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RESUMO

A PRESENÇA DE HOMENS QUE TRABALHAM NA EDUCAÇÃO INFANTIL

DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA: DESAFIOS E PERSPECTIVAS COTIDIANAS.

A Educação Infantil é uma área dominada por mulheres, entretanto, apesar de ser um

território marcado pela presença feminina, existem homens que também trabalham neste

campo.  Este  estudo  buscou  entender  quais  as  razões  que  motivam esses  homens  a

trabalharem  na  educação  de  crianças.  Também  buscamos  entender  as  dificuldades,

desafios e perspectivas pelas quais eles passaram ou passam rotineiramente no trabalho.

Para isso, a pesquisa considerou homens que trabalham em alguns Centros Municipais

de  Educação  Infantil  (CMEIs)  em  Vitória,  ES.  Esses  profissionais  participaram de

debates exploratórios e responderam a questionários semiestruturados. Como resultado,

podemos  concluir  que  a  presença  de  homens  na  Educação  Infantil  de  Vitória  é

realmente escassa. Porém, a principal motivação dos poucos trabalhadores é aumentar

sua participação nessa área

Palavras-chave: Homens; gênero; educação infantil; professores
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ABSTRACT

MEN'S PRESENCE WORKING IN INFANT EDUCATION ON VITÓRIA CITY:

CHALLENGES AND DAILY PROSPECTS.

The Children Education is an area dominated by women, however, despite of being a 

territory fairly marked by the female presence, there are men who also work in this 

field. This study aimed to understand the reasons which motivate men to work in infant 

education. We also seek to understand the difficulties, challenges and perspectives 

which they have passed through or use to pass on their ordinary work day. For this, the 

survey have considered men working in some Municipal Centers for Children 

Education in Vitória, ES. These professionals have participated in exploratory debates 

and have answered semi-structured interviews. As result, we conclude that, in this 

school, the men presence is really scarce. However, the main motivation of these few 

professionals is to increase their participation in this field.

Keywords: Men; gender; children education; teachers.

.
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RESUMEN 

LA PRESENCIA DE HOMBRES QUE TRABAJAN EN LA EDUCACIÓN

INFANTIL VITORIA CIUDAD: RETOS Y PERSPECTIVAS DIARIO

La educación preescolar es un área dominada por las mujeres, sin embargo, a pesar de 

ser un territorio marcado por la presencia de feminina, hay hombres que también 

trabajan en este campo. Este estudio trata de comprender las razones que motivan a 

estos hombres a trabajar en la educación de los niños. También buscamos entender las 

dificultades, retos y perspectivas por los que pasaron o pasan de forma rutinaria en el 

trabajo. Para ello, la investigación consideró los hombres que trabajan en algunos 

centros municipales de Educación Infantil (CMEIs) en Vitoria, ES. Estos profesionales 

participaron en las discusiones exploratorias y respondieron cuestionarios semi-

estructurados. Como resultado, llegamos a la conclusión de que la presencia de los 

hombres en Educación Infantil Vitoria es muy escasa. Sin embargo, la principal 

motivación de los pocos trabajadores es aumentar su participación en esta área

Palabras clavePalabras clave: hombres; género; educación Infantil; maestros 
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A PRESENÇA DE HOMENS QUE TRABALHAM NA EDUCAÇÃO INFANTIL DO
MUNICÍPIO DE VITÓRIA: desafios e perspectivas cotidianas 

Thiago Queiroz Sarnaglia 1

Introdução

O tema dessa pesquisa surgiu a  partir  das  observações  compreensivo-críticas

(SARMENTO 2000, 2003; ANDRADE FILHO, 2011, 2013) que temos realizado em

um Centro  Municipal  de  Educação Infantil  (CMEI),  “Darcy Castelo  de  Mendonça”

(DCM), 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),2 tendo em vista a nossa

formação como professores  de educação básica,  no curso de Licenciatura Educação

Física do Centro de Educação Física e Desportos (CEFD) da Universidade Federal do

Espírito Santo (UFES). 

Por meio das observações, percebemos, claramente, que há escassa presença de

homens  envolvidos  na  educação  das  crianças  pequenas  em  contexto  institucional

educativo. Embora se encontre poucos homens, especialmente em função docente, nesse

contexto, optamos por investigar com foco neles por considerarmos pedagogicamente

relevante reconhecer, entender, discutir e interpretar como tais sujeitos se sentem nesse

trabalho e como consideram que contribuem na educação das crianças pequenas. 

Nessa investigação buscamos, portanto, identificar qual é o perfil e quais são

asmotivações,  dificuldades,  desafios e perspectivas  cotidianas de sujeitos do gênero3

1Estudante do Curso de Licenciatura do Centro de Educação Física e Desportos da Universidade Federal
do Espírito Santo. Bolsista de iniciação à docência do PIBID/CAPES.

2O Projeto Institucional do PIBID/UFES para o quadriênio 2014-2017 atende o Edital No 061/2013 da
CAPES. É composto por 23 subprojetos. Entre estes consta o subprojeto Educação Física. O subprojeto
Educação Física ocorre em 5 instituições educativas do sistema de ensino público da secretaria municipal
de educação da prefeitura de Vitória, ES. Três delas são instituições de Educação Infantil (CMEI) e outras
duas  são  instituições  de  ensino  fundamental  (EMEF).  Mobilizamos  trinta  bolsistas  de  iniciação  à
docência/estudantes do CEFD, cinco professores supervisores/professores de Educação Física da SEME-
PMV e três professores coordenadores de  área/professores Doutores do CEFD.  

3Para Cândido (1969),  precisamos considerar  que, em se tratando de atributos humanos,  o  gênero é
diferente do sexo. O sexo é uma condição biológica de cada indivíduo humano, é o que estabelece a
diferença entre o homem e a mulher, enquanto o gênero é um atributo social em termos de funções e
papéis que determinada sociedade, em determinado tempo e condição cultural atribui aos individuos de
diferentes sexos. Essa é também a compreensão de Scott (1998, p. 75) “(...) o termo gênero é utilizado
para designar as relações sociais entre os sexos”. Explicitamos essas definições para deixar claro para o
nosso leitor qual o sentido que atribuimos para a palavra gênero quenado a usamos nesse nosso texto.
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masculino,  que atuam no âmbito do processo de educação institucional das crianças

pequenas.

O  texto  que  segue  está  estruturado  conforme  os  seguintes  subtemas: 1.

Procedimentos  metodológicos  da  investigação;  2.  Informações  produzidas  na

investigação:  perfil,  motivações,  desafios,  dificuldades  e  perspectivas  dos

colaboradores;  3.  Compreendendo  criticamente  como  os  homens  justificam  sua

presença  e  participação  no  processo  de  educação  das  crianças  pequenas  no  CMEI;

Concluindo.

 

1. Procedimentos metodológicos da investigação

Inicialmente nos inserimos nos CMEI para observar aspectos relacionados com a

organização e com 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

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,

4Há 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.
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notamos que havia dois sanitários sociais e ambos eram identificados com placas que

diziam que aqueles ambientes eram “exclusivos para funcionárias”. 

Implicados  com a  situação,  indagando  sobre  como  se  resolviam os  homens

naquele contexto, em razão da presença dos rapazes do PIBID e da necessidade de eles

também fazerem uso  de  sanitários,  descobrimos  que  o  sanitário  que  o  diretor  e  o

vigilante  usavam ficava  no  interior  de  um vestiário  que  também  era  utilizado  por

trabalhadoras terceirizadas (dos setores da limpeza, da segurança e da alimentação), sem

qualquer identificação de que era um ambiente freqüentado pelos homens que trabalham

no CMEI. 

Se os dois homens, o diretor e o vigilante, não podiam usar os sanitários sociais

porque eles  eram de uso exclusivo  das  colegas  professoras,  por  que podiam usar  o

sanitário  do vestiário,  quando se sabia  que  aquele sanitário  era  utilizado por  outras

trabalhadoras do CMEI? Em qualquer caso, como atender as necessidades dos homens

trabalhadores  do  CMEI,  relativas  à  questão  da  satisfação  das  suas  necessidades

biológicas,  troca  de  vestimentas,  etc.,  se  não  se  estabelecesse  que  os

banheiros/vestiários/sanitários do CMEI são equipamentos de uso comum, para homens

e mulheres, como ocorre nas residências das pessoas, ou, que um dos sanitários deveria

ser exclusivo para uso masculino? Com esse “episódio” percebemos melhor como as

subjetividades, as representações sociais de gênero, a hierarquia de funções e a divisão

do trabalho tornam complexas as relações funcionais e sociais entre os profissionais, os

adultos, que trabalham nos CMEI. 

Depois  de  perceber  empiricamente  a  problemática  que  envolve  a  escassa

presença e participação de homens dentro do CMEI em que atuávamos, levantamos essa

questão  nas  reuniões  semanais  do  Programa.5 Com  a  discussão  dessa  situação,

constatamos que ela não só dá visibilidade a uma situação funcional típica do CMEI em

que estávamos inseridos, mas, também, configura uma situação característica de outras

instituições do sistema de ensino da SEME/PMV e de outros sistemas públicos que

conhecemos. 

5Na dinâmica do subprojeto Educação Física 20 bolsista estão envolvidos com a Educação Infantil e 10
estão envolvidos com o Ensino Fundamental. Os bolsistas cumprem 12 horas semanais com intervenções,
planejamentos, registros e reuniões. Durante o ano de 2014 as reuniões semanais do nosso subprojeto
ocorreram todas as segundas, para o grupo que trabalha com o Ensino Fundamental, e toda as sextas-
feiras, para o grupo que trabalha com a Educação Infantil. No ano de 2015 essas reuniões passaram a
ocorrer principalmente nas instituições, próximas do ambiente da intervenção pedagógica.
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Mediante  a  constatação  da  possibilidade  de  investigar  a  temática  em  foco,

decidimos dialogar não só com os homens que atuam no CMEI em que estávamos, mas

também, com aqueles outros homens que atuam nos demais CMEI que estão vinculados

ao nosso projeto de trabalho no programa PIBID/UFES (2014-2017). A possibilidade de

ampliar  a  amostra,  além  de  estabelecer  um  contingente  mais  diversificado  de

colaboradores,  aguçou  nossa  curiosidade  em  entender:  como  os  diferentes  sujeitos

envolvidos  compreendem  e  explicam  seus  interesses  em  trabalhar  no  processo  de

educação de crianças pequenas?

Encorajados e decididos a investigar a questão da presença e da participação de

homens na educação infantil no contexto em que estamos inseridos, como procedimento

seguinte, buscamos fazer um levantamento sobre quantos eram e quem eram os homens

que trabalhavam nas unidades vinculadas ao PIBID. 

O  referido  levantamento  ocorreu  em quatro  unidades  do  sistema  público  de

educação básica municipal da cidade de Vitória, a saber: 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).

Com esse levantamento,  descobrimos que  existem nove homens atuando nas

quatro instituições vinculadas ao Programa. Em todos os casos os questionários foram

entregues e recolhidos durante o momento em que os colaboradores trabalhavam nos

CMEI.  No  geral,  com  as  observações,  nas  conversas  e  por  meio  do  questionário,

quisemos sempre saber: qual é o perfil desses homens? Quais são as motivações, as

dificuldades,  os  desafios  e  as  perspectivas  cotidianas  que  os  sujeitos  do  gênero

masculino enfrentam ao atuarem na educação infantil institucionalizada? 

O questionário que elaboramos foi composto por onze perguntas que indagaram

em busca de informações pessoais; informações sobre a formação dos colaboradores e,

por fim; informações sobre motivação, dificuldades, desafios e perspectivas que esses

sujeitos  enfrentam para  poderem trabalham na  educação  das  crianças  pequenas  em

situação institucional regular.  A interpretação dos sentidos colhidos nas observações,

conversas e com o questionário foi triangulada com as discussões teóricas propostas por

autores que se dedicam à investigação dessa temática.
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2.  Informações  produzidas  na  investigação:  perfil,  motivações,  desafios,
dificuldades e perspectivas dos colaboradores

Ao  todo,  nove  homens  foram  identificados  atuando  em  diferentes  funções

administrativas  e  pedagógicas  nas  quatro  instituições  investigadas.  Entre  os  nove

colaboradores, um deles, um vigilante, se negou a participar da investigação desde o

início,  enquanto  outro,  um  diretor,  recebeu,  mas  não  respondeu  e  não  entregou  o

questionário que distribuímos in loco aos nossos colaboradores.

2.1. Análise do perfil pessoal e profissiográfico6 dos colaboradores desta investigação

Ao analisar as informações que colhemos acerca do perfil pessoal dos nossos

colaboradores, percebemos que um deles tem 30 anos, dois têm 31, três têm 33 e um

têm 51 anos de idade. A faixa etária dos colaboradores varia entre 30 e 51 anos de idade.

Indica, portanto, que aquele que tem 51 anos nasceu em 1963; dos três que têm 33 anos,

um nasceu em 1981 e dois nasceram em 1982; dos dois que têm 31 anos, um nasceu em

1983 e o outro nasceu no ano de 1984; enquanto aquele que declarou ter 30 anos nasceu

no ano de 1984. 

Portanto, do ponto de vista temporal, a maioria é jovem, está na faixa dos 30

anos, compõe a mesma geração, nasceram em anos recentes, quando no País se travava

a  discussão  da  retomada  democrática  (no  pós-golpe  militar  de  1964),  da  reforma

constitucional  de  1988,  da  confecção  de  uma  nova  Lei  de  Diretrizes  e  Bases  da

Educação  Nacional  (1996),  enfim,  da  ordem  jurídica  e  normativa  que  colocou  a

Educação Infantil e, portanto, o processo de educação das crianças pequenas no patamar

que hoje o encontramos.

Do ponto de vista espacial, as informações indicam que quatro dos sete homens

questionados são originários de cidades do estado do Espírito Santo (ES). Três deles

vem de cidades do interior e um é da capital. Um nasceu em Linhares, no litoral norte

do ES; outro nasceu em Barra de São Francisco, no noroeste do ES; outro nasceu em

Venda Nova do Imigrante, na região serrana sul do ES e o quarto colaborador nasceu em

Vitória,  na  capital  do  estado.  Os  outros  três  informantes  são  originários  de  outros

6Referente  ao  registro  de  tudo  o  que  é  relativo  à  atividade  profissional.  Verificar  em
http://www.dicionarioinformal.com.br/.
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estados do Brasil.  Um deles nasceu no interior do Rio Grande do Sul, na cidade de

Caxias do Sul; outro nasceu no Rio de Janeiro e o outro nasceu em Brasília, capital do

País. Essas informações nos deixam ver que os nossos colaboradores vieram do interior

dos seus estados e de três Capitais de estados que integram duas diferentes regiões do

País. 

É provável que a maioria, os que são da mesma geração, só tenha se interessado

em saber algo sobre a profissão que iria seguir quando concluiu o ciclo de escolarização

básica, ou seja, dezoito ou vinte anos depois, já do meio para o fim dos anos de 1990,

quando, salve um ou outro, estavam vivendo em terras capixabas. De fato, ao que tudo

indica, no momento e na espacialidade em que se encontravam nos seus primeiros 20

anos de vida, eles não tinham condições de saber muito sobre a questão da Educação

Infantil.

Cruzando as informações temporais e espaciais que compõem o perfil pessoal

dos nossos colaboradores, nos permitimos compreender criticamente que o grupo de

homens que compõe a amostra dessa investigação pode ser inicialmente considerado

como desinformado e desindentificado com a discussão mais profunda das questões que

afetam o processo de educação de crianças pequenas em contexto educacional regular. 

Mesmo o colaborador que tem mais tempo de idade, nasceu na década de 1960,

no interior do Rio Grande do Sul. Apesar da aparente vantagem comparativa que levaria

sobre os outros em razão de serem jovens, não escapa da constatação enunciada, visto

que nos informou que, apesar de ser professor de Educação Física há muitos anos, desde

1986, antes de migrar para o ES e de adotar uma criança pequena não participou de

nenhuma  discussão,  nem  mesmo  tinha  uma  noção  mais  precisa  das  questões  que

envolviam a educação infantil. Até porque em sua mais ampla experiência jamais havia

chegado antes a ação educativa com o grupo social infantil de zero a seis anos. 7 Esse

professor se elegeu diretor pela primeira vez há quatro anos, depois que seu filho passou

a frequentar o CMEI que administra.

A desinformação e desidentificação verificada na amostra não se alteram com o

atual envolvimento dos colaboradores que atuam em função técnico-administrativa de

apoio, como o vigilante e o assistente administrativo. A presença desses dois sujeitos no

7Em um belo texto, Sarmento (2005),  escudado nos pressupostos teóricos da Sociologia da Infância,
analisa a condição social das crianças e defende que a infância constitui uma categorial social do tipo
geracional, por meio da qual a estrutura social é interrogada. Disponível em http://www.scielo.br/.
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processo de educação das crianças que frequentam CMEI até o momento é um misto de

acaso  e  oportunidade  de  trabalhar  para  sobreviver.  Em  relação  aos  outros  cinco

colaboradores, os professores, a situação não é mais a mesma de anos anteriores, vem se

alterando significativamente, em razão da trajetória de atuação profissional e formação

continuada que escolheram realizar. 

Mas, há particularidades significativas também no  perfil profissiográfico dos

sujeitos  que  compõem  o  grupo  docente.  Outras  informações,  sobre  sua

escolarização/formação, inicial e continuada e seu envolvimento/conhecimento anterior

sobre as questões da Educação Infantil, indicam que dois dos nossos sete colaboradores

trabalham  em  função  técnico-administrativa  e  os  outros  cinco  são  professores  em

função de ensino e de gestão.

Dos dois sujeitos que atuam em funções técnico-administrativa, um é vigilante

do CMEI no qual trabalha. É trabalhador contratado (terceirizado) junto a uma empresa

de segurança; possui segundo grau completo e concluiu esse nível de escolarização no

ano  de  1998;  conforme  apuramos,  este  funcionário  não  obteve  formação  superior

inicial,  nem  continuada.  Além  disso,  ele  demonstrou  que  no  seu  treinamento  para

vigilância não participou de nenhuma discussão de assuntos ou problemas focados no

processo de educação de crianças pequenas.

O outro colaborador é assistente administrativo de um dos CMEI investigados.

Esse  colaborador  é  estudante  de  Engenharia  de  Produção,  vai  terminar  o  curso  em

2016.1;  portanto,  não fez  formação continuada ou pós-graduação.  Pelo  modo como

respondeu  a  questão  durante  as  conversas  que  realizamos,  deduzimos  que  no

treinamento dele  como servidor  da SEME ele também não participou de discussões

envolvendo a questão da educação das crianças. Estimulado a falar sobre essa questão,

esse colaborador  não vê clara  relação do seu trabalho com o processo de educação

infantil ao qual serve.

Os outros cinco sujeitos envolvidos na nossa investigação são um professor de

Artes Visuais e quatro professores de Educação Física. O professor de Arte é licenciado,

portanto,  tem nível  superior  de  escolarização;  concluiu seu curso em 2010 e já  fez

alguns cursos de pós-graduação em gestão educacional, inclusão e diversidade e sobre

sujeitos com deficiências. Esse colaborador nos informou que durante seus cursos de

formação inicial e continuada discutiu temas e questões relacionados com o processo de

educação  de  crianças  pequenas,  tais  como  a  questão  das  diferenças,  da
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multiculturalidade;  os  temas  do  cuidar  e  do  educar  na  educação  infantil  e  da

especificidade da produção artística com crianças.  

Entre os quatro professores de Educação Física, todos têm experiência docente

na Educação Infantil,  entretanto,  apenas  um deles  está  em função pedagógica nesse

momento, pois, dos outros três, dois estão em função de direção institucional e um, que

também esteve  como  diretor  de  CMEI  nos  últimos  seis  anos,  nesse  momento  está

afastado para cursar mestrado na UFES.

No que se refere ao professor de Educação Física que exerce função pedagógica

nesse momento, apuramos que ele tem quase dez anos de experiência com educação de

crianças pequenas em CMEI da SEME/PMV; é licenciado e especializado em Educação

Física; terminou o curso de mestrado em Educação Física no CEFD/UFES em 2013 e,

portanto,  em seu processo formativo tem discutido sistematicamente vários  assuntos

relacionados ao processo de educação das crianças pequenas. Entre as suas temáticas de

predileção destacou: historia da infância; Sociologia da infância; Pedagogia da infância;

Currículo da Educação Infantil e Educação Física e Educação Infantil que, inclusive, foi

seu tema de pesquisa, tanto no curso de especialização, quanto no curso de mestrado.

Quanto aos dois professores de Educação Física que estão em função de direção

institucional, um deles foi diretor de EMEF, eleito e reeleito, e atualmente é diretor de

CMEI, reeleito.  É licenciado em Educação Física pela  Universidade Federal do Rio

Grande do Sul, concluiu a licenciatura em Educação Física no ano de 1986; concluiu o

curso de especialização em Educação Física Escolar no CEFD/UFES em 2003. No que

refere a ter discutido sobre o processo de educação de crianças pequenas, afirmou que

durante  sua  formação  inicial  as  discussões  foram  limitadas  ao  âmbito  do  ensino

fundamental,  aconteceram  pouquíssimos  debates  acerca  da  Educação  Infantil  e

nenhuma disciplina especifica para isso foi oferecida. 

O  outro  componente  desse  grupo  foi  recentemente  eleito  diretor  do  CMEI

(gestão 2015-2017) no qual trabalha como professor desde 2008. Cursou licenciatura

em Educação Física  no CEFD/UFES,  concluiu  em 2003.  Cursou especialização em

Educação Física Escolar em uma instituição privada do município de Serra, concluiu em

2012. Sobre ter participado de discussões acerca do processo de educação das crianças

pequenas no âmbito dos cursos que fez, afirmou que poucas discussões aconteceram

durante sua formação inicial,  mas que na especialização houve mais debates sobre o

tema, visto que uma disciplina especifica sobre Educação Infantil foi oferecida.
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Em relação ao quarto professor de Educação Física do grupo, apuramos que ele

se formou na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro em 2006 e foi aprovado em

concurso para trabalhar com Educação Física na Educação Infantil na SEME/PMV em

2006;  que,  portanto,  tem  três  anos  de  experiência  na  função  pedagógica,  e,  que,

posteriormente, entre 2009-2011 e 2012-2014 foi eleito e reeleito diretor do CMEI no

qual trabalha, e, ainda, que, atualmente, está afastado para cursar mestrado no Programa

de  Pós-Graduação  em  Educação  Física  do  CEFD/UFES.  Sobre  ter  participado  de

discussões formativas a respeito do processo de educação das crianças pequenas, nos

informou  que  no  curso  de  formação  inicial  não  participou  de  maiores  discussões.

Estudou sobre o desenvolvimento e a aprendizagem motora das crianças, em razão de

na ocasião ter havido a oferta de uma disciplina voltada para essa temática. Informou

também que durante o curso de especialização em Educação Física Escolar que realizou

fora da UFES não houve discussão sobre Educação Infantil.

Considerando essas informações, podemos inferir que dois desses docentes, um

da  área  de  Artes  Visuais  e  outro  da  Educação  Física,  demonstram ter  inquietações

pedagógicas  bem  mais  amplas  e  profundas  que  os  outros  três  que  compõe  nossa

amostra.  Provavelmente  essas  preocupações  decorrem  do  fato  de  que  esses  dois

colaboradores  em sua  trajetória  profissional  têm  se  mantido  como  professores  que

diariamente ministram aulas e lidam com turmas de crianças em CMEI da SEME/PMV.

Dois  dos  outros  três  colaboradores,  também professores  de  Educação Física,

embora tenham experiência docente ministrando aulas para crianças, nos últimos anos

têm se dedicado mais para a função administrativa do CMEI, visto que se candidataram

e  elegeram  diretores,  um  sucedendo  o  outro,  em  uma  mesma  unidade.  O  outro

colaborador desses três é aquele que nos disse não possuir experiência docente anterior

no nível da Educação Infantil, pois só se tornou diretor nos últimos quatro anos, depois

que seu filho passou a frequentar o CMEI que dirige.

Outro aspecto, que ajuda a entender o grau de preocupação que o grupo docente

demonstra possuir, parece ter a ver com o processo de formação inicial e continuada

pelo  qual  esses  homens  passaram.  Os dois  colaboradores  que  atualmente  ministram

aulas  são  jovens  e  estudaram  em  cursos  de  formação  inicial  em  Artes  Visuais  e

Educação Física, e, de formação continuada, especialização e mestrado, ministrados na

Universidade Federal do Espírito Santo. Essas informações nos permitem deduzir que,

em  razão  dessa  trajetória,  tiveram  oportunidade  de  discutir  e  produzir  trabalhos
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acadêmicos que tematizavam questões relacionadas com o processo de educação de

crianças de zero a seis anos. Isso os fez, inclusive, pensar em como agir para realizar

didaticamente a aproximação dos conhecimentos teóricos específicos das suas áreas e

campos de saber com as especificidades do trabalho inerentes à Educação Infantil. 

Dos outros três colaboradores, aqueles que nos últimos anos têm se dedicado à

função de direção dos CMEI, dois deles informaram não terem tido oportunidade de

discutir a questão da educação de crianças pequenas durante seus cursos de formação

inicial  e o outro,  embora tenha estudado no CEFD/UFES, informou que foi em um

período em que o debate foi abordado de forma superficial. Atualmente um desses três

colaboradores,  com experiência docente na Educação Infantil  e ex-diretor de CMEI,

realiza curso de mestrado no CEFD e dá fortes sinais de mudança de compreensão e

discurso, sobre questões relacionadas com o processo de educação de crianças pequenas

em circunstâncias institucionalizadas. 

Após essas ponderações,  podemos dizer  que se inicialmente apenas  dois dos

nossos  cinco  colaboradores  docentes,  um  de  Arte  e  outra  de  Educação  Física,

demonstram  ter  melhor  nível  de  formação  e  maior  grau  de  identificação  com  a

discussão de questões relacionadas com o processo de educação das crianças de zero a

seis anos, a situação vem paulatinamente mudando. Os outros três atualmente “correm

atrás”  de  informações  e  formações  administrativas  e  pedagógicas  que  os  ajudem a

entender melhor as vicissitudes do processo educativo típico das crianças pequenas, de

modo a favorecer sua identificação com ele. Até porque, além de serem professores de

Educação Física que poderão continuar atuando ministrando aulas, hoje são diretores de

CMEI e investigadores que também agem dirimindo questões que afligem diretamente a

ação de ensino e a gestão institucional do primeiro nível da educação básica regular. 

2.2.  Análise  das  motivações,  das  dificuldades,  dos  desafios  e  das  perspectivas
enunciadas pelos homens colaboradores desta investigação.

Considerando  a  informações  decorrentes  das  conversas  realizadas  com  os

técnicos, o que os motiva a trabalhar na Educação Infantil não tem nada a ver com a

relação com as crianças, mas, tão somente, com sua própria comodidade em trabalhar

perto de casa e com a oportunidade de executar o trabalho que a empresa que o emprega
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determinou  que  realizasse.  As  dificuldades  que  esses  colaboradores  encontram para

fazer  seu trabalho se  relacionam com o repasse  de recursos  financeiros  atrasados  e

insuficientes por parte da SEME e com o diálogo difícil com os pais ou responsáveis,

quando estes não entendem sua função, quando solicita que identifiquem a criança que

vão buscar  no CMEI.  A dificuldade  declarada  por  um desses  dois  colaboradores  se

refere è necessidade normativa de orçar produtos de boa qualidade a baixo custo. Em

termos de perspectivas disseram que a ideia é atender a comunidade escolar da melhor

forma possível, de modo a adquirir materiais de boa qualidade a baixo custo, a fim de

garantir o funcionamento do trabalho pedagógico dos professores e o funcionamento da

rotina cotidiana. 

Considerando  as  respostas  emitidas  pelo  professor  de  Artes  Visuais,  as

informações indicam que o que inicialmente o motivou a trabalhar na Educação Infantil

foi  o  interesse  das  crianças  nos  saberes  que  ministrou  quando  realizou  o  estagio

curricular  no  curso  de  formação  inicial.  Por  isso  mesmo,  disse  que  as  principais

dificuldades que enfrenta se relacionam com a grande quantidade de crianças que tem

que atender no momento em que interage com elas, em face do tempo e do espaço

exíguos que dispõe na hora de ensinar.  Considera que os desafios  para realizar  seu

trabalho  são  relacionados  com  a  necessidade  de  produzir  trabalhos  interativos  que

gerem  compreensões  coletivas  acerca  da  especificidade  do  fazer  artístico.  Nesse

cenário, reconhece que os seus desafios são garantir o acesso a arte e ao pensamento

artístico, integrando saberes e promovendo a reflexão de todos os professores e pais

acerca das aprendizagens das crianças por meio da arte.

Considerando as respostas dos professores de Educação Física que atuam como

diretores de CMEI, percebemos que o que os motivou a se envolver com a Educação

Infantil foi o fato de que um deles se candidatou para ser diretor no CMEI em que o

filho é atendido e o outro percebeu que a Educação Infantil é um bom nível da educação

básica para atuar,  depois que foi aprovado em um concurso público municipal para

trabalhar na função docente. Para esse dois profissionais, as maiores dificuldades que

enfrentam para realizar seu trabalho tem a ver com a necessidade de lidar com poucos

recursos financeiros, materiais e humanos, baixa valorização profissional e financeira

dos  trabalhadores  em  educação  e  também  com  poucos  projetos  e  planejamentos

didático-pedagógicos no dia a dia, em razão das determinações que a SEME estipula

para a organização e para o funcionamento do sistema público de ensino municipal de
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Vitória. Para eles, constituem desafios fazer boa educação com poucos recursos e sem o

necessário apoio da secretaria municipal de educação. Para enfrentar essa situação têm

como perspectivas fazer educação infantil de qualidade com poucos recursos e ampliar

as  possibilidades  de  que  todos  os  profissionais  da  educação  municipal  possam

conquistar qualificação técnica e formação pedagógica continuada.

Finalmente,  considerando  as  informações  trazidas  das  respostas  dos  dois

professores de Educação Física que estão em função pedagógica, um na ativa e o outro

afastado,  resta  evidenciado  que  o  que  os  motivou  a  trabalhar  com a  educação  de

crianças pequenas foi inicialmente o fato de terem sido aprovados em concurso público

para  o  magistério  da  Educação  Básica  em Vitória.  Para  eles,  não  é  fácil  trabalhar

conteúdos para as crianças menores de três anos que não sejam relacionados com a

perspectiva  do  desenvolvimento  motor,  ainda  mais  porque  a  rotina  não  favorece  o

trabalho coletivo e o reconhecimento das necessidades e dos interesses das crianças. 

Outras dificuldades que mencionam dizem respeito à infraestrutura dos CMEI,

aos tipos, quantidades e qualidades dos materiais educativos disponíveis, à excessiva

carga horária letiva, ao grande número crianças por turma e, especialmente, à relação

dos saberes e práticas da Educação Física com as demandas das crianças deficientes.

Para um desses colaboradores essas dificuldades se tornam os desafios a superar. Para o

outro  os  desafios  são  articular  o  trabalho  pedagógico  dos  professores  de  Educação

Física com o trabalho das professoras regentes e suas auxiliares, visto que os saberes do

corpo em movimento não se encaixam automaticamente na perspectiva de alfabetização

que guia a ação educativa delas. 

Para  superar  esses  desafios  os  dois  professores  apontam que será  necessário

difundir  melhor  a  perspectiva  da  Sociologia  da  Infância,  objetivando  fortalecer  a

compreensão dos pais e professores sobre a ideia de que as crianças são produtoras de

cultura e sujeitos de direito,  de modo a que essas ideias se materializem na prática

pedagógica dos professores nos CMEI e, assim, fortaleçam suas identidades docentes, 8

permitindo  que  os  professores  se  sintam  bons  professores  para  as  crianças,  por

atenderem as necessidades e interesses que sistematicamente demandam.

8Sobre as identidades docentes dos professores de Educação Física que atuam na Educação Infantil e a
relação  destas  com as  crianças,  aguardamos  para  breve  a  publicação  do artigo  “Educação  Física  na
Educação  Infantil:  do  recreador  ao  especialista”,  de  autoria  de  Andrade  Filho,  Figueiredo,  Marques
(2015), a ser publicado em livro que está a ser organizado pela coordenação do grupo PET/CEFD/UFES.
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3.  Compreendendo  criticamente  como  os  homens  justificam  sua  presença  e
participação no processo de educação das crianças pequenas no CMEI.

Em artigo recentemente publicado sobre a questão da presença de homens no

processo de educação institucional de crianças de zero a seis anos, Gonçalves & Penha

(2015), nos chamam atenção para o fato de que, tanto na LDB, quanto no Referencial

Curricular  Nacional  para  a  Educação  Infantil  (RCNEI)  9 não  existem  quaisquer

impedimentos  à  presença  e  a  participação  de  homens  no  processo  de  educação

institucional das crianças pequenas.

Pensando  no  desenvolvimento  integral  da  criança  é  que  se  faz
necessário entender que a LDB não traz nenhuma objeção à atuação
de homens, o que diz a lei é que é necessário ter formação superior ou
magistério,  não  mencionando  nada  sobre  o  sexo  das  pessoas  que
devem atuar com as crianças. (GONÇALVES, PENHA, p. 178) 

Então, se os motivos da escassa presença de homens na Educação Infantil não

decorrem de impedimento legal, a explicação para compreender porque há ausência ou

presença masculina nesse processo deve ser procurada em razões históricas, sociais e

pedagógicas.

Historicamente se avoca que participar do processo de educação das crianças em

casa  e  na  escola  não é  função  dos  homens,  porque  esse  tipo  de  preocupação  e  de

trabalho é próprio das funções das mulheres, visto que se inicia com a gestação e se

prolonga  pela  maternidade  e  pelo  magistério,  envolvendo  corporalidades,  toques,

carinhos,  cuidados higiênicos,  etc.,  para os quais os homens não tiveram sua ânima

preparada ou não foram talhados em sua têmpera.  Para Campos,  Grosbaum, Pahim,

Rosemberg (1991, p. 55),

Sem  dúvida,  este  afastamento  do  homem  ligado  à  educação  da
infância pode ser compreendido, tanto pelo atributo do trabalho sujo,
como pelos salários oferecidos por este trabalho. Mas é necessário que
acrescente  –  mesmo  que  cuidadosamente  –  um  complicador  nem
sempre  claro,  nem sempre  nomeado,  quase  nunca  consciente,  que
permitiria melhor compreender a reduzida participação masculina na
educação  da  criança  pequena.   Referimo-nos  à  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

9Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil. Brasília, MEC/SEF, 1998.
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interações com a criança. As imagens de inocência e pureza ligadas à
maternidade  não  parecem  extensivas  à  paternidade.  Quando  os
homens  se  dedicam  ao  trabalho  educativo  com crianças  pequenas
passam a ser suspeitos, tanto sobre sua identidade masculina, quanto
sua moralidade.  

Assim fica melhor explicado e entendido porque os homens não acham fácil

trabalhar na Educação Infantil. Além daquilo que nossos colaboradores indicaram, falta

de recursos humanos, estruturais, materiais, financeiros, pedagógicos, há também, de

modo mais ou menos velado, essa dupla suspeição. 

Essa situação só muda de sentido quando se considera que realizando o trabalho

feminino, o sujeito masculino pode prover sua subsistência e a da sua família, além de

provar que pode ser científica e tecnicamente competente em sua função pedagógica,

como se aceita que é o caso do pediatra. 

A nosso ver, não foi por outro motivo que nossos colaboradores não exitaram em

revelar  seu  distanciamento  inicial  do  processo  de  educação  infantil,  nem  também,

posteriormente, passaram a admitir que,  a partir  de certo momento cultural,  viram a

Educação Infantil como um bom lugar para trabalhar. Por isso se dispuseram a disputar

concursos  públicos  visando  à  docência.  Até  porque  esse  é  o  caminho  que

profissionalmente os empodera e afasta das suspeições morais ordinárias, tanto quando

eles realizam a função pedagógica fundamentada no conhecimento acadêmico, como,

quando realizam a função política típica da gestão administrativa.

Pela  leitura  compreensivo-crítica  que  fizemos  dos  sentidos  emanados  das

informações  colhidas,  podemos  considerar  que  permanecer  caudatários  do  perfil  de

sujeitos  desinformados  e  desidentificados,  não  seria  interessante  para  os  nossos

colaboradores que atuam nos CMEI da SEME/PMV. Particularmente,  os professores

que  atualmente  atuam  em  função  pedagógica,  administrativa  e  de  pesquisa.  Esses

sentem que têm uma carreira em curso e desejam usufruir de todas as possibilidades que

essa carreira lhes dá para construir a identidade, o prestígio e a reputação profissional

docente que julgam que merecem. 

Por  isso,  notamos que “estão correndo atrás” e o fazem enunciando temas e

preocupações  político-pedagógicas  e  administrativas  em  diálogos  com  e  contra  as

orientações  emanadas  da  SEME/PVM; com e  contra  as  influências  acadêmicas  que

receberam na formação inicial e continuada que até agora conseguiram realizar; bem

como  com  e  contra  as  relações  com  as  colegas  pedagogas,  regentes  e  auxiliares,
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costurando  discursos  atuais  contra  discursos  anteriores,  se  pronunciando

estrategicamente em defesa das necessidades e dos interesses das crianças. 10

Em seus discursos contra o meio acadêmico, a SEME e as colegas, enquanto os

técnicos sequer vêem relação do seu trabalho com o processo de educação das crianças

em CMEI, os professores denunciam que, ou não receberam disciplinas que tratassem

do tema da Educação Infantil em seus cursos de licenciatura e especialização, ou que

receberam disciplinas técnico-científicas, que focavam saberes relacionados apenas com

o desenvolvimento  e  a  aprendizagem motora  das  crianças,  e,  não  ensinavam como

trabalhar de forma diferente na abordagem com as crianças de zero a três anos. 

Outras  pesquisas  têm  revelado  que  é  exatamente  nessa  faixa  etária  que  a

suspeição sobre a interação corporal da criança com o docente se avoluma, gerando

inclusive tentativas de segregação. 11   Nesse caso, a insegurança epistêmica, pedagógica

e didática realmente não é boa companhia.  Contribui para reforçar a suspeita que o

professor que atua na Educação Infantil, particularmente na faixa etária de zero a três

anos se esforça para mitigar e dirimir.

Outros  discursos  disparados  pelos  nossos  colaboradores,  em  oposição  à

administração  central  do  sistema  municipal  de  ensino,  denunciam que  a  SEME ou

repassa recursos financeiros atrasados ou em quantidade insuficiente para que a direção

do CMEI contrate e pague eventuais serviços prestados e produtos comprados, em prol

da execução do projeto pedagógico da unidade.  Além das verbas, serviços e materiais

restritos,  criticam  também  os  baixos  salários  pagos  aos  trabalhadores  da  educação

municipal,  bem  como  o  desânimo  pedagógico,  a  desvalorização  profissional  e  o

desprestígio social que essa medida político administrativa acarreta.12

Nas relações de trabalho administrativo e pedagógico com as colegas pedagogas,

professoras  regentes  e  suas  auxiliares  denunciam que a  rotina  pró-alfabetização,  do

10Notamos,  entretanto,  que  nossos  colaboradores  e  os  homens  que  trabalham  na  Educação  Infantil
parecem ainda não terem percebido que o argumento em defesa da desinterdição das experiências de
movimento corporal das crianças pode contar muito favoravelmente para o fim pedagógico político que
fortalece e legitima sua presença nesse processo educativo. Ante o fato, ao invés de lamentar, optamos por
disseminar a ideia e dar tempo ao tempo na expectativa de que alguma investigação nesse sentido vingue.

11Sobre essa questão ver Monteiro, Altmann (2014).

12Essa situação tem sido sistematicamente denunciada também pelas entidades sindicais que representam
a categória, tem, inclusive, sido apontada como um fator determinante para gerar o deinteresse das novas
gerações na função docente, o desinvestimento e o adoecimento compulsório dos profissionais que estão
ativos no sistema educacional, tanto em nível municipal, como estadual e nacional.
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modo como é administrada,  “engessa”  o tempo e o espaço de  trabalho com Arte e

Educação Física que dispõem para intervir junto às crianças, ainda mais quando a carga

horária letiva é excessiva, a estrutura da unidade é restrita e há muitas crianças em cada

grupo.  Outro  prejuízo  que  a  rotina  centrada  no  objetivo  exclusivo  de  ensinar  a  ler,

contar e escrever traz é a fragilização do trabalho coletivo, em face da falta de uma troca

sistemática de experiências e conhecimentos entre os diferentes saberes que compõem o

“cardápio” curricular. Essa rotina pedagógica  13 e o modo como é operada tem sido

eficiente para fortalecer o desencontro docente, afirmar que não há tempo para planejar

mais e melhores projetos, gerar baixa interação dos professores com os técnicos, entre

os docentes e destes com as crianças.

Ao analisar os discursos dos nossos colaboradores ficamos com a impressão de

que  os  enunciados  mostram  o  que  estes  homens  sentem  e  também  como  eles

consideram que podem contribuir  com o processo de educação regular  das  crianças

pequenas. De um ponto de vista político pedagógico estes discursos causam alguma

polêmica, mas publicizar a discussão destes e de outros aspectos e temas emergentes do

trabalho cotidiano em CMEI, a nosso ver, faz parte de uma estratégia racional de fuga

para o alto, um modo de agir calculado para aumentar a visibilidade do seu trabalho,

afastar suspeições e legitimar sua presença, como parceiros indispensáveis para indicar

novos e melhores rumos para a Educação Infantil.

Algumas  questões  ficam para  serem consideradas,  pensadas,  respondidas  por

quem de direito e responsabilidade. O perfil pessoal e profissiográfico que capturamos

dos homens que trabalham em CMEI da SEME/PMV parece indicar  que eles  estão

cientes  do  jogo  que  estão  jogando,  particularmente  em  relação  às  suspeições  que

historicamente estão consagradas aos homens que tem tido a “coragem” de ir trabalhar

na  Educação  Infantil.  Qual  o  perfil  do  homem  que  se  quer  para  trabalhar  como

professor, administrador, investigador no processo de educação das crianças de zero a

seis anos? 

A resposta para essa questão pode e deve ser dada pelas instâncias formativas e

gestoras,  assim como pelas mulheres responsáveis e parceiras no trabalho cotidiano,

mas não pode,  em hipótese alguma,  deixar  de ser elaborada pelos  próprios homens

13A rotina pedagógica “(...) é um elemento estruturante da organização institucional e de normatização da
subjetividade das crianças e dos adultos que frequentam os aespaços coletivos de cuidados e educação.”
(BARBOSA, 2006, p. 45).

23



envolvidos no processo. 14 É uma importante dimensão da identidade profissiográfica

daqueles  sujeitos  masculinos  que  atuam  com  crianças  em  instituições  educativas,

território, diria reino, consagradamente feminino.

Conclusão:

Observar o trabalho pedagógico que ocorre dia a dia no interior dos CMEI da

SEME/PMV tem sido o caminho escolhido no âmbito do projeto de formação docente

em Educação Física para a Educação Básica que no CEFD se propõe nos últimos 15

anos. De fato, a ação formativa em disciplinas como Educação Física Escolar I e, mais

recentemente, Ensino da Educação Física na Educação Infantil, dentre outras, elegeu

acertadamente  esse  caminho  como  estratégia  de  aproximação  e  reconhecimento  da

realidade do processo formativo que transcorre no interior das instituições educativas

com as quais se vem trabalhando no decorrer desses anos.

Com o aparecimento da oportunidade de trabalhar no Programa de Bolsas de

Iniciação à Docência, subprojeto Educação Física, condições perenes se apresentaram

para que se continuasse na mesma trilha. Agora, no contexto da realização do PIBID,

quando os bolsistas de iniciação à docência trazem a questão da escassez de homens na

Educação Infantil como proposta de tema para investigar, mais uma vez percebemos

que começar realizando observações é uma estratégia adequada, não só para produzir

conhecimentos  acadêmicos,  mas  também  para  ajudar  os  bolsistas  de  iniciação  à

docência em formação a ver sistematicamente a realidade educativa institucional que os

aguarda, desde já e para quando estiverem inicialmente formados e empregados, quase

prontos para atuar e certamente prontos para continuar aprendendo a serem professores. 

Ver sistematicamente é o modo como Florestan Fernandes (1980) sugere que

proceda aquele que deseja realizar investigações em terrenos sociais. Diz Fernandes “O

importante,  parece,  não  é  o  que  se  “vê”,  mas  o  que  se  observa  com  método.”

(FERNANDES,  1980,  p.  6).  Observar  com método opõe o  conhecimento  do  senso

comum ao conhecimento científico, também as ciências experimentais às ciências da

observação,  da  educação e  sociais.  Para  Fernandes  fazer  essa  distinção não é  fácil,

14Procurando outras pesquisas, outros escritos, sobre a questão da presença e da ausência de homens na
Educação Infantil, constatamos, sem surpresa, que o tema é sistematicamente, há mais tempo e em maior
volume, mais investigado e discutido por mulheres que por homens.  Além dos estudos realizados por
pesquisadoras consagradas, normalmente referidos, o estudo de Araújo (2006), confirma essa informação.
Entretanto,  com  o  aumento  da  discussão  sobre  a  questão,  em  anos  recentes  parece  despontar  uma
tendência a que investigadores masculinos se envolvam mais com o tema. Afora curtas comunicações
orais, como as de Xavier, Dias (2013), em termos de estudos mais longos, Ramos (2011) é um exemplo
desse movimento.
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porque o conhecimento científico se origina, direta ou indiretamente, na observação. De

fato, o que varia entre os dois planos é a forma como procedemos à observação e como

usamos as informações que ela nos trouxe, para descobrir ou para controlar, a realidade

perscrutada.

Na nossa situação de formação docente e pesquisa, a observação compreensivo –

critica até agora realizada, um modo de proceder em que buscamos compreender os

acontecimentos  antes  de  julgá-los  (ANDRADE  FILHO,  2011,  2013),  nos  permitiu

enxergar o dia a dia do trabalho educativo no CMEI. Ver como a instituição se organiza

e funciona; como sua rotina acontece; como acontecem a relações, interações e conflitos

entre  as  pessoas  adultas,  as  mulheres  e  os  homens  presentes  em  suas  funções  de

gestores,  técnicos,  professoras;  e,  destes  com  as  crianças;  objetivando  construir

condições  para  participar  diretamente  do  processo  educativo  das  crianças;  planejar

intervenções  pedagógicas;  registrá-las  em  portfólios;  analisá-las  em  reuniões

sistemáticas,  realizadas  no  CMEI  e  na  Universidade;  discutir  os  achados  e  as

descobertas advindos dessa experiência didático-pedagógica; até problematizá-las para

obter temas; a fim de tratá-los como objetos de investigação. Foi nesse contexto que

descobrimos ou que realmente percebemos a escassa presença masculina no processo de

educação das crianças pequenas.

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. 

Ao  percebermos  esse  achado,  consideramos  que,  tanto  do  ponto  de  vista

formativo, quanto do ponto de vista investigativo, nossa contribuição para o debate dá

visibilidade a um novo sentido para a discussão da presença masculina na Educação

Infantil.  Ela não se resume apenas as considerações e ponderações econômicas e de

gênero  conhecidas,  vai  além,  no  sentido  de  afirmar  que,  apesar  dos  pesares,  os

professores que encontramos nos CMEI de Vitória trabalham e lutam para estabelecer

uma carreira  docente empoderada,  socialmente reconhecida,  por  estar  comprometida

com as necessidades educativas e com a defesa dos interesses e dos direitos sociais das
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crianças com as quais eles interagem em contexto educativo institucional regular todos

os dias.
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