou mulheres, deve intencional e reflexivamente ter como foco a criança, 

procurando respeitá-la em sua especificidade, necessidades e 

potencialidades. Desta maneira, a sociedade estará cada vez mais solidaria e 

pensando no outro, a fim que não cheguemos mais a cometer barbáries.  
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APÊNDICE 

Apêndice 1 :Listagem das pesquisas selecionadas 

LISTA DE PESQUISA USP 

CRECHE 

1 - GESTÃO DE CRECHES PARA ALÉM DA ASSISTÊNCIA SOCIAL: TRANSIÇÃO E PERCURSO NA PREFEITURA 

DE SÃO PAULO DE 2001 A 2004 

EDUCAÇÃO INFANTIL 

2 - A ATUAÇÃO PROFISSIONAL DA SUPERVISÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL: ESTUDO DE CASO EM 

UMA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL DE SÃO PAULO 

3 - FORMAR E FORMAR-SE NO BERÇARIO: UM PROJETO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL NO 

CONTEXTO DE UM CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL 

4 - DE AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL (ADI) A PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL - 

MUDANÇAS SUBJETIVAS MEDIADAS PELA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA DE FORMAÇÃO ADI-MAGISTÉRIO 

5 - CUIDAR E EDUCAR: CONCEPÇÕES DE PROFESSORAS DE UM CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL NA 

CIDADE DE SÃO PAULO 

6 - FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL EM CONTEXTOS INTEGRADOS: INFORMES DE 

UMA INVESTIGAÇÃO-AÇÃO 

7 - TRAJETÓRIAS DE FORMAÇÃO DE PROFESSORAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL: HISTÓRIA ORAL DE VIDA 

CEI 

8 - CUIDAR E EDUCAR: CONCEPÇÕES DE PROFESSORAS DE UM CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL NA 

CIDADE DE SÃO PAULO 

9 - PRÁTICAS EDUCATIVAS ENTRE PARES: ESTUDO DO TRABALHO DIÁRIO DE PROFESSORAS EM UM 

CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL PAULISTANO 

10 - ENTRE A FRALDA E A LOUSA: UM ESTUDO SOBRE IDENTIDADES DOCENTES EM BERÇÁRIOS 

11 - O INGRESSO DA CRIANÇA NA CRECHE E OS VÍNCULOS INICIAIS 

LISTA DE PESQUISA PUC-SP 

EDUCAÇÃO INFANTIL 

12 - UM ESTUDO SOBRE TEMPO E ESPAÇO NA PRÁTICA PEDAGÓGICA DE EDUCADORAS DA EDUCAÇÃO 

INFANTIL 

13 - PROFISSIONALIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO NA EDUCAÇÃO BÁSICA: ANÁLISE DA VALORIZAÇÃO 

PROFISSIONAL DO PROFESSOR DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL 

14 - A GESTÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL EM MUNICÍPIOS DA GRANDE SÃO PAULO 

15 - PRIMEIROS PASSOS: UMA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL 

16 - O CUIDADO NA EDUCAÇÃO INFANTIL NA FALA DE ALUNAS-PROFESSORAS 

17 - A DIMENSÃO SUBJETIVA DO TRABALHO EM EDUCAÇÃO INFANTIL: O IMPACTO DA DESVALORIZAÇÃO 

NOS SENTIDOS CONSTITUÍDOS PELOS PROFESSORES 

18 - ORIGEM, FORMAÇÃO E REPRESENTAÇÕES SOBRE O EXERCÍCIO DA PROFISSÃO DE PROFESSORES DE 

EDUCAÇÃO INFANTIL 

19 - A EDUCAÇÃO INFANTIL NO PAPEL: ANÁLISE DOCUMENTAL DA LEGISLAÇÃO EDUCACIONAL DA CIDADE 

DE SÃO PAULO (1999-2004) 

20 - PRÁTICAS PEDAGÓGICAS E A EDUCAÇÃO INFANTIL: DESAFIOS E POSSIBILIDADES 

21 - DE PAJEM A PROFESSORA DE EDUCAÇÃO INFANTIL: UM ESTUDO SOBRE A CONSTITUIÇÃO IDENTITÁRIA 

DA PROFISSIONAL DE CRECHE 

22 - EDUCAÇÃO INFANTIL E FORMAÇÃO PROFISSIONAL DOCENTE: UM ESTUDO SOBRE O PROGRAMA PEC 

23 - A RECONFIGURAÇÃO PELOS PROFESSORES DA PROPOSTA CURRICULAR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 

24 - A PRESENÇA MASCULINA NA CRECHE: ESTARIAM OS EDUCADORES HOMENS FORA DE LUGAR? 

25 - A ATUAÇÃO DE UMA COORDENADORA PEDAGÓGICA NA ORQUESTRAÇÃO DE INTENÇÕES E AÇÕES DE 

UMA CRECHE DE SÃO PAULO 
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26 - PAIS NA CRECHE: CONSTRUINDO RELAÇÕES NO DIÁLOGO COTIDIANO 

27 - O COORDENADOR PEDAGÓGICO E O SEU PAPEL NA FORMAÇÃO CONTINUADA EM SERVIÇO DO 

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE) 

28 - CONCEPÇÕES DE DIRETORAS DE CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL PAULISTANOS SOBRE CRECHE, 

EDUCAÇÃO E CUIDADO DE CRIANÇAS PEQUENAS DE ATÉ 3 ANOS 

29 - A ADI* NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL: UMA SIGLA OU UMA REALIDADE? (AUXILIAR DE 

DESENVOLVIMENTO INTANTIL) 

30 - A CRECHE COMO INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL: UM ESTUDO DOCUMENTAL 

31 - INTEGRAÇÃO CURRICULAR EM PROGRAMAS DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES: ANÁLISE DO 

DESENVOLVIMENTO CURRICULAR DO PROGRAMA PEC – MUNICÍPIOS 

32 - UMA INTERPRETAÇÃO À LUZ DA IDEOLOGIA DE DISCURSOS SOBRE O BEBÊ E A CRECHE CAPTADOS 

EM CURSOS DE PEDAGOGIA DA CIDADE DE SÃO PAULO 

33 - DISCURSOS DE AVÓS SOBRE O BEBÊ, SUA EDUCAÇÃO E CUIDADO 

34 - DISCURSOS SOBRE BEBÊ E CRECHE NA PROPAGANDA ELEITORAL DE 2012 NO MUNICÍPIO DE SÃO 

PAULO 

35 - PRÁTICAS EDUCATIVAS EM CRECHE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO NO PERÍODO DE 

TRANSIÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (1999-2003) 

CRECHE 

36 - A EDUCAÇÃO INFANTIL NO PAPEL: ANÁLISE DOCUMENTAL DA LEGISLAÇÃO EDUCACIONAL DA CIDADE 

DE SÃO PAULO (1999-2004) 

37 - A DIMENSÃO SUBJETIVA DO TRABALHO EM EDUCAÇÃO INFANTIL: O IMPACTO DA DESVALORIZAÇÃO 

NOS SENTIDOS CONSTITUÍDOS PELOS PROFESSORES 

38 - A DIMENSÃO SUBJETIVA DO TRABALHO EM EDUCAÇÃO INFANTIL: O IMPACTO DA DESVALORIZAÇÃO 

NOS SENTIDOS CONSTITUÍDOS PELOS PROFESSORES 

38 - DA TEORIA À PRÁTICA: OS SABERES DAS PROFESSORAS DE CRIANÇAS DE ZERO A TRÊS ANOS 

39 - A ADI* NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL: UMA SIGLA OU UMA REALIDADE? (AUXILIAR DE 

DESENVOLVIMENTO INTANTIL) 

40 - FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES EM NÍVEL SUPERIOR: ELEMENTOS INDICATIVOS PARA UM 

CURRÍCULO INOVADOR 

41 - A RELAÇÃO EDUCADORA-CRIANÇA: CUIDAR EDUCANDO 

42 - A CRECHE COMO INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL: UM ESTUDO DOCUMENTAL 

43 - FORMAÇÃO PROFISSIONAL PARA EDUCAÇÃO INFANTIL: SUBSÍDIOS PARA IDEALIZAÇÃO E 

IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS 

44 - OS DIREITOS DA MULHER ENCARCERADA À LUZ DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE 

45 - DE PAJEM A PROFESSORA DE EDUCAÇÃO INFANTIL: UM ESTUDO SOBRE A CONSTITUIÇÃO IDENTITÁRIA 

DA PROFISSIONAL DE CRECHE 

46 - A PRESENÇA MASCULINA NA CRECHE: ESTARIAM OS EDUCADORES HOMENS FORA DE LUGAR? 

47 - UMA INTERPRETAÇÃO À LUZ DA IDEOLOGIA DE DISCURSOS SOBRE O BEBÊ E A CRECHE CAPTADOS 

EM CURSOS DE PEDAGOGIA DA CIDADE DE SÃO PAULO 

48 - PAIS NA CRECHE: CONSTRUINDO RELAÇÕES NO DIÁLOGO COTIDIANO 

GÊNERO E DOCÊNCIA 

49 - GÊNERO E DOCÊNCIA: INFANTILIZAÇÃO E FEMINIZAÇÃO NAS REPRESENTAÇÕES DOS DISCENTES DO 

CURSO DE PEDAGOGIA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA 

LISTA DE PESQUISAS CAPES 

PROFESSOR HOMEM NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

50 - POR ACASO EXISTEM HOMENS PROFESSORES DE EDUCAÇÃO INFANTIL?: DOIS ESTUDOS DE CASO EM 

REPRESENTAÇÕES SOCIAIS 

51 - PROFESSOR-HOMEM NA EDUCAÇÃO INFANTIL: A CONSTRUÇÃO DE UMA IDENTIDADE ' 

CRECHE 

52 - PROFESSOR-HOMEM NA EDUCAÇÃO INFANTIL : A CONSTRUÇÃO DE UMA IDENTIDADE 
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53 - MARCAS DA HISTÓRIA DA CRECHE NA CIDADE DE SÃO PAULO: AS LUTAS NO COTIDIANO (1976-1984) 

54 - QUAIS AS FONTES DE SABERES DAS PROFESSORAS DE BEBÊS? 

55 - TRANSFORMAÇÕES NO ENVOLVIMENTO PATERNO AO LONGO DOS SEIS MESES DO BEBÊ NA CRECHE 

56 - A PRÁTICA PEDAGÓGICA DA DÍADE PROFESSORA-MONITORA NA PERSPECTIVA DA QUALIDADE: UM 

ESTUDO EM CRECHE 

57 - PROFESSORAS DE BEBÊS: AS DIMENSÕES EDUCATIVAS QUE CONSTITUEM A ESPECIFICIDADE DA 

AÇÃO DOCENTE 

58 - DIREITO À CRECHE: UM ESTUDO DAS LUTAS DAS MULHERES OPERÁRIAS NO MUNICÍPIO DE SANTO 

ANDRÉ 

59 - REPRESENTAÇÕES SOCIAIS SOBRE O TRABALHO DOS PROFESSORES DE EDUCAÇÃO INFANTIL DE 

PROFESSORAS QUE ATUAM COM CRIANÇAS ATÉ TRÊS ANOS EM INSTITUIÇÕES DA REDE MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO DE MACEIÓ/AL 

60 - AS REAÇÕES DAS EDUCADORAS DIANTE DOS BEBÊS E SUAS DEMANDAS NO COTIDIANO DASCRECHES 

61 - OS BEBÊS ESTÃO POR TODOS OS ESPAÇOS : DOS BEBÊS NA SALA DO BERÇÁRIO AOS BEBÊS NOS 

CONTEXTOS DE VIDA COLETIVA DA ESCOLA INFANTIL 

62 - INFÂNCIA E SOCIALIZAÇÃO: UM ESTUDO SOBRE A EDUCAÇÃO DO CORPO NOS MOMENTOS DO PARQUE 

EM UMA CRECHE 

GÊNERO E DOCÊNCIA 

63 - QUEM É O PROFESSOR HOMEM DOS ANOS INICIAIS? DISCURSOS, REPRESENTAÇÕES E RELAÇÕES DE 

GÊNERO 

64 - POR ACASO EXISTEM HOMENS PROFESSORES DE EDUCAÇÃO INFANTIL?: DOIS ESTUDOS DE CASO EM 

REPRESENTAÇÕES SOCIAIS 

65 - A QUESTÃO DE GÊNERO NO MAGISTÉRIO: A PRESENÇA MASCULINA NO CURSO NORMAL  

66 - A EXPERIÊNCIA VIVIDA DE PROFESSORES DO SEXO MASCULINO NA EDUCAÇÃO INFANTIL: UMA 

QUESTÃO DE GÊNERO 

EDUCAÇÃO INFANTIL 

67 - FORMANDO-SE PROFESSOR (A) DA EDUCAÇÃO INFANTIL: A ESCOLA COMO CONTEXTO 

68 - A ESCUTA E AS PALAVRAS NOS ANOS INICIAIS DA VIDA: DIÁLOGOS ENTRE OS BEBÊS, A PSICANÁLISE E 

A EDUCAÇÃO INFANTIL 

69 - A QUESTÃO DE GÊNERO E A FORMAÇÃO DA PROFESSORA DAEDUCAÇÃO INFANTIL 

70 - CONDIÇÃO DOCENTE NA EDUCAÇÃO INFANTIL: REPRESENTAÇÕES DO PRESENTE 

71 - SOBRE EDUCAR NA CRECHE: É POSSÍVEL PENSAR EM CURRÍCULO PARA CRIANÇAS DE ZERO A TRÊS 

ANOS? 

72 - PROFISSIONALIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO NA EDUCAÇÃO BÁSICA: ANÁLISE DA VALORIZAÇÃO 

PROFISSIONAL DO PROFESSOR DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL 

73 - ESTILOS DE APRENDIZAGEM DA PROFESSORA E CRIANÇAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL 

74 - EDUCAÇÃO INFANTIL EM CRECHES - UMA EXPERIÊNCIA COM A ESCALA ITERS-R 

75 - OS BEBÊS ESTÃO POR TODOS OS ESPAÇOS : DOS BEBÊS NA SALA DO BERÇÁRIO AOS BEBÊS NOS 

CONTEXTOS DE VIDA COLETIVA DA ESCOLA INFANTIL 

76 - A FORMAÇÃO DE DOCENTES: RELAÇÕES ENTRE O PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE PEDAGOGIA 

E OS SABERES DOS EGRESSOS QUE ATUAM NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

77 - NECESSIDADES DE FORMAÇÃO DE PROFESSORAS PRINCIPIANTES DA EDUCAÇÃO INFANTIL/PRÉ-

ESCOLA 

78 - O PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DA PROFISSIONALIDADE DE PROFESSORES DEEDUCAÇÃO 

INFANTIL:CAMINHOS DA FORMAÇÃO INICIAL 

79 - A EXPERIÊNCIA VIVIDA DE PROFESSORES DO SEXO MASCULINO NA EDUCAÇÃO INFANTIL: UMA 

QUESTÃO DE GÊNERO? 

80 - FORMAÇÃO DE PROFESSORES PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL: ESTUDO SOBRE O CURSO NORMAL 

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL SEE/MG 

81 - INTELECTUAIS E EDUCAÇÃO INFANTIL NO BRASIL (1994-1998) 
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82 - PROFESSORA, EDUCADORA OU BABÁ? DESAFIOS PARA A RECONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE 

PROFISSSIONAL NA EDUCAÇÃO INFANTIL. 

83 - GRADUAÇÃO EM PEDAGOGIA: IDENTIDADES EM CONFLITO 

84 - A INFÂNCIA SOB O OLHAR DA PROFESSORA DE EDUCAÇÃO INFANTIL: CRUZANDO OLHARES, SABERES 

E PRÁTICAS 

85 - O DISPOSITIVO DA SEXUALIDADE ENQUANTO ENUNCIADOR DO PROFESSOR-HOMEM NO MAGISTÉRIO 

DAS SÉRIES INICIAIS E EDUCAÇÃO INFANTIL 

86 - A CONSTRUÇÃO DO CURRÍCULO DA E NA CRECHE: UM OLHAR SOBRE O COTIDIANO 

GOOGLE 

87 – A PRODUÇÃO SOBRE A EDUCAÇÃO DE BEBÊS E CRIANÇAS PEQUENAS NO CONTEXTO COLETIVO DA 

CRECHE 

88 – SOBRE DOCÊNCIA E SER PROFESSORA DE BEBÊS 

89 – SER PROFESORA DE BEBÊS, UMA PROFISSÃO MARCADA PELA SUTILEZA 

90 – FUNÇÃO DOCENTE: NATUREZA E CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO PROFISSIONAL 

91 – PROFESSORAS DE BEBÊS: AS DIMENSÕES EDUCATIVAS QUE CONSTITUEM A ESPECIFICIDADE DA 

AÇÃO DOCENTE 

92 – HISTÓRIA E CONCEPÇÕES DO ATENDIMENTO EM CRECHES, A SURPREENDENTE DESCOBERTA: QUEM 

É E O QUE PODE APRENDER UMA CRIANÇA DE ATÉ TRÊS ANOS 

93 – DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA DE 0 A 3 ANOS,QUAL CURRÍCULO PARA CRIANÇA E BEBÊS BEM 

PEQUENOS? 

94 – ORIENTAÇÕES CURRICULARES E PROPOSTAS PEDAGÓGICAS, FORMAÇÃO DE PROFESSORES E 

APROPRIAÇÃODE MODOS HISTORICAMENTE ELABORADOS DE PENSAR, SENTIR E AGIR NA EDUCAÇÃO 

INFANTIL 

95 – AS ESPECIFICIDADES DA AÇÃO PEDAGÓGICA COM OS BEBÊS 

96 – O MOVIMENTO DE MULHERES E A ABERTURA POLÍTICA NO BRASIL, O CASO DA CRECHE 

97 - UM ESTUDO SOBRE OS PROFESSORES HOMENS DAEDUCAÇÃO INFANTIL E AS RELAÇÕES DE GÊNERO 

NAREDE MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE – MG 

98 - PROFESSOR HOMEM NA EDUCAÇÃO INFANTIL: A CONSTRUÇÃO DE UMA IDENTIDADE 

99 - DOCÊNCIA E GÊNERO: UM ESTUDO SOBRE O PROFESSOR HOMEM NA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE 

MUNICIPAL DE ENSINO DE RIO VERDE (GO) 

Fonte: Quadro elaborado  pelo pesquisador com base nos dados obtidos. 
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Apêndice 2 : Roteiro para análise de documentos (adaptado a partir de 
modelos obtidos em Marin, s/data e Giovanni, 1999). 

1. Identificação do documento:  

 Título do documento:  

 Autoria: 

  

 A quem se destina: 

 

 Data da publicação:  

 

 Localização do documento:  

 

 

2. Tipo de documento:  

 

(  ) Oficial (  ) Pessoal (  ) Outro – Especificar: 
 

3. Detalhamento (forma de apresentação e estrutura do documento):  

 
 
 

4. Finalidade do documento:  

 

 

5. Assunto: (síntese):  

 
 

6. Pontosa serem destacados sobre a temática em estudo: 

 – a educação de bebês/ concepção de bebês 

–professores homens em creches e berçarios 

 

 

 

11. Referenciais Teóricos presentes no documento 

 

 

 

12. Outras observações 
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Apêndice 3 : Formulário Eletrônico aos Professores. 

Formulário eletrônico a ser enviado por e-mail aos professores ,com acesso por meio 

do link: https://goo.gl/forms/wOP0aiMSidDbp7PV2 

 

Questionário aos professores homens atuantes em CEI(Centro de Educação 

Infantil) CRECHE 

Prezados colegas, 

Este questionário faz parte de um projeto de pesquisa que visa traçar o perfil dos 

professores homens atuantes em CEI (Centros de Educação Infantil), bem como 

entender quais são as suas dificuldades em relação ao trabalho executado com bebês 

de 0 a 4 anos, ao relacionamento com os familiares destas crianças e com os 

profissionais de ambos os sexos na sua unidade educacional.  

É importante dizer que o pesquisador responsável pela pesquisa garante o anonimato 

dos participantes e da instituição. Fiquem, portanto, tranquilos para responder às 

questões. 

1. Primeiro Nome / ouApelido (se preferir) 

__________________________________________________________________ 

2. Idade  

__________________________________________________________________ 

3. CEI onde atua/atuou  

__________________________________________________________________ 

4. Estado Cívil 

Marcar apenas uma alternativa: 

o Casado 

o Solteiro 

o Companheiro 

o Outro:_______________________________________________________ 

5. Orientação sexual  

Marcar apenas uma alternativa: 

o Heterossexual 

o Homossexual 

o Outro:_______________________________________________________ 

 

6. Formação acadêmica * 

Marcar apenas uma alternativa: 

o Médio 

o Superior incompleto 

o Superior completo 

o Pós-graduaçãoincompleto 

o Pós-graduaçãocompleto 

 

7. Descreva sua trajetória profissional.  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

______________________________________________________ 

https://goo.gl/forms/wOP0aiMSidDbp7PV2
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8. Atuaria em outros níveis de ensino?  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

______________________________________________________ 

9. Participa de algum movimento social ou político? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

______________________________________________________ 

10. Quais são as suas atividades de lazer e recreação? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

______________________________________________________ 

 

Formação pessoal 

11. Qual a sua estrutura familiar na infância?  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

______________________________________________________ 

 

12. Frequentou escola a partir de qual idade * 

_____________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

13. Como foi sua experiência escolar? Fale sobre o seu percurso. * 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

______________________________________________________ 

14. Que tipo de brincadeira ou brinquedos mais gostava? * 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

______________________________________________________ 

 

 

 

 

Olhar de professor 

15. Como são as crianças sob sua responsabilidade? De onde vêm? * 
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_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

______________________________________________________ 

 

16. Como é sua relação com as crianças? * 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

______________________________________________________ 

17. Como se comportam, vivem e suas condições de chegada na escola? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

______________________________________________________ 

18. Você percebe alguma diferença no comportamentos deles diante de um 

professor homem em comparação com uma mulher?  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

______________________________________________________ 

 

O olhar docente sobre a atuação do homem na educação infantil. 

23. Houve algum conflito ou estranhamento diante da sua presença no CEI seja 

de outros homens não docentes e/ou mulheres?  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

______________________________________________________ 

24. Como foi sua aceitação e adaptação diante dessa experiência?  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

______________________________________________________ 

25. Quais os fatores que facilitaram ou dificultaram sua ação docente?  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

______________________________________________________ 

26. Você percebe semelhanças ou diferenças na atuação entre os professores 

homens e as professoras mulheres?  
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_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

______________________________________________________ 

 

Relação profissional 

28. Como é a relação do corpo docente com você?  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

______________________________________________________ 

29. Você já se sentiu discriminado ou excluído pelos seus colegas de trabalho? 

Dê exemplos. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

______________________________________________________ 

30. Você já se sentiu discriminado ou excluído pelos pais ou responsáveis dos 

bebês e crianças? Dê exemplos. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

______________________________________________________ 

31. Em sua trajetória, houve casos de sucesso e aceitação? Descreva-os.  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

______________________________________________________ 

 

32. Como se sente atualmente em relação à sua atuação profissional?  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

______________________________________________________ 
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Apêndice 4 : Resumo das pesquisas selecionadas 

2015. PUCSP – Elsa Santana dos Santos Lopes 
“A presença masculina na creche: Estariam os homens fora do lugar?” 
Resumo:  

Este trabalho lança um olhar para as histórias de vida de educadores homens que atuam na 
educação e cuidado de crianças pequenas em creches da rede pública do município de Santo 
André, na região do ABC Paulista, sob a ótica das relações de gênero. O foco da pesquisa está 
direcionado em conhecer quem são os homens que atuam como educadores na educação 
infantil, quais os motivos dessa escolha profissional e como trabalham em uma profissão 
reconhecida socialmente como feminina. Ainda que em número reduzido, a presença de 
educadores de creche homens vem crescendo no município. Além disso, ela é preconizada 
como parte das políticas de promoção de igualdade entre homens e mulheres e de uma 
educação pautada na diversidade de gênero. A partir dessa constatação, o trabalho procurou 
responder às perguntas: Por que os homens têm se dedicado a essa etapa de educação? 
Estariam os educadores homens de crianças pequenas fora de lugar? A pesquisa de campo 
consistiu na realização de quatro entrevistas com educadores homens, que atuam nas creches 
públicas do município de Santo André, atendendo crianças de 0 a 3 anos de idade. Adotou-se 
uma perspectiva qualitativa, procurando conhecer e compreender que sentidos esses 
educadores atribuem a si próprios e à sua prática enquanto profissionais da educação infantil 
e, em contrapartida, que sentidos percebem que lhes são atribuídos socialmente. Os 
resultados obtidos indicam que a presença masculina na creche, como educadores de crianças 
pequenas, gera muitos estranhamentos e situações conflituosas, ao mesmo tempo em que 
desperta dúvidas quanto à sexualidade desses profissionais e receios quanto aos riscos 
associados a características masculinas como trazendo riscos à integridade física das crianças 
nas atividades de cuidados com o corpo, especialmente quando essas crianças são do sexo 
feminino. Essas reações são constatadas tanto entre familiares das crianças como entre 
membros da equipe gestora e entre colegas. Os depoimentos revelaram algumas estratégias 
utilizadas por esses profissionais no enfrentamento dessas situações e suas concepções sobre 
o seu papel enquanto educadores homens no ambiente da creche 
 
2011. PUCMG – Joaquim Ramos 
“Um estudo sobre os professores homens da Educação infantil e as relações de gênero 
na Rede municipal de belo horizonte – MG” 
RESUMO 

Esta dissertação intitulada “Um estudo sobre os professores homens da educação infantil e as 
relações de gênero na Rede Municipal de Belo Horizonte – M.G.”investigou o ingresso e a 
permanência de professores homens na educação de crianças pequenas em instituições 
públicas de educação infantil do município de Belo Horizonte. Para tanto, buscou-se entender a 
gênese do modelo institucional de educação e cuidado de crianças pequenas até culminar com 
a promulgação da Constituição Federal de 1988. Essa Constituição rompeu com a figura do 
amparo e da assistência presentes nas Constituições anteriores e determinou em seu art. 208 
que é dever do Estado o atendimento em creches e pré-escolas às crianças de zero a seis 
anos de idade. Em seguida, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
(LDBEN/9394/1996) inseriu a educação infantil como primeira etapa da educação básica, 
tornando gratuito esse atendimento. A partir de então, os sistemas municipais de ensino têm 
sido pressionados a ampliar o atendimento educacional às crianças pequenas. Em resposta, 
alguns municípios procederam à abertura de concursos públicos, instaurando processos de 
contratação de docentes com formação específica para atuar nessa etapa da educação básica. 
O município de Belo Horizonte realizou dois concursos públicos para o provimento do cargo de 
educador infantil e essa ação propiciou o ingresso de quatorze professores do sexo masculino 
habilitados a atuarem com crianças de zero a seis anos de idade em instituições públicas – 
tradicionalmente reconhecidas como lugares essencialmente de atuação de professoras. 
Portanto, a entrada desses sujeitos nessas instituições não se deu sem tensões e 
estranhamentos. Utilizando-se, dentre outras, da categoria gênero, buscou-se compreender por 
meio desta investigação como esses professores do sexo masculino interagiam com a 
educação infantil e com a comunidade escolar. Utilizou-se da metodologia de pesquisa 
qualitativa e foram realizadas dezenove entrevistas (com professores homens, direções e 
coordenações das instituições investigadas e com uma gerente pedagógica) e cinco grupos de 
discussão (com professoras de duas instituições e com as famílias das crianças), totalizando a 
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participação de 47 pessoas na investigação. Por meio da análise dos resultados da pesquisa, é 
possível afirmar que, ao ingressarem nas escolas, esses docentes homens são “naturalmente” 
encaminhados para as funções de apoio ou para as turmas de crianças maiores – que, 
normalmente, demandam menos ações relacionadas ao cuidado corporal. Nesse sentido, uma 
das principais constatações da dissertação é que, para além do período probatório exigido 
legalmente, todos os professores homens abordados na pesquisa necessitaram de um tempo 
para demonstrarem as competências e as habilidades com a educação e o cuidado das 
crianças pequenas matriculadas nas instituições públicas de educação infantil do município – 
categorizado, aqui, como período comprobatório. 
Palavras chaves: professores homens – educação infantil – gênero – período 
comprobatório – Rede Municipal de Educação de Belo Horizonte 
 
2011. UFC – José Edilmar de Souza 
“POR ACASO EXISTEM HOMENS PROFESSORES DE EDUCAÇÃO INFANTIL?”: UM 
ESTUDO DE CASOS MÚLTIPLOS EM REPRESENTAÇÕES SOCIAIS” 
RESUMO 
Esta dissertação resulta de uma pesquisa cujo objetivo foi investigar como se dá o ingresso e a 
trajetória de homens professores em duas instituições de educação infantil. Com base numa 
abordagem qualitativa, foram realizados procedimentos de análise documental, observações e 
entrevistas com diferentes sujeitos com a utilização de instrumentos específicos para a escuta 
das crianças. O estudo teve como base teórico-metodológica a Teoria das Representações 
Sociais (TRS) desenvolvida por Serge Moscovici e sistematizada por Denise Jodelet e as 
Teorias/Estudos de Gênero. Como resultados, foi possível constatar diferenças e semelhanças 
entre as duas instituições de educação infantil no que se refere ao ingresso e a trajetória dos 
professores. Entre as semelhanças, foi possível observar que existe uma representação social 
da educação infantil como uma fase preparatória para outras etapas fazendo com que a 
aceitação dos professores pela comunidade escolar seja influenciada pela satisfação ou 
insatisfação com o trabalho do professor. Existe também por um lado, uma representação do 
trabalho docentena educação infantil como uma profissão feminina partilhada por uma 
significativa parcela de sujeitos que entendem ser mais adequado que mulheres exerçam a 
função por terem mais jeito com crianças e os homens são considerados inadequados por 
causa dos inúmeros casos de pedofilia de que se ouve falar através da mídia. Por outro lado, 
existe uma representação do trabalho docente como uma profissão que exige formação 
profissional específica para atuar com crianças, fazendo com o gênero do/da docente tenha 
menos importância na avaliação sobre homens atuando na docência com crianças pequenas. 
Em ambas as instituições, os sujeitos consideram importante para aceitar ou não homens 
como professores, os conhecerem. Numa das instituições, cujo conhecimento a respeito do 
professor é mais superficial, há uma atitude mais negativa a respeito do professor. Na outra em 
que há um conhecimento mais amplo sobre o professor e uma decorrente relação mais estreita 
entre a comunidade e ele, há uma aceitação massiva da vinda do professor para a escola. 
Conhecer o professor, portanto é o principal critério para sua aceitação, principalmente entre 
aquelas/as que compreendem o trabalho docente na educação infantil como uma profissão 
feminina. Entre as crianças, porém, o grande elemento balizador das suasrepresentações 
sobre homens na educação infantil diz respeito às experiências positiva e/ounegativas com o 
professor em sala. Assim, se a experiência é considerada positiva aceitam bem o professor ou 
o contrário quando a experiência é vista como negativa. 
Palavras-chave: Homem professor; Educação Infantil; representações sociais; gênero 
 
2011. UFJF-MG Thomaz Spartacus Martins Fonseca 
“QUEM É O PROFESSOR HOMEM DOS ANOS INICIAIS? Discursos, representações e 
Relações de gênero” 
RESUMO  
Embasado nas reflexões de Michel Foucault, assumindo a perspectiva pós estruturalista de 
forma a buscar mais questionamentos e apontamentos do que pretensas verdades, norteado 
pelos estudos sobre gênero, masculinidades, formação de professores, docência e identidades 
de autores como Guacira Lopes Louro, Stuart Hall, Tomaz Tadeu da Silva, Jorge Larrosa, 
Marília Pinto Carvalho, Elizabete Franco Cruz, Joan Scott, Sandra Corazza e Anderson Ferrari, 
entre outros; buscou-se conhecer quais os discuros e reperesentaçõesde gênero e 
masculinidade surgem na escola a partir da presença do professor homem dos anos iniciais, e 
de que forma estes discuros contribuem para sua subjetivação. A dissertação apresenta as 
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analises empreendidas a partir das narrativas de dois professores homens dos anos iniciais, 
bem como de gestoras e professoras que atuam diretamente com estes professores nos anos 
iniciais do Ensino Fundamental. O foco foram os discursos, as representações e as relações de 
gênero que se constituem quando há a presença de professores homens nos anos iniciais do 
Ensino Fundamental, segmento de domínio quase exclusivamente feminino. Acreditando que a 
linguagem é responsável, em parte, pela constituição dos sujeitos e que estes são subjetivados 
por ela, procura-se trazer à tona questões que problematizem estes discursos, representações 
e relações de gênero trazendo para debate campos como a formação de professores/as, o 
cuidar, a feminização do magistério, o poder disciplinar, as construções de identidades e das 
masculinidades.  
Palavras-chave: Formação de professores – Relações de Gênero – Masculinidades – 

sexualidade 
 
2012. UNIFESP/Guarulhos – SP Maria Arlete Bastos Pereira 
“Professor Homem na Educação Infantil: A construção de uma identidade” 
Resumo: Nesse estudo, a questão central é compreender a construção da identidade do profe
ssor homem naEducação Infantil, ou seja, nesse universo de mulheres, sob a perspectiva da c
ategoria gênero como categoriaanalítica, no exercício de sua profissão docente em creches e p
réescolas da rede municipal de ensino da cidadede Guarulhos. Ao se analisar o quadro do mag
istério, nos anos iniciais de escolarização de meninos e menina, 
constatase um número significativamente maior de mulheres em relação ao número de homens
, e que não édiferente na rede de ensino do Município de Guarulhos, tanto na Educação Infantil
 (creche e préescola), comonas séries iniciais do Ensino Fundamental (ciclo I), sendo que há u
ma prevalência maior de professoromem noEnsino Fundamental do que na Educação Infantil. 
A Educação Infantil, embora tenha mais de um século dehistória como cuidado e educação extr
adomiciliar, somente nos últimos anos foi reconhecida como direito dacriança, das famílias, co
mo dever do Estado e como primeira etapa da Educação Básica, daí podermos inferir onúmero
 menor de homens neste nível de educação, visto sua concepção estar mais voltada ao cuidar -
 tendo ocorpo de meninos e meninas no centro do debate, do que propriamente a educar, com
o se fosse possívelseparar um do outro, visto que são ações indissociáveis. Entretanto, ao eleg
er a Educação Infantil como formade atuação com as crianças, estariam os homens excluídos 
deste fazer? Para buscar responder a esta questão,tomoue como referencial teórico os estudos
 das relações de gênero, entendendoo como uma construçãosocial que influi na construção de 
identidades presentes no espaço institucional específico a ser estudado: aescola. Buscou-
se através das histórias de vida de cinco professores homem conhecer suas trajetórias comodo
centes deste tempo de vida. 
Palavras-chave: Educação infantil; docentes; homens 
 
2012. UFRJ Fábio José Paz da Rosa 
“O dispositivo da sexualidade enquanto enunciador do professor-homem no magistério 
das séries iniciais e da Educação Infantil” 
Resumo: O presente trabalho teve por objetivo investigar de quais maneiras o professor-
homem é enunciado e se autoenuncia a partir do dispositivo da sexualidade no magistério das 
séries iniciais e na educação infantil. Para compreender essa questão, foram utilizados textos 
jornalísticos publicados na web com a temática de homens no magistério e uma comunidade 
virtual composta por professores-homens e estudantes de Pedagogia do site de 
relacionamentos Orkut. Partindo do conceito de Auto-reflexão (Sobreira, 2006) e tendo por 
fundamentação teórica Michel Foucault e Gilles Deleuze, a pesquisa procurou compreender a 
produção do dispositivo da sexualidade a partir da teoria de Performance (Judith Butler) e 
recorrendo a uma análise crítica e multimodal dos discursos (Moita Lopes, 2009). A pesquisa 
constatou que tanto os discursos jornalísticos quanto os discursos de estudantes e professores 
na comunidade virtual revelam que esses sujeitos são produzidos para culturas masculinas 
hegemônicas. Essa questão também fica evidente mesmo quando alguns enunciados de 
professores-homens e estudantes tentam romper com as dificuldades e preconceitos por 
estarem em uma área profissional considerada feminina. 
Palavras-chave: Dispositivo. Sexualidade. Professor-homem. Magistério das sé 
 
2013. PUC-GO Patrícia Gouvêa Nunes 
“DOCÊNCIA E GÊNERO: UM ESTUDO SOBRE O PROFESSOR HOMEM NA EDUCAÇÃO 
INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE RIO VERDE (GO)” 
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RESUMO 

A presente disser tação tem como objetivo investigar e analisar o professor homem na 
educação infantil da rede municipal de ensino de Rio Verde (GO) e como este é percebido pela 
comunidade escolar. A investigação orientou-se por questões como: existem muitos 
professores homens nesta etapa da educação básica? Como o professor homem se 
constitui/se constrói nesse espaço social que é composto majoritariamente por mulheres? 
Como os pais de alunos(as) e colegas de trabalho percebem o professor homem na educação 
infantil? Esta investigação desenvolveu-se mediante estudo bibliográfico, análise documental , 
aplicação de questionários e entrevistas. Levantou-se dados sobre as instituições de educação 
infantil de Rio Verde, destacando o número de instituições e de professores e professoras que 
nelas atuam, por sexo. Pode-se dizer que se tornou um habituso reconhecimento de mulheres 
nessa mesma função. Identificou-se que a atuação docente dos professores homens do 
município de Rio Verde na educação infantil é marcada por relações de poder que permeiam 
as relações sociais e de gênero presentes nos espaços sociais. Constatou-se ainda que 
homens em espaços considerados historicamente como femininos apresentam a manutenção 
de características da prática docente associadas à masculinidade tradicional, como um 
habituscultural mantido pela violência simbólica. Teve-se como suporte teórico para esta 
pesquisa estudos que nos permitiram conceituar e contextualizar gênero e docência realizados 
por autores(as) como Scott (1995), Louro (2011), Assunção (1996), Carvalho (1999) e 
Rosemberg (2001). Os conceitos de Habituse de violência simbólica, de Pierre Bourdieu (2011) 
, e os estudos sobre masculinidades, de Robert Connel (1995) , auxiliaram-nos no 
entendimento e na sustentação teórica para as questões que nos propomos a desenvolver . 
Palavras-chave: Educação Infantil, Relações Sociais e de Gênero, 

Docência e Gênero. 
 
2016. PUC-SP Michelle Mariano Mendonça 
Impacto da presença de gestores e professores homens em centros de educação 
infantil: alguns elementos para compreensão 
RESUMO  

A presente pesquisa tem por objetivo investigar as condições que percorrem a docência e o 
trabalho gestor de profissionais homens no Centro de Educação Infantil. Trata-se de analisar, 
em uma escola de educação infantil municipal de São Paulo, como se dá a compatibilidade 
entre gênero e funções exercidas e como são expressos o reconhecimento, a aceitação e a 
identificação dos papéis dos sujeitos em seus espaços de atuação – Diretor e Professor – 
homens – pela comunidade/famílias e corpo docente. Orienta a pesquisa a hipótese de que o 
reconhecimento do professor ou gestor homem, no efetivo exercício de suas funções na 
educação infantil, incluindo o cuidar, pode desconstruir o clássico binarismo de gênero. A 
investigação foi realizada por meio de pesquisa qualitativa do tipo analítico-descritiva, para 
entender a visão que a equipe técnica, corpo docente e mães / pais de alunos(as) de uma 
escola de educação infantil expressam sobre a presença de professor e diretor homens, no 
efetivo exercício de suas funções nesse tipo e nível de escolaridade básica, bem como seu 
papel na interação com as crianças no dia a dia escolar. Selecionou-se para investigação uma 
escola de educação infantil municipal que tivesse em sua composição pelo menos um 
professor e um profissional gestor – do sexo masculino e cuja equipe técnica e corpo docente 
concordassem em participar da pesquisa. A coleta dos dados foi realizada por meio de: a) 
Análise de documentos e Entrevistas semi-estruturadas individuais. A pesquisa foi realizada 
com o apoio de autores como Berger y Luckmann (pela contribuição em relação aos conceitos 
de socialização primária e secundária), Apple e Scott (por seus estudos sobre o conceito de 
“gênero” como categoria de análise em educação). A esses autores são acrescidos 
pesquisadoras como Carvalho, Moreno e Louro (cujas pesquisas trazem reflexões teóricas e 
metodológicas orientadoras para novos estudos). Os resultados confirmam em parte a hipótese 
investigada: de um lado, constata-se que a presença de homens num espaço majoritariamente 
feminino torna possível, sim, o debate e a desconstrução do discurso e práticas sexistas e dos 
papeis sociais de gênero e, de outro lado, os resultados conduzem a novas questões de 
pesquisa sobre a presença de homens no ambiente escolar da educação infantil e sobre a 
possibilidade de que essa presença e atuação possam trazer mudanças nesse espaço de 
socialização, rompendo com a organização do trabalho com base no gênero dos profissionais e 
trazendo para esse universo, referências de sua socialização primária e secundária, diferentes 
das que as profissionais mulheres possuem.  
Palavras-chave: Educação Infantil; Relações de gênero; profissionais homens 


