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Abstract 

This work presents the look of mothers and fathers in relation to male professionals who 

work in Municipal Centres of early childhood education of the municipality of Vitoria 

where their sons and daughters are enrolled. In the form of a conversation with the 

parents, following a semi structured questionnaire we noticed that men through good 

works come from winning your space inside of early childhood education, but when it 

involves the care, something so present in early childhood education, presents a certain 

discomfort for part of the parents. 

Key words: Physical Education, Early Childhood Education, Men. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Resumen 

Este trabajo presenta la mirada de padres y madres en relación a los profesionales del 

sexo masculino que trabajan en los Centros Municipales de Educación Infantil del 

Ayuntamiento Municipal de Vitoria en que sus hijos e hijas están matriculados. En 

forma de conversación con los padres, siguiendo un cuestionario semi estructurado 

notamos que los hombres a través de buenos trabajos vienen conquistando su espacio 

dentro de la educación infantil, pero en lo que implica el cuidar, algo tan presente en la 

educación infantil, presenta una cierta incomodidad por parte de los padres. 

Palabras claves: Educación Física, Educación Infantil, Hombres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ATUAÇÃO MASCULINA NA EDUCAÇÃO INFANTIL: o olhar de pais e mães sobre 

o trabalho docente. 

João Marcos Soares Nascimento Largura 
1
 

Nelson Figueiredo de Andrade Filho 
2
 

Resumo   

Este trabalho apresenta o olhar de pais e mães em relação aos profissionais do sexo 

masculino que trabalham nos Centros Municipais de Educação Infantil da Prefeitura 

Municipal de Vitoria em que seus filhos e filhas estão matriculados. Em forma de 

conversa com os pais, seguindo um questionário semi estruturado notamos que os 

homens através de bons trabalhos vem conquistando seu espaço dentro da educação 

infantil, mas no que envolve o cuidar, algo tão presente na educação infantil, apresenta 

um certo desconforto por parte dos pais.  

Palavras-chaves: Educação Física, Educação Infantil, Homens.  

Introdução  

O estudo traz como foco principal o olhar de pais e mães em relação ao trato 

pedagógico que professores do sexo masculino dispensam aos seus filhos. O tema 

surgiu após observações compreensivo-críticas (SARMENTO 2000, 2003; ANDRADE 

FILHO, 2011, 2013), que tem sido realizada em um Centro Municipal de Educação 

Infantil (CMEI), Darcy Castello de Mendonça do sistema público de educação básica da 

Prefeitura Municipal de Vitória, ES. Estas observações são parte das estratégias 

metodológicas adotadas pelo Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência 

(PIBID/CAPES),
3
 tendo em vista a nossa formação como professores de educação 
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 O Projeto Institucional do PIBID/UFES para o quadriênio 2014-2017 atende o Edital N
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061/2013 da CAPES. É composto por 23 subprojetos. Entre estes consta o subprojeto Educação Física. O 

subprojeto Educação Física ocorre em 3 instituições educativas do sistema de ensino público da secretaria 

municipal de educação da prefeitura de Vitória, ES. As três delas são instituições de Educação Infantil 

(CMEI)  Mobilizamos vinte bolsistas de iniciação à docência/estudantes do CEFD, tres professores 

supervisores/professores de Educação Física da SEME-PMV e dois professores coordenadores de  

área/professores Doutores do CEFD.   



básica, no curso de Licenciatura Educação Física do Centro de Educação Física e 

Desportos (CEFD) da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES).  

Por meio dessas observações, pudemos notar que a presença do homem na 

educação infantil, local onde majoritariamente é ocupado por profissionais do sexo 

feminino, é um tema curioso a se investigar, entendendo os motivos que levam esse 

local ser ocupado em sua maioria por mulheres e o que os envolvidos no trabalho 

educativo das crianças acham desses homens.  

Nesse artigo, optamos por dar voz aos pais, para que eles possam nos esclarecer 

sua opinião e compreensão acerca do papel dos profissionais do sexo masculino e do 

trato pedagógico que esse dispensa aos seus filhos e filhas, dos seus receios (se 

existirem), da importância dos professores do sexo masculino, entre outros fatores, que 

achem pertinentes. 

 

1. Procedimentos metodológicos 

 Inicialmente nos inserimos no CMEI Darcy Castello de Mendonça, com o 

intuito de observar aspectos relacionados a organização e o funcionamento das 

instituições, bem como para buscar perceber como os docentes se relacionam entre si e 

com as crianças.  

Essa inserção e as observações tinham como objetivos mais específicos nos fazer 

mergulhar na realidade cotidiana das instituições educativas para, por um lado, 

acompanhar e reconhecer desde dentro, a rotina de trabalho dos docentes e as 

experiências formativas das crianças; aprender a conviver com docentes e crianças em 

processo de educação institucional; aprender a ministrar aulas; aprender a gostar de 

sermos professores e, por outro lado, aprender planejar, registrar, detectar situações-

problemas ou temáticas, para, posteriormente, tomá-las como objetos de estudos, e, 

assim, refleti-las, produzindo artigos como este
4
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  Há alguns anos, desde o ano de 2001, quando iniciamos a caminhada em busca de perspectivas 

teórico-metodológicas adequadas para a formação inicial e continuada dos professores de Educação 

Física que estão sob a nossa responsabilidade, temos escolhido o caminho do “mergulho na realidade 

cotidiana das instituições educativas” para orientar os professores em formação a observarem 

sistematicamente a realidade na qual a Educação infantil ocorre e para a qual a Educação Física concorre, 

desde dentro dos CMEI, em um constante ir e vir à Universidade. Para compreender melhor o que 

estamos afirmando será útil ler a tese de doutoramento de Andrade Filho (2011), especialmente no 

intervalo das páginas 15 a 22.  Acesse o endereço eletrônico 

http://www.bibliotecadigital.unicamp.br/document/?code=000798068 para obter cópia da tese. 

http://www.bibliotecadigital.unicamp.br/document/?code=000798068


           Esse mergulho a realidade cotidiana das instituições educativas nos fez abordar 

um tema que nos instigava muito, que era o fato da presença dos homens na instituição 

que estávamos inseridos ser muito menor que a das mulheres. Levando o tema para a 

discussão com todo o grupo, notamos que não se tratava apenas de algo especifico do 

local que estávamos atuando e sim de todas as outras instituições. A presença desses 

profissionais do sexo masculino nos fez pensar a respeito de alguns temas, como por 

exemplo, quais são os desafios e perspectivas desses poucos homens? O que os pais 

acham da atuação desses profissionais do sexo masculino envolvidos na educação dos 

seus filhos? Nesse momento resolvemos focar no olhar dos responsáveis por essas 

crianças.   

Ao longo desses anos que se passaram, o PIBID, passou por uma nova organização, 

antes contava com quatro instituições de ensino infantil, nos dias de hoje, esse numero 

foi reduzido para três. Mesmo com essa redução optamos por dar continuidade ao nosso 

trabalho na conjuntura anterior, com as quatro instituições.  

 Portanto, tal pesquisa ocorreu nas seguintes instituições: 1. CMEI Ana Maria 

Chaves Colares (AMCC – Bairro Jardim Camburi – Região Administrativa n. 8 – 

Jardim Camburi); 2. CMEI Darcy Castelo de Mendonça (DCM – Bairro Antônio 

Honório – Região Administrativa n. 6 – Goiabeiras); 3. CMEI Maria Nazareth 

Meneghelli (MNM – Bairro Andorinhas – Região Administrativa n. 4 – Maruípe); 4. 

CMEI Ocarlina Nunes de Andrade (ONA – Bairro São Cristóvão – Região 

Administrativa n. 4 – Maruípe). Vale frisar que as quatro unidades são do sistema 

público de educação básica municipal da cidade de Vitoria.  

 Realizamos a investigação com os pais e mães integrantes do conselho, que 

foram eleitos democraticamente pelos responsáveis dos alunos, e tem como função 

representa-los perante a instituição. 

 Para colher as informações dos pais e mães, optamos pela elaboração e aplicação 

de um questionário semi estruturado, com sete questões abertas sobre os homens na 

educação infantil. 

 Após a elaboração do questionário o aplicamos nos cmeis, junto aos pais 

fazendo perguntas e gravando as respostas, utilizamos esse método com intuito de obter 



melhores respostas, indagando questões mais fechadas que surgiam ao longo da 

conversa. 

Nosso texto será organizado da seguinte forma 2. Conselho escolar; 3. Características 

socioeconômicas das instituições onde o trabalho foi realizado; 4. Informações 

produzidas: Perfil dos pais e sua opinião a cerca da presença dos homens na Educação 

Infantil; 5. Compreendendo criticamente a presença dos homens na Educação Infantil 

no olhar dos pais; 6. Considerações finais. 

2. Conselho escolar 

O conselho escolar se faz presente em todas as unidades de ensino fundamental e 

infantil, regidas pela prefeitura municipal de Vitoria e é composto por representantes da 

comunidade escolar, sejam eles professores, servidores, discentes, pais e o diretor (a), 

além de representantes da comunidade local.  

Segundo a Lei n°6.794, presente na Lei Orgânica do Município de Vitoria o conselho 

escolar se defini como:  

“Centro permanente de debates e órgãos articuladores de todos os 

setores escolar e comunitário, constituindo-se, em cada unidade de 

ensino, de um colegiado, formado por representantes do segmento 

escolar e comunidade local”. 

Só é permitido um conselho escolar por Unidade de Ensino, que deve ser registrado em 

cartório e no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, sem fins lucrativos. Uma vez 

instituído, só poderá ser encerrado caso a escola se extinguir.  

Esses órgãos tem como função prestar assistência aos alunos, colaborar com o 

funcionamento escolar e com a melhoria educacional da unidade de ensino, participar 

da elaboração e atualização do Projeto Politico Pedagógico (PPP), promover atividades 

socioculturais, dentre outros, tendo caráter consultivo, fiscalizador e deliberativo, 

consultivo, expressando suas opiniões e aconselhando sobre determinados assuntos, 

fiscalizador, acompanhando atividades desenvolvidas, inclusive ações financeiras, 

deliberativa, decidindo e aprovando caminhos para a unidade de ensino.   

O processo eletivo dos representantes do Conselho se dá a partir de votação direta e 

secreta, ocorrendo no mesmo dia em todas as instituições. Cada segmento ( professores, 

pais, alunos, servidores e representantes da comunidade local) poderá ter no mínimo 



dois e no máximo três representantes, tendo um mandato a cumprir de três anos, 

podendo ser reeleito, caso um integrante do conselho falte a três reuniões seguidas  ou a 

cinco não consecutivas, perderá seu mandato dando vaga a um suplente.  

Cada segmento elegerá seus representantes, caso não tenha representante dos 

professores, um servidor poderá se candidatar a tal vaga, no segmento dos alunos, só 

terão direito a voto os que tiverem mais de dez anos, caso contrario, os discentes serão 

representados pelos pais. Os integrantes que se desligarem da unidade de ensino, 

perderão seu mandato, dando mais uma vez vaga aos suplentes. 

Esses espaços de discussão muitas vezes não ocorrem como descritos em lei, tivemos 

algumas dificuldades de conversar com os representantes dos pais ao longo do nosso 

trabalho, por não comparecerem a algumas reuniões, com o motivo de que o conselho 

estava se desfazendo e que teria uma nova organização, com a eleição do novo diretor 

para a instituição.  

3. Características socioeconômicas das instituições  

Realizamos nosso trabalho como já dito acima no CMEI Ana Maria Chaves Colares 

(AMCC); CMEI Darcy Castelo de Mendonça (DCM); CMEI Maria Nazareth 

Meneghelli (MNM) e no CMEI Ocarlina Nunes de Andrade (ONA). 

Buscamos as informações a respeito das características socioeconômicas das 

instituições no próprio site
5
 da prefeitura, que nos traz informações em relação as 

regiões administrativa, composta pelos bairros que os CMEI estão inseridos, optamos 

por trazer esse levantamento, pois a clientela atendida pelas instituições não é moradora 

apenas do bairro que está inserida, mas também de bairro vizinhos.   

O CMEI Ana Maria Chaves Colares fica localizada no bairro Jardim Camburi, e 

compõe a região administrativa 8, que possui as seguintes características 

socioeconômicas: 

Informações Dados 

Número de bairros 2 

Área (km²) 20.155 

                                                           

5  Presente no site http://www.vitoria.es.gov.br/, onde se refere ao censo das 

regiões administrativas de vitória.   

 

http://www.vitoria.es.gov.br/


População (2010) 39.157 

Densidade demográfica (hab/km²) 1.942 

Número de domicílios (2010) 14.456 

Renda média R$ (2010) 2.259,37 

Atividades econômicas (2012) 13.540 

 

O CMEI Darcy Castello de Mendonça está localizado no Bairro Antonio Honório, e 

compõe a região administrativa 6, com as seguintes características socioeconômicas: 

   
Indicadores Dados 

Número de bairros 7 

Área (km²) 9.320 

População (2010) 20.316 

Densidade demográfica (hab/km²) 2.179 

Número de domicílios (2010) 6.582 

Renda média R$ (2010) 946,95 

Atividades econômicas (2012) 7.786 

 

O CMEI Maria Nazareth Meneghelli e o CMEI Ocarlina Nunes de Andrade, estão 

localizadas no bairro Andorinhas e São Cristovão, respectivamente, e compõe a região 

administrativa 4, as seguintes características socioeconômicas: 

:  

Indicadores Dados 

Número de bairros 12 

Área (km²) 5.684 

População (2010) 54.402 

Densidade demográfica (hab/km²) 9.570 

Número de domicílios (2010) 17.009 

Renda média R$ (2010) 806,72 

Atividades econômicas (2012) 10.903 

  

Podemos notar que algumas instituições se distanciam e se aproximam de acordo com 

as condições socioeconômicas, o que enriquece nosso trabalho, podendo ouvir pais de 

diferentes realidades sociais.  

4. Informações produzidas: Perfil de pais e mães e sua opinião a cerca da presença 

de profissionais do sexo masculino Educação Infantil. 

Nosso questionário como dito acima foi composto por sete perguntas abertas, além de 

fazermos questões mais fechadas ao longo da conversa, ao todo ouvimos sete pais, 

sendo um do CMEI AMCC, dois do CMEI DCM, dois do CMEI MNM e mais dois do 

CMEI ONA.    

A primeira questão indagava sobre a idade e a profissão desses pais, com o intuito de 

traçar um perfil do investigado. Conversamos com pais de idade entre 32 e 56 anos de 



idade, alguns pais jovens e outros já mais velhos que possuem até netos na própria 

instituição, alem de exercer profissões variadas como engenheiro, professor, auxiliar 

administrativa, vendedor, armador de ferragens e doméstica, ou seja, tivemos a 

oportunidade de dialogar com pais que exercem diversas atividades profissionais e  com 

idades distintas.  

Na segunda e terceira questão, perguntamos sobre qual grupo que seu filho estava 

inserido e em relação a sua participação em eventos/reuniões organizadas pela escola. 

Ouvimos pais que tinham seu filho inseridos desde o grupo 2 ao grupo 6 e que estavam 

na mesma instituição desde o grupo 1, além de se auto avaliarem como pais 

participativos  e que fazem de tudo para serem presentes na escola.   

A quarta e a quinta questão perguntamos se eles acreditam que trato pedagógico deva 

ser exclusivo das mulheres e se existem algum receio em relação a atuação dos homens 

dentro do CMEI. 

Em relação ao trato pedagógico ser exclusivo das mulheres, todos os pais disseram que 

não, mas quando falamos sobre o cuidar, em especifico das crianças pequenas, que 

muitas vezes perpassa pelo banho, trocar fraldas e alimentação, muitos pais mudaram de 

ideia e disseram que ai sim deveria ser exclusivo para mulheres, pelo fato de possuir 

maior experiência, de ter um tato melhor que o dos homens e de ser um trabalho mais 

adequado para mulheres, por outro lado alguns pais disseram não ver problema e 

trouxeram exemplos de casa, que muitas vezes o pai desenvolve muito bem esse 

trabalho.   

Quanto aos receios desses pais em relação aos homens na educação infantil a grande 

maioria disse não ter no âmbito do pedagógico, mas voltaram a frisar acerca do cuidar 

que ai assim possui alguns receios, mas não quiseram se aprofundar, um pai nos disse 

que os receios dele são tanto para homens e para mulheres seja no cuidar ou no 

pedagógico e que acredita que a escola possui mecanismos para impedir tais fatos.  

Na questão cinco e seis, indagamos sobre a educação que almeja que professores 

homens devem dispensar aos seus filhos e como avalia o trabalho dos homens que estão 

dentro da instituição, respectivamente.  

Em relação a educação que almeja que professores homens devem dispensar aos seus 

filhos, diversos pontos foram levantados, como uma educação de ética, um educação 



que respeite as diretrizes da escola e de um modo geral, carinho, pensada para criança 

com um olhar voltado as suas particularidades e uma parceria entre família e escola, 

abordando o tema de maneira geral sem distinguir homens e mulheres. 

Por outro lado, dois pais tiveram um discurso diferente da grande maioria, um nos disse 

que o professor homem dentro da escola, deve reforçar os comportamentos masculinos 

e femininos, de acordo com o que elas nasceram, uma outra mãe nos disse que a 

educação perpassa pela obediência, e o homem auxilia nesse processo, pois as crianças 

possuem mais facilidades de obedecer uma figura masculina do que feminina.  

A questão sete onde abordamos o trato pedagógico que os professores homens 

dispensam aos seus filhos dentro da instituição de ensino onde seu filho está 

matriculado, todos os pais elogiaram o trabalho que os homens vem desenvolvendo, 

ressaltando uma boa gestão por parte dos diretores, o carinho com as crianças, o 

comprometimento mesmo diante das diversas limitações que existem. Alguns pais 

mesmo fazendo elogios ratificaram a ideia de que no trato pedagógico os homens são 

bem vistos, mas na parte do cuidar já se precisa de um cuidado maior.  

Para fechar nossa conversa com os pais, reservamos um espaço para eles falarem o que 

achar pertinente de acordo nossa temática, sem a preocupação de repetir o que já havia e 

com um espaço aberto para externar sua opinião.  

 Nesse espaço dado aos pais, muitos reforçaram as respostas que haviam dito antes, 

dando ênfase a importância do homem na educação infantil, mas ressaltando a ideia de 

que essa inserção, principalmente com as crianças pequenas, deva a ver uma discussão, 

esclarecimento e de maneira cautelosa, não vendo problema na parte do educar e sim no 

cuidar. 

5. Compreendendo criticamente a presença dos professores do sexo masculino na 

Educação Infantil no olhar de pais e mães. 

Em um estudo que realizamos nas mesmas instituições que investigamos nesse artigo, 

buscando saber a respeito dos desafios e perspectivas cotidianas dos profissionais 

homens que atuam nesses CMEI
6
, mesmo não sendo o nosso foco principal, 
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 Conferir artigo publicado no livro PIBID: Formação docente e práticas pedagógicas em 

educação física, presente na Unidade I, pagina 77. 



percebemos que existe certo estranhamento com a presença de profissionais de sexo 

masculino, principalmente na parte do cuidar, por parte dos pais.  

Tal estranhamento pode ser explicado de acordo com fatores históricos, em que sempre 

colocaram a educação, principalmente a educação infantil, como uma extensão da 

maternidade, portanto deveria ser algo voltado para as mulheres, como destaca Louro 

(2012, p.450): 

Afirmavam que as mulheres tinham, “por natureza”, uma inclinação 

para o trato com as crianças, que elas são as primeiras e “naturais 

educadoras”. Portanto nada mais adequado do que lhes confiar à 

educação dos pequenos. Se o destino primordial da mulher era a 

maternidade bastaria pensar que o magistério representava, de certa 

forma, uma “extensão da maternidade”, cada aluno ou aluna vistos 

como filho ou filha “espiritual” (LOURO, 2012, p. 450). 

Em seus discursos os pais se mostraram, bem satisfeitos com o trabalho pedagógico 

desenvolvido pelos homens dentro da instituição de ensino em que seu filho está 

regularmente matriculado, e dá ênfase na importância dos homens dentro da educação 

infantil. Porém, quando se refere ao cuidar, já ocorre uma rejeição por parte de alguns 

investigados, que mesmo não dizendo claramente, nos dar a entender que deva ser algo 

exclusivo para mulheres.  

Esse pensamento a respeito da extensão da maternidade, não vale para a paternidade, 

mesmo sendo normal, nos dias atuais, homens que executam a atividade de cuidado de 

seus filhos de forma exemplar. Essas falas a cerca do cuidado das crianças pequenas 

seja exclusivo para mulheres, pode ser explicado por Campos, Grosbaum, Pahim, 

Rosemberg (1991, p. 55),  

A sensualidade que impregna a interação adulto-criança pequena, 

provinda tanto do contato corpo-a-corpo quanto à importância que 

assume indicadores sensoriais: odores, temperatura, sons, etc. Apesar 

do interdito, suspeitar a presença do desejo nesta relação, admite-se 

mais facilmente essa sensualidade na interação mulher-criança que na 

homem-criança. É como se a maternidade efetiva ou potencial de 

qualquer mulher impedisse ou bloqueasse a erotização de suas 

interações com a criança. As imagens de inocência e pureza ligadas à 

maternidade não parecem extensivas à paternidade. 

Tais receios em relação ao cuidado de crianças pequenas, sendo realizados pelo homem, 

pode ser justificado pelos acontecimentos que vem sendo relatado pela mídia nos 

últimos tempos em relação a pedofilia, onde o homem na maioria das vezes é o 



agressor, porém é necessário um cuidado com essa generalização do homem, uma vez 

que:  

[...] com a incorporação irrefletida dessas crenças e preconceitos 

perdemos na vivência das relações. Em especial quando tendemos à 

generalização de alguns casos divulgados pela mídia, ou não, em face 

do que preconceitos são criados e podem ser incorporados de maneira 

acrítica, inclusive no magistério (SAYÃO, 2005, p. 187).       

Nas questões que se referiam a educação que os pais almejam para seus filhos, surgiram 

termos muito pertinentes para nossa discussão, termos como carinho, particularidade de 

cada criança e parceria entre família e escola, estiveram presente na maioria dos 

discursos dos pais, não diferenciando o trabalho pedagógico de homens e mulheres, o 

que nos leva a pensar que mesmo com todo esse cenário ocupado majoritariamento pelo 

sexo feminino os homens vão conquistando seu espaço e reconhecimento junto aos pais, 

como afirma Largura, Sarnaglia e Andrade Filho (2016, pag. 92) 

Após a análise da situação, concluindo, podemos, entretanto, ver 

melhor e constatar que, é certo, os homens são mesmo poucos na 

Educação Infantil de Vitória; todavia,  também deduzimos que a 

presença masculina nos CMEI da SEME/PMV está sendo, paulatina, 

consciente e consistentemente, constituída e instituída. Entre 

suspeições e rejeições históricas, particularmente os professores de 

Arte e de Educação Física presentes, agem estrategicamente, 

objetivando construir prestígio e reputação acadêmica, pedagógica e 

administrativa. 

Um dos investigados nos trouxe um discurso distinguindo o papel do homem e da 

mulher, no trato educativo, colocando o professor homem, com o papel de reforçar 

comportamentos do aluno menino para o que ele nasceu de acordo com o sexo, e a 

professora mulher, reforçando os comportamentos das alunas meninas, tendo ai uma 

relação de gênero muito forte, devido a discussão que passamos no momento atual, 

acerca se a escola é ou não lugar para se falar sobre relações de gênero. 

Outro pai se referiu a obediência, colocando o professor homem como sujeito que 

possui mais facilidade do que a mulher para se conseguir isso das crianças, tendo a 

representação masculina como algo superior a feminina, que reflete uma questão de 

ordem e superioridade.    

6. Considerações finais. 



O Programa Institucional de Iniciação a Docência (PIBID) subprojeto Educação Física 

vem adotando medidas que oportunizem alunos de graduação adentrar em instituições 

de Ensino Infantil , com o intuito de compreender o trabalho pedagógico exercício no 

dia a dia, aprender a ministrar aulas, trabalhar com crianças pequenas e buscar temas 

que sejam pertinentes para a investigação.  

A partir dessas estratégias, podemos notar que além do numero de homens que 

trabalham em CMEI ser muito menor que o das mulheres, esses homens muitas vezes 

passam por situações indelicadas, como descreve Largura, Sarnaglia e Andrade Filho 

(2016, pag. 78) em um estudo realizado nas mesmas instituições:  

A partir desse mergulho no interior dos CMEI, como dissemos antes, 

percebeu-se, vivamente, a questão da escassa presença de homens no 

processo educacional que ocorre naquelas instituições. Na unidade 

educacional em que estávamos, notamos a presença masculina do 

diretor e do vigilante. No mais, era bem fácil perceber que a grande 

maioria dos funcionários da instituição eram mulheres. Inclusive, na 

ocasião, notamos que havia dois sanitários sociais e ambos eram 

identificados com placas que diziam que aqueles ambientes eram 

“exclusivos para funcionárias”.    

Ouvindo os pais em relação a presença dos homens na educação infantil, pudemos notar 

que os profissionais do sexo masculino, estão gradativamente conquistando seu espaço 

através de bons trabalhos como professor e uma boa gestão quando são eleitos para o 

cargo de diretor.  

Mesmo com essa conquista de espaço, muitas barreiras ainda precisam ser quebradas, 

quando o homem é colocado como professor, principalmente dinamizador e no cargo de 

diretor, os pais entendem não a ver problema algum, mas quando profissionais do sexo 

masculino agem diretamente no cuidar em especifico das crianças pequenas, acaba 

ocorrendo um receio e um certo desconforto por parte dos pais.  

Entendendo que na educação infantil o cuidar, educar e brincar andam juntos e não 

devem ser separados, propomos uma discussão mais a fundo acerca dessas questões e 

principalmente em relação a presença dos homens dentro das instituições de ensino, 

debate que deve ser realizado junto com os pais, professores, funcionários e estudiosos 

que se interessem por tal temática.  
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