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RESUMO 

 

Este trabalho trata da relação entre gênero e Educação Infantil, a qual é 

considerada, pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação no 9394/96, como a 

primeira etapa do ensino básico, com a finalidade de educação integral da 

criança, em todas as suas potencialidades. Esse nível de educação tem sido 

predominantemente exercido por mulheres, o que despertou o interesse de 

investigar a marca feminina no magistério na Educação Infantil. Nessa 

perspectiva, são aqui discutidas algumas questões de gênero que perpassam a 

função docente com crianças pequenas, tais, como: profissionalização 

feminina, âmbitos público e privado, educar e cuidar. Na revisão teórica foram 

destacados a categoria gênero (Guacira Louro e Joan Scott) e o percurso da 

Educação Infantil no Brasil (Ana Cerisara e Fúlvia Rosemberg). Com o foco nas 

educadoras infantis, esta pesquisa buscou conhecer as suas concepções sobre 

Educação Infantil e gênero e como expressam a correlação existente entre seu 

magistério e essa categoria. A metodologia utilizada foi de natureza qualitativa, 

tendo a entrevista semi-estruturada como instrumento de coleta de dados. Foi 

adotada a análise temática de conteúdo, na busca de compreensão e 

interpretação do sentido e significado das falas das educadoras. Os dados 

evidenciam que elas valorizam a qualificação profissional, procurando articular 

competência técnica à afetividade nas relações. Contudo, embora critiquem a 

dicotomia e polarização de gênero, ainda revelam marcas de uma socialização 

feminina fundamentada no trabalho doméstico e maternagem, especialmente 

no que se refere ao cuidado com crianças pequenas. Diante dos resultados, 

torna-se relevante a ampliação de estudos e discussões acerca da Educação 

Infantil, especialmente em questões ainda pertinentes a gênero, tais, como o 

educar / cuidar e a valorização profissional.  

Palavras-chave: Gênero; educação infantil; educação infantil e gênero; educar 
e cuidar. 



 
 

 

ABSTRACT 

 

This research paper deals with gender and Children Education which is 

considered by the law (Lei de Diretrizes e Bases da Educação nº 9394/96) the 

first step to basic studies aiming at a complete education of the children in their 

full potential. This level of education has been mainly done by women, this fact 

aroused interest to investigate the feminine presence in the teaching of children. 

Taking this fact into consideration the paper discusses a few questions of 

gender which go beyond the task of teaching young children such as feminine 

professionalization, public and private sector, educating and caring. In the 

theoretical review the paper highlights gender (Guacira Louro and Joan Scott) 

and the path followed by Children Education in Brazil (Ana Cerisara e Fúlvia 

Rosemberg). Focusing on female children educators, this paper tried to get to 

know their understanding of Children Education and gender and how they 

express the existing relation between these two elements. A qualitative 

methodology was applied by using a semi-structured interview as an instrument 

to collect data. A thematic analysis of content was adopted in search of 

understanding the meaning of what the educators said.  Data show that the 

educators value professional qualification and try to match technical 

competence and affective relations. Nevertheless, although the dichotomy and 

polarization of gender has been criticized, they still reveal marks of female 

socialization based on domestic task and mothering, specially in what concerns 

caring little children. According the analized data, we pointed the need of 

enlargement of the discussions inside the Children Education, mainly in gender 

issues such as educating / caring and professional valuation.  
 

Key words: gender, children education, children education and gender, 

educating and caring.          



 

 

 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

O interesse em investigar o tema Gênero e Educação Infantil 

apareceu no desempenho da função docente, como professora de Psicologia, 

nas turmas do Curso de Pedagogia, da Faculdade de Formação de 

Professores de Nazaré da Mata (FFPNM), onde  esta pesquisadora tem 

observado a constituição de turmas quase exclusivamente femininas. Em outra 

experiência acadêmica, na função de vice-coordenadora de um curso de 

especialização em Educação Infantil, também tivemos a oportunidade de 

verificar a participação total de docentes mulheres.   

A partir da constatação desses fatos, nasceu uma preocupação, não 

meramente pela representação numérica, porém, pela necessidade de captar 

as marcas dessa predominância feminina na caracterização do magistério na 

Educação Infantil, surgindo daí a indagação: o que significa ser mulher-

professora de Educação Infantil?  

Para atender a essa questão, buscamos referências teóricas que nos 

permitissem uma breve contextualização histórica da condição feminina, na 

sociedade brasileira, especialmente no que se refere ao âmbito da educação 
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em pauta, o que nos conduziu aos estudos sobre a categoria gênero, nesse 

contexto educacional.  

A Educação Infantil existe há mais de cem anos. Porém, só nas 

últimas décadas é que houve uma considerável expansão, tanto no Brasil, 

quanto no mundo. Diversos fatores contribuíram para esse acontecimento, tais, 

como: desenvolvimento da industrialização e urbanização; maior participação 

da mulher no mercado de trabalho; mudança na organização familiar; avanço 

cientifico sobre o desenvolvimento da infância; reconhecimento, por parte da 

sociedade, do direito da criança pequena à educação.  

Na concepção de Fúlvia Rosemberg (1999), a Educação Infantil está 

historicamente vinculada à esfera de reprodução humana, por isso, ela tem 

sido, quase sempre, exercida por mulheres. Nesse sentido, percebeu-se que 

essa profissão é considerada como feminina, porque no processo de 

socialização da infância, a mulher foi efetivamente encaminhada para “cuidar” 

de crianças. 

A relação da mulher com o magistério da Educação Infantil está 

fundamentada nos papéis sociais do sexo ao qual pertence, pois, no âmbito da 

função docente com crianças pequenas encontram-se inseridas práticas da 

maternagem1 e do cuidado.  

Ana Cerisara (2002) comenta que, após a promulgação da 

Constituição Federal, em 1988, e da Lei de Diretrizes e Bases da Educação no 

                                            
1  O vocábulo maternagem é uma tentativa de tradução para a língua portuguesa da palavra 

“mothering”, que enfatiza as dimensões culturais e históricas da criação de filhos, em 
contraposição à dimensão biológica da maternidade (CARVALHO, 1999). 
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9394/1996, a Educação Infantil tornou-se motivo para debates e 

questionamentos, em virtude das conseqüências que essas leis trouxeram para 

a área. É interessante ressaltar que a LDB de dezembro/1996, pela primeira 

vez na história da legislação brasileira, proclamou a Educação Infantil como um 

direito da criança, sendo dever do Estado, em complementaridade com a 

família, oferecer creches e pré-escolas para todos os menores de 06 anos de 

idade. 

Jane de Almeida (1996) afirma que, no Brasil, o papel da mulher na 

sociedade tornou-se visível na década de 30, do século XX, com o surgimento 

do movimento feminista, trazendo conquistas significativas para as mulheres, 

tais, como o direito ao voto e reivindicações por mais educação e instrução. 

Segundo essa autora, esse movimento teve destaque nas décadas de 60 e 70, 

do século passado, quando pregava a eliminação das desigualdades sexuais. 

Nos últimos anos, especialmente a partir da década de 80, vem 

sendo expressa a necessidade de se pensar o feminismo numa perspectiva 

teórica, indo além da discussão da situação especifica da mulher enquanto 

sujeito social e histórico. As relações sociais entre os sexos passaram a ser 

abordada a partir da sua dimensão de poder, chegando-se ao conceito de 

gênero como categoria científica, o qual, no sentido mais amplo, “pode ser 

entendido como uma construção social, cultural e histórica, elaborada a partir 

da diferença sexual entre homens e mulheres” (ALMEIDA, 1996, p. 71). 

Considerando as reflexões expostas, procuramos aprofundar a 

compreensão da participação feminina no Magistério da Educação Infantil. 
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Para isso, este trabalho teve como objetivo geral conhecer as concepções de 

gênero das educadoras infantis, e como objetivos específicos buscamos 

identificar: 1) as concepções sobre Educação Infantil; 2) como relacionam 

gênero e magistério na Educação Infantil. 

O primeiro capítulo traz teorias que explicam concepções sobre 

Educação Infantil, através do seu histórico no Brasil. Aborda, também, as 

funções de educar e cuidar e a formação do Profissional de Educação Infantil. 

O segundo capítulo discute a respeito de questões de gênero e 

magistério na Educação Infantil, abordando aspectos relacionados à escolha 

profissional das educadoras, as relações de gênero na sociedade e as 

dimensões do cuidado na Educação Infantil.  

O terceiro capítulo aborda a metodologia utilizada, descrevendo o 

campo e sujeitos da pesquisa; os procedimentos de coleta e o tratamento dos 

dados, obtidos através da entrevista semi-estruturada, sendo, ainda, utilizada a 

técnica de análise temática, na qual foram definidas as categorias e 

subcategorias da pesquisa. 

No quarto capítulo é apresentada a análise das categorias e 

subcategorias apontadas na pesquisa, as quais revelaram as concepções das 

educadoras acerca da Educação Infantil, as relações de gênero, e, como 

estabelecem a correlação entre gênero e magistério na Educação Infantil. 

Nas considerações finais, são discutidos os achados mais relevantes 

da pesquisa, bem como, uma tentativa de identificar algumas demandas das 
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educadoras infantis, a partir da expressão de suas concepções acerca da 

temática abordada. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 1 – CONCEPÇÕES SOBRE EDUCAÇÃO INFANTIL 



 

 

 

 

 

 

1.1 – A História da Educação Infantil no Brasil  

Zilma Oliveira (2002) relata que no Brasil, até os meados do século 

XIX, não existiam creches ou parques infantis para o atendimento de crianças 

pequenas. Na zona rural se consolidava a maior parte da população da época. 

Familiares de fazendeiros cuidavam de crianças abandonadas ou órfãs, 

geralmente filhos de mulheres negras ou índias, exploradas sexualmente pelo 

homem branco. Na zona urbana, os bebês abandonados pelas mães eram 

filhos ilegítimos de moças que pertenciam a famílias de certo prestígio social. 

Essas crianças eram colocadas em rodas2 de expostas, existentes em algumas 

cidades, desde o início do século XVIII. 

Tereza Montenegro (2001) também argumenta sobre as casas de 

expostos, conhecidas por “rodas”. Essas instituições tinham o objetivo de 

salvar a vida de bebês – cujas mães não podiam criá-los – preparando-os para 

se tornarem força de trabalho produtivo. Segundo a autora, há várias polêmicas 

envolvidas nas “rodas”, tendo sido problema principal o número elevado de 

bebês mortos sob os cuidados dessas casas. 

                                            
2 Em São Paulo, a instalação da “roda de expostas” ocorreu em 1825, com a chegada do 

Sistema Assistencial da Misericórdia (KISHIMOTO, 1988a, 1988b). 
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Nos meados do século XIX, Oliveira (2002) comenta que a abolição 

da escravatura trouxe problemas em relação ao destino dos filhos de escravos, 

os quais se tornaram abandonados. Com a Proclamação da República, houve 

a iniciativa de proteger a infância, combatendo as altas taxas de mortalidade 

infantil, criando-se entidades de amparo. Com essa perspectiva, nasceu a idéia 

da fundação de asilos, internatos e creches, com o objetivo de cuidar das 

crianças pobres. 

Assim, as creches, no Brasil, surgiram com caráter assistencialista, 

oferecendo abrigo, roupas e comida às crianças pobres, evitando-se que 

ficassem abandonadas nas ruas. 

Os jardins de infância3, segundo Montenegro, instalaram-se no início 

da década de 30, do século XX, na cidade de São Paulo, os quais, tendo 

origem privada, foram criados para atender os filhos da elite e da classe social 

média. Possuíam um projeto pedagógico de não só cuidar das crianças, mas 

também educá-las. 

Nos meados do século XX observaram-se mudanças políticas, 

econômicas e sociais no nosso país, contribuindo para a expansão de creches 

e pré-escolas. Maria Isabel Borges (2001) menciona, como principais 

mudanças: a inserção da mulher no mercado de trabalho; a mudança na 

estrutura familiar e conjugal; e as novas concepções sobre infância. 

                                            
3 O jardim-de-infância, ou kindergarden, foi concebido por Frederico Guilherme Fröebel como 

uma pré-escola de caráter educativo (KISHIMOTO, 1988b). 
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Nessa mesma época, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional, aprovada em 1961 – Lei no 4024/61 – incluiu os jardins de infância no 

sistema de ensino. 

Segundo Zilma Oliveira (2002, p. 102), essa Lei afirma, em seu 

Artigo 23, que “A educação pré-primária destina-se aos menores de até 07 

anos, em escolas maternais ou jardins da infância” (BRASIL, 1991). No seu 

Artigo 24 proclama que: 

As empresas, que tenham em seus serviços mães de menores 
de 07 anos, serão estimuladas a organizar e manter por 
iniciativa própria ou em cooperação com os poderes públicos, 
instituição de educação pré-primária (BRASIL, 1961, in: 
OLIVEIRA, 2002, p.102). 

 

A autora argumenta que, nesse contexto, os governos militares pós 

1964 continuaram a adotar, através da Legião Brasileira de Assistência (LBA) e 

de Fundação Nacional do Bem Estar do Menor (FUNABEM), uma política 

assistencialista para creches e pré-escolas. Porém, foi a luta pela 

democratização da escola pública, através dos movimentos sociais e 

feministas, que possibilitou a conquista, na Constituição de 1988, da Educação 

em creches e pré-escolas como um direito da criança e dever do Estado, cujo 

cumprimento deveria ser estabelecido pelos sistemas de ensino. 

A década de 90 constitui-se um marco na luta pelos direitos, com a 

promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente, aprovado pela 

Constituição.  De fato, a publicação desse Estatuto. que proporcionou debates 

na Câmara de Deputados e no Senado Federal para a aprovação da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação, impulsionou diferentes setores educacionais, 
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como universidades, instituições de pesquisas, sindicatos educacionais e 

organizações não governamentais, a defenderem o novo modelo de Educação 

Infantil. 

A LDB teve uma longa tramitação, com duração de oito anos, 

envolvendo vários setores da sociedade e do governo, o que exigiu muitas 

negociações para sua aprovação.  Esse processo de propostas e negociações 

foi difícil, pela complexidade e relevância da temática para a população 

brasileira. 

   A aprovação da LDB no 9394/96, que estabelece nova concepção 

para esse nível de ensino, aconteceu em 20 de dezembro de 1996. Ela reza, 

nos seus artigos, que: 

Art. 29 – A Educação Infantil, primeira etapa básica, tem como 
finalidade o desenvolvimento integral da criança até seis anos 
de idade, em seus aspectos: físico, psicomotor, intelectual e 
social, complementado a ação da família e da comunidade. 

Art. 30 – A Educação Infantil será oferecida em: 

I – Creches ou entidades equivalentes para crianças até três 
anos de idade. 

II – Pré-escolas para crianças de quatro a seis anos de idade. 

Art. 31 – Na educação infantil, a avaliação far-se-á mediante 
acompanhamento e registro do seu desenvolvimento, sem o 
objetivo de promoção, mesmo que para o acesso ao Ensino 
Fundamental (BRASIL, 1996, p.34). 

 

Sendo assim, a LDB estabelece a Educação Infantil como etapa 

inicial do ensino básico, o que foi considerado uma conquista histórica, pois 

retirou esse nível de ensino da Secretaria de Assistência Social. Esse fato, 
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como adverte Ana Cerisara, nos leva à compreensão de que a Educação 

Infantil tem duas funções: “Educar e Cuidar”, de forma integradora e 

indissociável, para todas as crianças de zero a seis anos de idade. 

A implantação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação representa 

um desafio para as Instituições de Educação Infantil, as quais necessitam 

promover um trabalho de caráter educativo no desenvolvimento integral das 

potencialidades da criança e na formação da sua cidadania. 

As professoras de Educação Infantil desta pesquisa, localizadas nas 

regiões da Mata Norte e Metropolitana do Recife, também enfrentam um 

desafio. Trabalham em Instituições públicas e privadas (de pequeno porte) 

enfrentando problemas por falta de recursos materiais ou humanos. As 

crianças, segundo elas, são carentes de carinho e afeto do seio da família, 

requisitando da profissional, uma atenção especial. 

 

1.2 – Funções da Educação Infantil  

No Brasil, durante muito tempo, as instituições de Educação Infantil 

realizaram um trabalho dicotômico e excludente. As creches executavam ações 

de cunho assistencialista e a Pré-Escola realizava ações de caráter 

pedagógico.  Ana Cerisara (1999) refere a respeito, dizendo que a creche 

seguiu a importação do modelo hospitalar/familiar, enquanto a pré-escola 

acompanhava o modelo escolarizante do Ensino Fundamental. Nessa 

polarização as atividades ligadas ao corpo, à higiene e à alimentação das 
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crianças eram desvalorizadas, enquanto as consideradas educativas eram 

levadas a sério e valorizadas profissionalmente. 

A finalidade da Educação Infantil não é proporcionar ações isoladas 

e fragmentadas, segundo a afirmação de Cerisara, “creches e pré-escolas não 

são as casas das crianças, não são hospitais e nem escolas de Ensino 

Fundamental” (CERISARA, 1999, p. 13). Nessas Instituições, as crianças 

interagem com os adultos e outras crianças, em situações variadas educativas, 

construindo significações acerca do mundo e de si mesma, através de suas 

formas de sentir, pensar e solucionar problemas. Mediante processo educativo 

elas aprendem agir com autonomia e cooperação. 

Se a nova LDB excluiu as instituições de Educação Infantil da 

Secretaria de Assistência Social e as incluiu na Secretaria de Educação, como 

a primeira etapa básica do ensino, foi para que elas adquirissem um caráter 

educativo. Assim, essa autora afirma que o fato de essas instituições serem 

denominadas de Educação Infantil foi para que não fossem confundidas com o 

sistema institucional escolarizante do Ensino Fundamental e Médio. 

Nesse sentido, surgiram debates e discussões dos pesquisadores 

educacionais em torno da caracterização do trabalho da creche e das pré-

escolas. Constatou-se que a dicotomia entre educar e cuidar necessitava ser 

superada. Lançou-se uma nova proposta pedagógica para atender a 

especificidade do desenvolvimento infantil, envolvendo diversas 

potencialidades da criança: física, intelectual, social, emocional e afetiva, 

objetivando sua educação integral. 
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Nessa recente concepção sobre o papel das instituições de 

Educação Infantil, valorizou-se as atividades do “cuidado”, onde este deve ser 

incluído em qualquer faixa etária dessa área. 

Assim, afirma Cerisara:  

Por isso se recorreu ao termo “educare” que significa educação 
e cuidado ao mesmo tempo, porém como não temos estas 
duas palavras em uma só em português, foi feita uma opção 
pela utilização dos termos educar e cuidar (1999, p. 17).   

 

Em 1998, após a promulgação da nova LDB, o Ministério de 

Educação elaborou o Referencial Curricular Nacional de Educação Infantil – 

RCNEI –, utilizando fundamentos legais e princípios gerais, para orientar as 

propostas pedagógicas dessas instituições de ensino, o qual reza: 

Dados as potencialidades do desenvolvimento da criança de 
até seis anos, a Educação Infantil cumpre duas funções 
indispensáveis e indissociáveis: cuidar e educar, completado a 
ação da família e da comunidade (BRASIL, 1998, p. 11). 

 

A esse respeito Tereza Montenegro (2002) comenta sobre o papel do 

cuidar e educar nas instituições de Educação Infantil. Na creche, tem sido 

observada a existência de um ambiente mais rico em relações afetivas, 

precisando utilizar mais atividades pedagógicas enquanto a pré-escola, se 

concentra em atividades educativas, tendo como objetivo enriquecê-las com as  

atividades do cuidado. Contudo, faz-se necessária, nas duas modalidades, a 

junção das relações afetivas com o conhecimento sistematizado. É nesse 

sentido que a maioria dos autores prefere denominar os docentes da Educação 
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Infantil de educador/a, no lugar de professora, para diferenciar do Ensino Médio 

e Fundamental. 

O grande desafio da Educação Infantil, hoje, segundo Zilma Oliveira 

(2002), é investigar a dicotomia entre creche e pré-escola, sabendo-se que 

essas instituições não devem substituir a família, nem utilizar práticas 

tradicionais de escolarização. Superar essas concepções não é fácil, pois, 

historicamente, a creche foi considerada um refúgio assistencial para as 

crianças pequenas desprovidas dos cuidados domésticos, onde a comunidade 

não era incluída como co-responsável dessa educação. Já a pré-escola foi 

considerada como ensino individualista, separada do ambiente social, 

propondo atividades rotineiras, sistematizadas e pouco significativas para a 

existência pessoal das crianças. 

Nesse sentido, o primeiro passo para se atingir o objetivo da 

Educação Infantil – com o binômio “Educar e Cuidar” – é mudar a concepção 

sobre a infância. Segundo Oliveira, antigamente a criança era vista como um 

ser passivo, frágil e silencioso. Atualmente, a criança adquiriu uma nova 

identidade sendo vista como um ser ativo, curioso, que interage com o meio 

sócio-cultural através de suas experiências subjetivas do mundo pessoal. 

Dessa forma, a creche e a pré-escola precisam proporcionar oportunidades 

para a criança construir seus conhecimentos, desenvolvendo sua linguagem, 

cognição, afetividade, sociabilidade e criatividade, na interação com o mundo 

que a cerca. Assim, para atender as novas concepções da infância o/a  

educador/a  infantil precisa de formação profissional qualificada. 
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1.3 – Formação Profiss ional do /a Educador/a Infantil  

A concepção contemporânea de Educação Infantil, integrando as 

funções “Educar e Cuidar” nas instituições de ensino exige qualidade na 

formação profissional dos adultos que trabalham na área. O Referencial 

Curricular Nacional de Educação Infantil – RCNEI (BRASIL, 1998) discute o 

assunto, afirmando que no nosso país vários estudos demonstraram a falta de 

formação adequada de muitos profissionais, recebendo baixa remuneração, 

condições precárias de trabalho, sendo, alguns deles, ainda leigos. Mediante 

esse cenário nacional, no final da década de noventa, do século XX, começou 

a ser discutida, com maior vigor, a formação profissional do/a educador/a 

infantil. Constatou-se a necessidade de uma formação de maior qualidade, 

preparando os profissionais de creches e pré-escolas a exercerem, de forma 

integradora, a função de “Educar e Cuidar”.  

A política de formação dos recursos humanos deve ser 

compreendida, segundo a Política Nacional de Educação Infantil – PNEI (1994) 

– como um direito do profissional à aplicação da indissociabilidade entre 

formação e profissionalização. Assim, diferentes níveis e estratégias devem ser 

usados na formação, para que possam repercutir na profissionalização e no 

segmento da carreira. 

Nessa perspectiva, a PNEI assim traçou diretrizes para a sua política 

de formação profissional na Educação Infantil: 

O profissional de Educação Infantil tem a função de “educar e 
cuidar” de forma integradora as crianças de zero a seis anos. 
A valorização do profissional de Educação Infantil, que diz 
respeito às condições de trabalho, plano de carreira, 
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remuneração e função, devem ser garantidas, tanto aos que 
atuam nas creches quanto aos que atuam nas pré-escolas. 
Formas reguladoras de formação e especialização, bem como 
mecanismos de atuação dos profissionais de Educação Infantil, 
deverão ser asseguradas. 
A função inicial, em nível médio e superior, dos profissionais 
deverão completar em seus currículos, conteúdos específicos 
relativas à etapa educacional (BRASIL, 1994, p. 15-16). 

 

Pelas diretrizes expostas, pode-se observar que o PNEI/1994 trouxe 

grande contribuição para esse âmbito de ensino. Vale ressaltar que seu 

material foi produzido a partir de debates com educadores e pesquisadores da 

área. Certamente, esse documento contribuiu para a aprovação da LDB, onde 

Instituições de Educação Infantil passaram a fazer parte do capítulo de 

Educação. Portanto, todos as profissionais dessa área são consideradas 

professoras, sendo leigas ou não. Na opinião de Cerisara (2002), esse fato 

possibilita a esses profissionais adquirirem direito à formação inicial ou em 

serviço, valoriza a seleção e a contratação, o estatuto da carreira e o piso 

salarial. 

Em relação à formação e à habilitação dos profissionais dessa área, 

a LDB reza: 

Art. 62 – …em nível superior, em curso de licenciatura, de 
graduação em Universidades e Instituições Superiores de 
Educação, admitidas com formação mínima para o exercício do 
magistério na Educação Infantil e, nas quatro primeiras séries 
do ensino fundamental, e a oferecida em nível médio, na 
modalidade (BRASIL, 1998, p. 41).   

Art. 87 § 4o – …até o final da década da educação, somente 
serão admitidas professoras habilitadas em nível superior ou 
formadas por treinamento em serviço (BRASIL, 1998, p. 46). 
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A esse respeito, Tizuko Kishimoto (1999) afirma que a década da 

Educação é considerada de 1997 a 2007, onde as políticas de formação 

profissional para a educação básica deverão organizar cursos de formação 

docente em nível superior. É por isso que essa mesma Lei criou os Institutos 

de Educação Superior, com a finalidade de agilizar a formação de profissionais 

na Educação Infantil. 

De acordo com as deliberações citadas, é um desafio nacional 

conseguir cumpri-las. É necessário o empenho de diversas redes de ensino, 

que investirão na capacitação sistemática, oferecendo treinamento em serviço 

ou formação superior para os profissionais das creches e pré-escolas. O 

importante é que se aproveite a experiência desses profissionais, que já 

trabalham com crianças, executando serviços de qualidade. 

Nesse contexto, as universidades têm seu papel social a cumprir, 

promovendo cursos de formação inicial ou continuada para os professores de 

Educação Infantil, bem como, crescimento nas pesquisas cientificas.  

Na discussão sobre a formação profissional do/a  Educador/a Infantil, 

Zilma Oliveira afirma que existem 

Orientações legais aprovadas pelo Conselho Nacional de 
Educação (particularmente a Resolução CNE/CP nº 2/99 e o 
Parecer CNE/CEB nº 1/99, que tratam da formação de 
professores para a educação infantil e as séries iniciais do 
ensino fundamental em nível médio, e também a Resolução 
CNE/CP nº 1/ 99 e o Parecer CNE/CES nº 970/ 99, que tratam 
daquela formação em nível superior) e pelos Conselhos 
Estaduais de Educação que estipulam condições para a 
formulação de cursos de formação inicial. Esta formação se 
completa com a existência de um estatuto do magistério e de 
concursos públicos de efetivação no cargo, tal como disposto 
na Lei 9394/ 96, artigo 67: 
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“Os sistemas de ensino promoverão a valorização dos 
profissionais da educação, assegurando-lhes, inclusive nos 
termos dos estatutos e dos planos de carreira do magistério 
publico”: 

I – ingresso exclusivamente por concurso público, de provas e 
títulos...” (Brasil, 1999, citado por Oliveira, 2002, p. 30) 

A profissionalização do/a Educador/a Infantil não ocorre apenas com 

a formação acadêmica, mas na troca de experiências com os colegas, 

proporcionando diversas aprendizagens no processo de reflexão grupal.  

Oliveira (2002), oferece subsídios para novas políticas de formação 

profissional na Educação Infantil, mediante uma listagem de propostas nesse 

sentido, as quais se resumem a: 

1. O/A educador/a infantil deve ter formação ética e competência 

na especificidade de suas tarefas, necessitando de 

permanente reflexão acerca de sua prática pedagógica. 

Desse profissional exigi-se envolvimento emocional, 

conhecimento técnico/pedagógico e compromisso com a 

promoção do desenvolvimento dos alunos; 

2. Na formação, deve incluir o exame dos conhecimentos e os 

valores dos professores acerca da criança e seu 

desenvolvimento, e da função da creche e pré-escola. O/a 

professor/a deve realizar atividades variadas, particularmente 

as expressivas, para interagir com crianças pequenas, 

auxiliando-as ainda a interagir com outras crianças; 

3. A formação desses profissionais deve buscar desenvolver nas 

crianças a capacidade de estabelecer relações cordiais, 
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acolhedoras, sintonizadas, estimuladoras, balizadoras de 

limites; 

4. Como o/a professor/a repete, na relação com a criança, suas 

próprias experiências infantis, necessita da vivência em  

grupo de formação profissional, compartilhando e 

reconhecendo suas emoções, para poder estabelecer uma 

relação segura com a criança, e com ela, construir 

conhecimentos em clima carinhoso; 

5. A formação do/a professor/a de crianças pequenas envolve 

prepará-lo para composição do triângulo ao qual as propostas 

pedagógicas não têm atentado: a relação professor-criança- 

mãe. Para isso, deve trabalhar certos sentimentos que a 

atuação profissional lhe desperta, estimulando o exame dos  

conflitos surgidos na relação interpessoal com a criança e  

sua família; 

6. Reuniões de supervisão de estágio com discussões críticas 

sobre questões éticas no desempenho docente. E, para 

garantir a atuação mais eficiente no período de estágio, criar 

espaço para que a pesquisa cientifica ocorra. (Oliveira, 2002, 

p. 30, 31 e 32). 

Assim, inferimos que os professores de Educação Infantil são 

responsáveis em provocar uma base sólida no desenvolvimento de seus 

alunos. Para isso é necessário que, na sua formação construam saberes 

sistematizados, discutindo-se com eles a trajetória sócio-histórica que conduziu 
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a Educação Infantil aos dias atuais, para que sejam capazes de elaborar 

propostas pedagógicas de qualidade para creches e pré- escolas.   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
CAPÍTULO 2 – GÊNERO E MAGISTÉRIO  

NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 



 

 

 

 

 

 

2.1 – As Relações de Gênero na Sociedade 

O movimento feminista na década de 60, do século XX, identificou a 

necessidade de discutir a construção da identidade da mulher em atividades 

públicas e políticas. Segundo Guacira Louro (2001), um grupo de intelectuais 

feministas, fazendo parte da vida acadêmica, trouxeram para o interior das 

universidades questões sobre a história, a literatura e a psicologia da mulher. 

Essas pesquisas tinham o objetivo de discutir o espaço feminino, pois a 

desigualdade social entre homens e mulheres era atribuída às características 

biológicas. Em oposição ao determinismo das diferenças anatômicas, o 

conceito de gênero foi desenvolvido na década de 80, pelas teorias feministas, 

onde Joan Scott define-o como: “... um elemento constitutivo de relações 

sociais, fundadas sobre as diferenças percebidas entre os sexos” (SCOTT, 

1990, p. 41). 

Nessa definição compreende-se que gênero é diferente de sexo. 

Portanto, ser masculino ou ser feminino é uma construção social e cultural dos 

indivíduos, adquirida no processo educacional. 
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Na concepção de Maria Eulina de Carvalho (2000), gênero faz parte 

da identidade pessoal do ser humano, porém, ele não expressa só o 

comportamento do sujeito. Ele também se projeta nas instituições e práticas 

sociais, que podem ser classificadas de masculinas ou femininas, conforme os 

valores que representam. As relações de gênero ditam estereótipos quanto à 

maneira de se comportar, pensar, sentir, de todos os homens e mulheres. 

Nesse sentido, pode-se demonstrar exemplos: a mulher é vista como fraca, 

submissa, afetiva e carinhosa. O homem é percebido como forte, autoritário, 

racional e rude. 

As relações de gênero geralmente ocorrem de forma desigual e 

binária, originando varias dicotomias do sistema social, tais, como: masculino e 

feminino, público e privado, racionalidade e afetividade, produção e 

reprodução, natureza e cultura.  

Referindo-se a esse contexto, Joan Scott afirma que “gênero é o 

primeiro modo de dar significado as relações de poder” (SCOTT, 1990, p. 14). 

As relações de gênero têm sido consideradas como androcêntricas4, com o 

mundo dominado pelo principio masculino, o centro de todas as coisas. 

Esse princípio constitui as diversas estruturas sociais manifestadas 

pelas “culturas, ideologias, violência, sexualidade, reprodução, divisão de 

trabalho, organização de estado e nas práticas discursivas” (CARVALHO, 

2003, p. 60). 

                                            
4 Androcentrismo – significa a visão do homem como centro do universo, como a norma dos 

seres humanos (CARVALHO e ALENCAR, 2003). 
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É reconhecido que essa configuração de poder também circula na 

prática docente do contexto escolar. Discutir relações de gênero na prática 

pedagógica do/a professor/a é compreender as relações de poder que são 

representadas na disciplina, na obediência, na aprovação e na repressão de 

comportamentos que são cobrados dos/as alunos/as. Esses dispositivos 

representam poder porque impõem limitações e obrigações, definindo gestos, 

atitudes e codificando espaços. 

Na assimetria das relações de gênero, as esferas pública e privada 

(doméstica) fundamentam as características psicológicas, culturais, sociais e 

econômicas das definições entre homens e mulheres. Marília Pinto de Carvalho 

(1998) relata como surgiram, na Europa, no século XVIII, essas duas esferas. 

Segundo essa autora, os avanços da industrialização e da urbanização 

lançaram mudanças profundas na organização social, separando a, hoje 

chamada, produção (mercadorias) do núcleo familiar (doméstico), originando a 

divisão sexual do trabalho. Essa separação constitui uma tendência universal, 

destinando aos homens a esfera pública, onde se concentram a vida social, a 

política e o mercado de trabalho. Enquanto isso, a esfera privada (doméstica) é 

reservada às mulheres, nela se concentrando as atividades não remuneradas 

da vida doméstica, a reprodução e o cuidado com as crianças. Desse modo, a 

gratuidade das atividades femininas no ambiente doméstico incentivou o 

trabalho assalariado na sociedade e desvalorizou as profissões do cuidado. 

Na perspectiva de Nancy Chodorow, as mulheres sempre cuidaram 

das crianças na maioria das sociedades do mundo. Portanto “a maternização 

das mulheres é um dos poucos elementos duráveis da divisão do trabalho por 
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sexo” (CHODOROW, 2002, p. 17). Na idéia dessa autora, a maternidade é uma 

característica universal na história das culturas humanas, sendo atribuída à  

mãe biológica cuidar e criar os filhos. Assim, a mulher foi ensinada, através do 

processo de socialização na infância, a maternar. Enquanto isso, o homem, na 

sua educação, foi ensinado a reprimir sua afetividade e não cuidar das 

crianças.  

Nesse contexto, verificou-se que, a partir das diferenças fisiológicas, 

têm sido atribuídos traços de caráter diferenciados para homens e mulheres. 

Entretanto, compreende-se que são estereotipias excludentes, limitando o 

comportamento do ser humano. O sexo é determinado pela biologia, porém, as 

relações de gênero são construídas historicamente. Logo, os significados do 

ser masculino ou ser feminino variam de acordo com as culturas, os grupos 

sociais e o contexto histórico. 

 

2.2 – Magistério na Educação Infantil : t rabalho de mulheres 

A sexualização das profissões, observada como uma questão de 

gênero, continua, ainda, nos dias atuais, sendo um fator de determinação da 

escolha profissional. Afirma Madalena Assunção: “Ao preferir ser professora, 

parece que estaríamos subjetivamente escolhendo ‘o ser feminino’, ou não 

escolhendo profissões ditas femininas, estaríamos colocando em risco ‘o ser 

feminino’” (1996, p. 12). 

Apesar dos avanços ocorridos em relação à condição feminina na 

sociedade, algumas concepções sobre a profissionalização da mulher ainda 
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hoje continuam inalteradas. Permanecem, no discurso de algumas professoras, 

o gosto e a facilidade para cuidar da criança, de tal forma que, se elas 

escolhessem outra profissão, isso seria estranho ao seu aprendizado enquanto 

mulheres, justamente porque, no processo da sua socialização, foram 

preparadas para “cuidar” de crianças. 

Nos dias atuais, na representação de algumas professoras, o 

conceito “vocação” ainda é mencionado quando se refere à escolha 

profissional. 

Cristina Bruschini remete ao assunto, da seguinte forma: 

O conceito vocação associa-se à idéia de que as pessoas 
possuem dons naturais e uma predisposição para o 
desempenho de determinadas ocupações, conduzindo um dos 
mecanismos mais eficazes, para induzir as mulheres 
escolherem profissões menos valorizadas socialmente [...] elas 
passam a acreditar que sua opção foi fruto de uma verdadeira 
vocação, e não uma escolha que leve em conta as 
possibilidades concretas de realização profissional na carreira a 
ser seguida (BRUSCHINI, 1988, p. 72). 

 

Nessa perspectiva, ensinar (educar) é considerado uma extensão do 

papel da mulher na vida familiar (doméstica) no cuidado com as crianças. O 

que se percebe é que as diferenças biológicas são remetidas para justificarem 

como “natural” a capacidade feminina para educar crianças. Portanto, surge a 

idéia de considerar esse fenômeno como “vocação”. 

Porém, a discussão sobre ocupação profissional feminina não 

perpassa apenas os “aspectos subjetivos” na representação das professoras. 

Compreende-se que, muitas vezes, a referência de “amor à profissão” seria 
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uma forma de dissimular suas condições objetivas concretas. Nesse sentido, 

para uma mulher casada e com filhos pequenos, ser professora ainda é 

considerado uma forma de conciliar a vida doméstica com a profissão, pois, 

além de ser uma atividade respeitada, ela pode também trabalhar um só 

expediente. 

A escolha profissional para o magistério envolve aspectos objetivos, 

tais, como: culturais, sociais e do grupo familiar. Verifica-se, às vezes, a 

influência ou imposição dos pais, ou de pessoas da família, ou maior 

possibilidade de emprego e necessidade de trabalhar (por questões 

financeiras). 

Contudo, as representações de ser professora, hoje em dia, 

mudaram. Como diz Guacira Louro: 

As representações também se transformam historicamente, 
através de resistências dos sujeitos, das mudanças por 
arranjos sociais e políticos, das alterações sociais e 
discursivas. Assim, dóceis professorinhas podem se tornar 
trabalhadoras de educação sindicalizadas, aguerridas, 
reivindicadoras de melhores condições de trabalho e de 
melhores salários (LOURO, 2001, p. 108).   

 

As professoras de hoje se afastaram do caráter sacerdotal da 

atividade, revelando mais uma marca política e profissional. Como as 

ocupações disponíveis para mulheres são limitadas, o magistério significa uma 

oportunidade para inserção no mercado de trabalho, em busca de salário e 

emprego. 
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O magistério na Educação Infantil é uma atividade que já surgiu 

feminina, diferentemente dos níveis de Ensino Fundamental e Médio, que 

foram ocupações masculinas e, na história da educação, com o tempo se 

feminizaram. 

Segundo Fúlvia Rosemberg (1996), na sociedade norte americana 

do século XIX, o Jardim da Infância representava um trabalho atraente para as 

mulheres de classe alta e média, significando uma forma de aceitação social e 

independência financeira. Enquanto isso, para as mulheres de classe social 

desfavorecida, representava uma forma de ascensão social. Logo, havia 

facilidade de acesso na função de “jardineira”, porque não exigia qualificação 

profissional, e sim, atribuições “naturais”, que era o amor e dedicação às 

crianças pequenas. 

Eliana Saparolli afirma que “A Educação Infantil é uma ocupação que 

‘nasceu’ e se manteve feminina como atividade que liga a natureza da mulher 

(seus valores morais) à natureza de criança, ser desprotegido” (SAPAROLLI, 

1997, p. 31).  

Nesse sentido, essa profissão se desenvolveu associada a 

características concebidas como femininas: o amor, a sensibilidade, a 

paciência e o cuidado, consideradas imprescindíveis para o desenvolvimento 

físico e emocional da criança. 

Segundo Guacira Louro “A partir daí, a infância passa a ser discutida 

nas teorias psicológicas e pedagógicas, que passam a considerar o amor e o 
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afeto como parte do ambiente facilitador da aprendizagem das crianças” 

(LOURO, 2001, p. 98). 

Na opinião de Marília Pinto de Carvalho (1999), na área de Educação 

Infantil, os estudos sobre gênero mostram a importância da maternagem no 

trabalho dos profissionais de creches e pré-escolas, onde a educação da 

criança se apóia em demonstrações de afeto que culturalmente são 

desenvolvidas por mulheres. No estudo da sociologia do trabalho, observa-se 

que as habilidades das professoras foram definidas no processo de 

socialização da infância, onde estão presentes a execução do trabalho 

doméstico e a maternagem. Assim, entende-se que as habilidades e os 

saberes utilizados na sala de aula estão associados às práticas de 

maternagem aprendidas no âmbito familiar. Por isso mesmo, não são 

reconhecidas e valorizadas como qualificação de saberes especializados. 

    Eliana Saporelli refere-se ao assunto, declarando:   

A profissão educador infantil não constitui um trabalho feminino 
porque encontramos um número maior de mulheres, mas 
porque exerce uma função de gênero feminino vinculada à 
esfera da produção e reprodução da vida: educar e cuidar de 
crianças pequenas (SAPORELLI, 1997, p. 51) 

 

Essa autora comenta, ainda, que as ocupações de gênero feminino 

são desvalorizadas, mesmo que exercidas por homens, porque estão 

associadas às características psicológicas das mulheres, impostas pelo destino 

biológico, portanto “naturalizadas”. 
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Para Ana Cerisara o magistério na Educação Infantil tem sido 

principalmente exercido por mulheres que “trabalham em Instituições que 

transitam entre espaço público e espaço doméstico, guardando o traço da 

ambigüidade entre a função doméstica e docente” (CERISARA, 2002, p. 26). 

Nesse contexto, compreende-se que essa profissão não pode ser 

avaliada apenas pelo modelo técnico racional da docência, porque faz parte, 

também, do fazer pedagógico do/a educador/a infantil a afetividade para com 

as crianças pequenas.  

 

2.3 – Abordagens do Cuidado na Educação Infantil  

Na década de 80 no século passado, as teorias feministas sobre a 

família desenvolveram uma discussão geral sobre o “cuidado” contido no 

âmbito da vida doméstica, que abrangia tanto a relação adulto/criança como a 

relação adulto/adulto. Esse fato contribuiu para a abordagem sócio-histórica da 

infância, pois se constata que, nos últimos anos, os estudos sobre Educação 

Infantil articularam “o cuidado” ao processo educativo de crianças pequenas. 

 Marília Pinto de Carvalho (1999) faz uma discussão em torno do 

assunto, onde diz que as palavras “cuidado” e “cuidar” têm sido utilizadas numa 

multiplicidade de significados e variedades de campos profissionais, tais, como: 

psicologia, educação  infantil, assistência social, enfermagem, filosofia e 

sociologia do trabalho. 
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A palavra cuidado tem uma gama de significados, porém, geralmente 

é associada a prestações de serviços pessoais. Pode-se citar alguns dos 

significados que ela representa, como, por exemplo: empatia, carinho, atenção, 

proteção, respeito, compaixão ou compromisso com a comunidade. Esse 

conceito tem uma característica de que “ele transita entre as esferas da vida 

pública e privada, da família ao mercado de trabalho e às políticas públicas” 

(CARVALHO, 1999, p. 51). 

A referida autora afirma que o conceito “cuidado” surgiu na 

psicologia, através do estudo da construção da feminilidade, pois, a mulher, 

desde cedo, incorpora na formação de sua personalidade as noções de 

relacionamento, ligação e cuidado. Sendo assim, sente-se responsável pela 

manutenção do relacionamento humano com as outras pessoas. 

O debate sobre o cuidado no campo da sociologia, surgiu a partir das 

pesquisas sobre o trabalho, não remunerado, da mulher no lar. Ele é analisado 

através da divisão sexual e social do trabalho, baseada nas relações de 

gênero, em que o homem detém o poder e a mulher é subordinada, na 

sociedade de origem patriarcal. 

Nos estudos através da sociologia e da política social, o conceito 

“cuidado” assume uma ótica descritiva que “inclui tarefas, trabalhos e ações, 

envolvendo estados emocionais e relações interpessoais, estabelecidas entre 

os portadores/as de cuidado e aqueles que o recebem” (CARVALHO, 1999, p. 

52). 
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Na área de Educação, o “cuidado”, segundo Carvalho, desenvolveu-

se a partir da Psicologia e da Filosofia, que estabeleceram um valor ético, 

fundamentado por definições do ser humano, conhecimentos e afetos.                                

Assim, compreende-se que essa concepção engloba os diversos 

tipos de trabalhos relacionais, centrados na pessoa humana, contribuindo para 

a eliminação dos estereótipos de gênero. Logo, homens e mulheres podem 

exercer atividades de “cuidado”. 

Em estudos realizados por Noddings (1984), o comportamento moral 

do indivíduo surge da atitude inata do “cuidado”: “É como se o ser humano 

sentisse uma necessidade básica, inclinação natural, um desejo de se 

relacionar com os outros, ou seja, receber e ser recebido, ou de cuidar e ser 

cuidado” (NODDINGS, 1984, p. 132, apud CARVALHO, 1999, p. 55).  

No fazer pedagógico do/a educador/a infantil a ética do cuidado está 

presente na relação adulto/criança, à qual é atribuída a identidade da mulher, 

devido à sua própria feminilidade. Por isso, o modelo básico do cuidado 

utilizado pelas professoras das séries iniciais e da Educação Infantil é aquele 

estabelecido na relação mãe e filhos/as, na esfera doméstica. 

As teorias maternalistas, provenientes do feminismo, contribuíram 

para a compreensão da presença de mulheres nas atividades que envolvem 

cuidado com crianças pequenas. “A idéia é que as mulheres transferem 

habilidades e funções de cuidar que aprendem e praticam no âmbito da casa e 

da comunidade para as profissões que exercem” (TEREZA MONTENEGRO, 

2001, p. 108). 
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A Educação Infantil é uma ocupação que envolve ações de cuidado 

no seu processo pedagógico, onde o “cuidado” é definido: 

 ... por práticas que recobrem atenção e atuação do/a  
professor/a sobre os aspectos extra-cognitivos do 
desenvolvimento dos seus alunos (físico, emocional, moral 
etc.) e exigem dele/a uma postura de envolvimento afetivo e 
compromisso frente às crianças (MARÍLIA SPOSITO, 1999, 
apud MARÍLIA CARVALHO, 1999,  p. 03). 

 

   Compreendemos que o/a educador/a infantil, na sua prática 

pedagógica, ao cuidar das crianças, precisa demonstrar afetividade, carinho, 

atenção e  compromisso, para que elas possam desenvolver a autonomia e a 

auto-estima,  o que vem repercutir nos processos de aprendizagem. 

  No cotidiano das Instituições de Educação Infantil, tanto na 

modalidade creche como pré-escola, existem duas formas básicas de cuidado: 

as atividades que envolve os aspectos biológicos do corpo, como higiene, 

alimentação e saúde, e, a dimensão afetiva, no relacionamento do/a educaor/a 

com  seus alunos. À medida que o profissional cuida, está reciprocamente 

educando a criança para interagir no seu ambiente sociocultural. 

    No relacionamento dos educadores infantis para com os/as 

alunos/as destaca-se a abordagem do modismo da “tia”. Eliana Novaes (1992) 

refere que esse costume surgiu no Brasil, na década de 50, do século XX, 

quando as crianças, filhos de famílias abastadas e de classe média alta, 

começaram a chamar as amigas dos seus pais, de “tias”, por terem dificuldade 

de aprender o nome dessas pessoas. Na pré-escola, esse hábito foi 
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estabelecido a partir da década de 60, sendo a vez dos professores do Ensino 

Primário durante a década de 70. 

Há várias explicações adicionadas ao modismo da tia. Segundo 

Novaes (1992), uma delas é o fato de as mães deixarem as crianças pequenas 

na escola, para irem trabalhar. Nesse momento, em suas lembranças da 

meninice, recordam-se da escola autoritária, por isso sentem-se constrangidas 

em entregarem seus/suas filhos/as à figura terrível da professora. Daí a adoção 

do engodo, da dissimulação. A criança será entregue à tia, e não à professora. 

A tia é boazinha, figura já conhecida da criança. Dessa forma, a mãe se sente 

aliviada. 

Nas discussões sobre o tratamento, na escola, de a professora “ser 

tia”, Paulo Freire traz sua contribuição: 

O ato de ensinar é profissão que envolve certa tarefa, certa 
militância, certa especificidade no seu cumprimento, enquanto 
ser tia é viver uma relação de parentesco. Ser professora 
implica assumir uma profissão, enquanto não se é tia por 
profissão (FREIRE, 1993, p. 11). 

         

Esse pensador afirma, ainda, que a aceitação da professora pelo 

tratamento de “tia” pode ser uma dissimulação quanto à possível 

desvalorização ou incompetência profissional, por isso, assumindo esse falso 

parentesco. Nesse sentido, as autoras Eliana Novaes (1984) e Guiomar Melo 

(1987) consideraram que o fato de a professora ser mulher contribui, muitas 

vezes, para não assumir uma postura profissional, misturando seu saber 

técnico da esfera pública com o saber doméstico de vida privada; assim, 

percebendo-se em situações da docência como mãe ou tia dos seus alunos. 
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Na concepção da nova LDB, o/a educaor/a no seu fazer docente 

utiliza o cuidar e o educar de forma integradora e dissociável. Logo sua 

competência técnica profissional, não pode ser apenas transmitir afetividade e 

carinho para as crianças. O profissional de Educação Infantil tem que revelar 

capacidade nos conhecimentos, ao mesmo tempo demonstrar afetividade, e 

respeito para com seus alunos.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 3 – ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 



 

 

 

 

 

 

A metodologia que adotamos nesta pesquisa é de natureza 

qualitativa, buscando atender aos objetivos propostos através de um contato 

direto com a situação estudada. Assim, procuramos retratar as perspectivas 

das professoras participantes, revelando seus significados com profundidade. 

Segundo os autores Alda Mazzotti e Fernando Gewandsznajder, a 

pesquisa qualitativa parte do pressuposto de que: 

As pessoas agem em função de suas crenças, valores, 
percepções e sentimentos, que seu comportamento tem 
sempre um sentido, um significado que não se dá a conhecer 
de modo imediato, precisando ser desvelado (MAZZOTTI e 
GEWANDSNAZDER, 1998, p. 131). 

 

Nesse sentido, a principal característica da metodologia qualitativa é 

a compreensão ou interpretação dos fenômenos. Ela oferece uma visão 

multirreferencial, onde a compreensão do significado do comportamento ou 

evento não é possível sem a compreensão das inter-relações que emergem 

num dado contexto. Essa metodologia, geralmente, é indutiva, pois, permite 

que, livremente, as categorias surjam no processo de coleta e análise dos 

dados. 
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3.1 – Sobre o Objeto de Estudo 

Com a proposição de conhecer as concepções das educadoras 

infantis sobre gênero, surgiram-nos várias inquietações e desdobramentos de  

questões: Se essa profissão é exercida quase exclusivamente por mulheres, 

qual a correlação que essas educadoras percebem entre gênero e docência 

para crianças pequenas? Que características dessa ocupação consideram 

como atrativos para o gênero feminino? Também pretendíamos saber como 

essas mulheres percebiam a atuação do gênero masculino no magistério da 

Educação Infantil, com o objetivo de aprofundar como apreendem o sentido 

relacional da categoria gênero.  

 

3.2 – O Campo e as Professoras Participantes 

Para a definição dos sujeitos da pesquisa, procuramos selecionar 

professoras que tivessem experiência, formação e qualificação profissionais 

para o âmbito do magistério em questão, bem como, um envolvimento pessoal, 

bastante significativo, para com a profissão, a fim de que pudessem atender às 

indagações formuladas. Desse modo, buscamos estabelecer alguns critérios 

para selecioná-las: professoras com curso superior concluído em Pedagogia ou 

Licenciatura em Formação de Professores; com profissão de educadora infantil 

adotada desde o início de suas carreiras; que buscassem qualificação e 

atualização profissionais; que não desenvolvessem outra atividade profissional. 
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A definição do objeto concorreu para que campo e sujeitos da 

pesquisa fossem articulados numa relação dinâmica, porém, enfrentamos 

alguma dificuldade em localizar, numa só instituição escolar, as profissionais a 

serem selecionadas. Contudo, o fato de exercermos a função de vice-

coordenadora de um curso de Especialização Lato Sensu em Educação 

Infantil, facilitou a aproximação com o campo de pesquisa. Esse curso foi 

freqüentado por 44 educadoras (não havia homens), que exerciam as funções 

de diretoras, coordenadoras, professoras do Ensino Fundamental e da 

Educação Infantil.  

Antevendo a possibilidade de agregá-las à pesquisa, fizemos uma 

sondagem com essas alunas quanto às suas disponibilidades de adesão. 

Fizemos um contato inicial, falando que estávamos cursando o Mestrado em 

Educação e que pretendíamos pesquisar sobre o tema Gênero e Magistério na 

Educação Infantil. Encontramos, então, a receptividade necessária e, assim, 

em fevereiro de 2004, aplicamos um questionário de sondagem (Anexo 1), 

utilizado de forma coletiva, no horário da manhã, antes de iniciar as aulas do 

citado curso. Em seguida, apurando o resultado, de acordo com os critérios 

pré-estabelecidos, pudemos selecionar sete educadoras como participantes da 

pesquisa, as quais estão descritas no Quadro 1 a seguir. 
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QUADRO 1 
 

Caracterização das Educadoras Infantis 
 

Idade  Estado 
Civil 

Formação 
Acadêmica 

Rede de 
Ensino 

Nível de 
Ensino 

Tempo de 
atuação 

Jornada de 
trabalho 

(expediente) 
29 
 

41 
 

31 
 

45 
 

30 
 

37 
 

33 

Casada 
 

Casada 
 

Solteira 
 

Casada 
 

Casada 
 

Casada 
 

Solteira 

Pedagogia  
 

Biologia  
 

Pedagogia 
 

Pedagogia 
 

Geografia 
 

Pedagogia 
 

Pedagogia 
 

Pública 
 

Privada 
 

Privada 
 

Pública 
 

Privada 
 

Pública 
 

Pública 

Alfabetização 
 

Maternal 
 

Jardim II 
 

Alfabetização 
 

Jardim II 
 

Jardim II 
 

Jardim II 

05 anos 
 

18 anos 
 

03 anos 
 

25 anos 
 

13 anos 
 

12 anos 
 

04 anos 

01  
 

01  
 

01 
 

01 
 

01 
 

01 
 

02 
 

 

Em momento posterior, comunicamos o resultado às professoras 

selecionadas e elas aceitaram participar da pesquisa. Marcamos, então, as 

datas para as posteriores entrevistas. 

 

3.3 – Procedimentos Metodo lóg icos 

Como instrumento para a coleta de dados utilizamos a entrevista 

semi-estruturada, tendo em vista que ela permite a captação das informações 

dos sujeitos participantes com profundidade e de forma imediata. Elaboramos o 

seu roteiro com a perspectiva de atender aos objetivos da investigação. Foi 

testado num grupo piloto de três professoras de Educação Infantil, estudantes 

de Pedagogia, o que nos permitiu alguns ajustes na sua elaboração, chegando 

à construção definitiva (Anexo 2). 
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Conforme se encontra descrito no Quadro 2, a maioria das sete 

educadoras infantis, selecionadas para as entrevistas, é casada, possui 

experiência profissional entre 03 e 25 anos, trabalha, geralmente, em um só 

expediente, atuando desde o maternal à alfabetização, em instituições tanto da 

rede pública como da rede privada de ensino,  de cidades da Zona da Mata e 

Região Metropolitana do Recife.  

Essa última informação foi colhida durante as entrevistas, as quais 

foram realizadas no local onde freqüentavam o curso de especialização, em 

horário que não comprometesse seu funcionamento. Tiveram duração de 60 a 

90 minutos, sendo desenvolvidas com flexibilidade e adaptação às situações 

do momento. Foi estabelecido um clima de agradável interação mútua, o que 

facilitou o fluxo de informações. 

As falas das professoras foram interpretadas através da técnica 

análise temática de conteúdo. Segundo Cecília Minayo, “Fazer uma análise 

temática consiste em descobrir os núcleos de sentido que compõem uma 

comunicação, cuja presença ou freqüência significam alguma coisa para o 

objetivo analítico visado” (MINAYO, 2000, p. 209). 

Mediante essa técnica, compreende-se que a interpretação analítica 

tanto se faz por traços comuns aos focos temáticos como por especificidade 

dos significados das mensagens. Optamos pela análise temática, para 

interpretação do material coletado, no sentido de obtermos o que realmente 

interessava saber acerca do material a ser oferecido, se os depoimentos teriam 

algum sentido para o objetivo da pesquisa. 
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As falas das participantes foram transcritas, literalmente, do texto. 

Durante o processo da análise, realizamos uma leitura exploratória do material 

da comunicação, no sentido de compreender seu conteúdo. Posteriormente, 

efetuamos recortes no fluxo contínuo das falas (Anexo 3), identificando 

categorias e subcategorias, escolhidas a partir de particularidades nos 

discursos transcritos. Esse tipo de trabalho apelou ao movimento constante 

entre os objetivos da pesquisa e o material empírico coletado. 

Com o propósito de preservar o anonimato das professoras, 

recorremos a pseudônimos. Assim, atribuímos às participantes nomes de 

flores: Rosa, Margarida, Acássia, Dália, Violeta, Jasmim e Orquídea. O motivo 

para essa escolha foi por se tratar de mulheres professoras, o que nos inspirou 

a metáfora da reprodução – semente, flor, fruto..., representando o nutrir, o 

educar e o cuidar. 

Finalmente, realizamos uma síntese, integrando subtemas parciais 

em temas organizadores mais gerais, originando o quarto capítulo desta 

dissertação. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 4 – MAGISTÉRIO DE EDUCAÇÃO INFANTIL E 
RELAÇÕES DE GÊNERO: concepções das 
educadoras 

 



 

 

 

  

 

As falas das educadoras infantis revelaram focos temáticos, que 

foram organizados através da interpretação das mensagens, cujos significados 

ou sentidos foram apreendidos na articulação com os objetivos propostos da 

pesquisa. Eles foram agrupados em categorias e subcategorias, que 

identificamos a partir de uma síntese, na qual procuramos integrar subtemas 

parciais em temas organizadores mais gerais, os quais se encontram descritos, 

sinteticamente, no Quadro 2. 

 

QUADRO  2 

Focos Temáticos  

CATEGORIA – CONCEPÇÕES SOBRE EDUCAÇÃO INFANTIL 
SUB – CATEGORIAS 

• Demanda de qualificação profissional 
• Valorização da profissão da educação infantil 
• Funções da educação infantil 

• Brincar 

CATEGORIA – CONCEPÇÕES SOBRE RELAÇÕES DE GÊNERO 
SUB – CATEGORIAS  

• Gênero feminino 
• Gênero masculino 
• Linguagem androcêntrica das professoras 

CATEGORIA – ESCOLHA PROFISSIONAL 
SUB – CATEGORIAS 

• Vocação (visão fatalista) 
• Socialização na infância 
• Conotação afetiva 
• Influência da família 
• Necessidade de trabalhar 

CATEGORIA – RELAÇÃO ENTRE GÊNERO / MAGISTÉRIO NA EDUCAÇÃO INFANTIL 
SUB – CATEGORIAS   

• Mulher /magistério 
• O cuidado na Educação Infantil 
• Professora / tia 
• Gênero masculino na Educação Infantil 
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4.1 – Concepções das Professoras sobre Educação Infantil  

As professoras entrevistadas demonstraram sentir necessidade de 

qualificação profissional, valorizaram o compromisso e a competência 

profissionais e perceberam as funções do educar e do cuidar, de forma 

integradora e indissociável. 

 

4.1.1 – Demanda de Quali ficação Profiss ional 

Nas entrevistas realizadas evidenciou-se, claramente, a demanda 

por qualificação profissional, priorizando a formação para um bom desempenho 

das atividades, bem como o reconhecimento da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação no 9394/96, referente à formação do/a professor/a do Ensino 

Fundamental e da Educação Infantil. 

Observamos nos pronunciamentos a seguir que as educadoras 

demonstram estar conscientes da necessidade de se aperfeiçoarem na 

profissão, através de qualificação e desenvolvimento de competências, para 

atuar na Educação Infantil. 

“Eu senti que só o magistério não bastava, e que o curso de 

Pedagogia iria me ajudar. No mercado de trabalho, com essa 

globalização, você não pode ter só o 2o grau. Inclusive, com a 

modificação da nova LDB, temos que avançar, se não você fica para 

trás” (ORQUÍDEA). 
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“O curso superior veio de uma necessidade; que o governo federal 

impôs que as professoras se qualificassem. Então, me encaixei no 

PROGRAPE. Foi uma luta muito grande, mas consegui terminar o 

curso com sucesso” (ROSA). 

Nesse sentido, Tizuko Kishimoto afirma que 

Pesquisas indicam que a qualidade da Educação Infantil está 
relacionada diretamente com a formação dos profissionais. 
Exigir uma qualificação em nível superior de um profissional, 
centrando na pesquisa de sua prática, é uma das condições 
para profissionalização deste segmento (KISHIMOTO, 1999 
apud CERISARA, 2002, p. 7). 

 

Ainda, segundo Kishimoto (1999), a década da educação foi 

determinada de 1997 a 2007. Assim, as políticas de formação superior deverão 

organizar cursos docentes para a formação de professores, ainda nesta 

década. 

A formação do/a profissional de Educação Infantil passou a ser 

discutida com mais intensidade no final da década de 90, baseada nos artigos 

da LDB, a seguir: “Art. 87 § 4o – Até o final da década da educação só serão 

admitidos professores habilitados em nível superior, ou formadas por 

treinamento em serviço” (BRASIL, 1996, p. 46). 

Atendendo a essa exigência, a Universidade Estadual de 

Pernambuco (UPE), a partir da década de 2000, instituiu o Programa de 

Graduação em Pedagogia (PROGRAPE), que funciona em regime especial 

modulado, com duração de três anos, para atender os/as professores/as que já 
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atuam na Educação Infantil e no Ensino Fundamental de 1a à 4a série, que 

ainda não obtiveram a formação superior.  Esse programa vem sendo realizado 

através da Faculdade de Formação de Professores de Nazaré da Mata 

(FFPNM), da Faculdade de Formação de Professores de Garanhuns (FFPG) e 

da Faculdade de Formação de Professores de Petrolina (FFPP). 

O PROGRAPE oferece licenciatura plena em Pedagogia, com 

habilitação para Educação Infantil e Ensino Fundamental de 1a a 4a série. A 

seleção do aluno é feita através de vestibular, pela UPE. Há exigência de que o 

aluno seja professor nessas modalidades, com o mínimo de um ano de 

regência, e ainda, permanecer em sala de aula durante todo o curso, para 

cumprir os créditos do estágio supervisionado, acompanhado pelas professoras 

tutoras. A duração do curso é de três anos letivos, com carga horária de 3.300 

horas/aula. 

No Quadro 3 consta o número de professores formados pelo 

PROGRAPE até dezembro de 2004.  

QUADRO 3 

Professores formados pelo PROGRAPE 

UNIDADE QUANTITATIVO 

FFPNM 978 

FFPG 1581 

FFPP 1099 

TOTAL 3658 
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As educadoras participantes desta pesquisa, além da graduação, 

freqüentaram um curso de especialização Latu Sensu em Educação Infantil, 

com o objetivo de aprofundar teoricamente o desenvolvimento infantil nos 

aspectos psicomotor, cognitivo, afetivo e social, na idade de 0 a 6 anos, e 

assim contribuir para a reflexão dessas educadoras sobre suas prática 

pedagógica. Esse curso foi oferecido pela UPE, através da FFPNM no período 

de 15 de março de 2003 à 27 de julho de 2004, com carga horária de 450 

horas, freqüentado por 44 alunas (todas mulheres).  

 

4.1.2 – Valorização da Profissão da Educação Infantil  

 A valorização do profissional de Educação Infantil é um foco 

temático destacado na fala das professoras entrevistadas. Mediante a 

profissionalização obtida, elas passam a atribuir importância à Educação 

Infantil, pois estão conscientes das suas competências e papéis a 

desempenharem no processo da educação brasileira. 

“Eu acho que só deveria trabalhar na Educação Infantil quem 

realmente se identificasse com ela. Muita gente pensa que trabalhar 

com crianças pequenas é só brincar. A Educação Infantil é tão 

importante quanto o Ensino Médio que prepara para a Universidade. 

Ela é importante, pois a socialização da criança vai depender 

daquele contato, daquela convivência. Então, deveria mudar a visão 

das dirigentes, para não colocar qualquer pessoa, que não dá muito 

valor à profissão” (ORQUÍDEA). 
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“Antigamente se tinha o conceito que a base do ensino estava na 1a 

série. Hoje, eu sei que a base inicia na Educação Infantil” 

(VIOLETA). 

Nos pronunciamentos dessas professoras percebe-se a importância 

e valorização que atribuem a Educação Infantil, demonstrando compreender a 

nova concepção da LDB no desempenho profissional. 

As autoras Zilma Oliveira e Ana Cerisara fazem uma discussão sobre 

o assunto, a Educação Infantil, para crianças de 0 a 6 anos, foi inserida no 

sistema escolar brasileiro através da LDB, no 9394/96, a qual a considera como 

primeira etapa básica da Educação. Segundo Oliveira (2002), esse fato é 

considerado um avanço histórico, pois garante o direito da criança à Educação 

e obriga o Estado a oferecer escolas para todas as crianças dessa faixa etária. 

Essa nova concepção de Educação Infantil elimina o caráter 

assistencialista, segundo o qual se pensava que a criança freqüentava a 

creche ou pré-escola só para brincar e receber cuidados dos seus professores. 

Atualmente, a importância desse nível de ensino é enfatizada.  

Cerisara assim comenta o assunto: “Estas instituições devem realizar 

um trabalho contemplando e priorizando os processos educativos que 

envolvam as crianças como sujeitos e na cultura com suas especificidades 

etárias, de gênero, de raça e de classe social” (1999, p. 16). 
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4.1.3 – Funções da Educadora Infantil  

A atual concepção de Educação Infantil envolve, simultaneamente, o 

“educar e o cuidar” como processos complementares e indissociáveis. Essas 

duas funções foram significativas nas falas das professoras, como se observa, 

a seguir: 

“Na Educação Infantil, a função principal da professora é 

desenvolver as habilidades das crianças de forma integral” 

(VIOLETA).  

“Algumas professoras pensam que estão na Educação Infantil só 

para cuidar, mas sua função é, também, educar as crianças" 

(ORQUÍDEA). 

As crianças dessa faixa etária estão inseridas no mundo, em contato 

com pessoas e objetos da realidade que a cercam. Portanto, no contexto 

escolar necessitam, simultaneamente, das atividades de “educar e cuidar”. 

Segundo a autora Isabel Bujes, o que acontece é que, às vezes, o 

“cuidar” é entendido como apenas se resumisse a atividades voltadas para a 

higiene, sono, alimentação e contato corporal. Só que o cuidado na escola tem 

uma dimensão afetiva, ética e moral. Para essa autora, 

A educação é um processo cultural de interação da criança 
com o mundo e as coisas que lhe cercam. No entanto, esta 
participação na experiência cultural não ocorre isolada, fora de 
um ambiente de cuidados, de uma experiência de vida afetiva, 
e de um contexto material que lhe dá suporte (BUJES, 2001, 
p. 16). 
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Na discussão sobre as funções “educar e cuidar”, é conveniente 

saber que, no Brasil, o trabalho da mulher na creche e na pré-escola foi 

historicamente desvalorizado, pois, na concepção assistencialista, bastava os 

atributos “naturais” femininos para cuidar de criança, onde não era exigida 

competência técnica especializada. 

Nesse contexto, as atividades de “educar e cuidar”, na escola, eram 

vistas de forma separada. Assim, a creche realizava apenas atividades ligadas 

aos cuidados corporais: alimentação, banho, higiene, contato físico e carinho, 

enquanto a pré-escola enfatizava o ensino de conteúdos, sendo, portanto, mais 

valorizada profissionalmente. 

Na opinião de Oliveira (2002), tem sido um desafio para as 

instituições de Educação Infantil “educar e cuidar”, pois estas não devem 

substituir a família nem antecipar práticas tradicionais de escolarização. Sendo 

assim, o trabalho na Educação Infantil não se reduz a ensinar conhecimentos 

fragmentados nem tampouco servir de depósito de criança, ou para 

substituição materna. 

Essas práticas tradicionais de escolarização são percebidas 

claramente na fala das professoras: 

“Na Educação Infantil, tanto no jardim II quanto na alfabetização, a 

escola tem exigido demais das crianças, nos conteúdos, através das 

tarefas nos livros e nos papéis” (JASMIM). 
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“Na Educação Infantil estão colocando muitas tarefas escritas e nem 

sempre as crianças querem fazer. Acho que deveria ser respeitado o 

momento da criança” (DÁLIA). 

Assim, evidencia-se que na Educação Infantil, muitas vezes, 

colocam-se atividades reproducionistas de cópias nos cadernos e nos livros. 

Isso torna o ensino repetitivo e desinteressante à aprendizagem das crianças. 

Na docência de crianças pequenas para se ensinar o conhecimento 

sistematizado e desenvolver habilidades motoras, sociais e afetivas é 

necessário elaborar propostas pedagógicas significativas para a realidade das 

crianças, para que possam construir aprendizagens e conhecimentos. 

 

4.1.4 – Brincar 

 Nas entrevistas das educadoras foi destacada a função do brincar na 

Educação Infantil: 

“Na Educação Infantil a professora não apenas brinca com as crianças”  

(VIOLETA). 

“NA Educação Infantil é brincando que as crianças aprendem. Não é 

brincar por brincar, pois tudo que se faz tem uma direção, tem um 

objetivo” (ORQUÍDEA). 

Na fala das professoras observa-se a presença das atividades lúdicas e 

recreativas na Educação Infantil, bem como a importância da brincadeira como  
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atividade pedagógica. Inicialmente brinca com seu corpo e, aos poucos, vai 

diferenciando os objetos ao seu redor. “É através do jogo e pelo brinquedo que 

a criança vai se construindo como sujeito e organizando-se” (LENI 

DORNELLES, 2002, p. 104). 

Na Educação Infantil, o lúdico, a recreação e o prazer da brincadeira são 

muito importantes para o desenvolvimento das crianças.  Fazem parte do fazer 

pedagógico da professora, a qual utiliza brincadeiras para socializar e integrar 

as crianças, ensinando, assim, a conviverem em grupo. Também usam jogos 

didáticos para ensinar conteúdos de matemática, português e/ou história do 

Brasil. Nos contos de fadas, cantigas de rodas e músicas infantis se 

contextualizam o estudo da gramática e interpretações de textos. É nesse 

sentido, que as educadoras desta pesquisa afirmam que o brincar tem um 

objetivo e uma direção. 

 

4.2 – Concepções Referentes às Relações de Gênero das Educadoras 
Infantis 

Segundo Marília Pinto de Carvalho (1998), os estudos da medicina 

realizados na Europa, no século XVIII, conceituaram as diferenças dos órgãos 

sexuais do homem e da mulher. Tal conceituação contribuiu para a 

determinação de características masculinas e femininas e para a bipolaridade 

de gênero. 

Quando às relações de gênero são concebidas como polarizadas. O 

ser masculino é visto em pólo oposto ao ser feminino, criando estereótipos da 
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maneira de se comportar dos homens e das mulheres. Essas relações são 

construídas socialmente e determinadas pela cultura, logo, são mutáveis e 

históricas. 

Nesse sentido, observou-se que alguns comportamentos masculinos 

e femininos mudaram com o tempo. Usar brinco, atualmente, é uma nova moda 

dos rapazes brasileiros, mas, preconceituosamente, pode ser considerada 

coisa de gay. A vaidade, antigamente, era atribuída só para mulheres. Hoje, os 

homens tingem os cabelos, fazem cirurgias plásticas e usam trajes enfeitados. 

As concepções acerca das relações de gênero das educadoras 

infantis, sujeitos desta pesquisa, apresentaram-se como assimétricas e 

estereotipadas. Ao mesmo tempo, elas se sentem inferiorizadas e 

discriminadas pela sociedade nas relações com o gênero masculino. 

Algumas falas refletem isso: 

“A mulher é discriminada pela sociedade. Nós mulheres, somos 

machistas, educamos nossos filhos homens discriminando as 

próprias mulheres. Nós podemos mudar a visão de mulheres 

sofredoras. Só que fazemos tudo para agradar os homens” 

(ACÁCIA).  

“... A sociedade, ainda é muito machista. A mulher é boa para cama, 

para cozinha. Agora, se ela se destacar, está sendo empecilho para 

o homem” (VIOLETA). 
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“... Os homens acham que têm tarefas só para mulheres e tarefas só 

para homens, e que seu papel na vida familiar é ficar sentado, sem 

fazer tarefas domésticas. Eles só dizem que os direitos são iguais na 

hora de pagar as contas” (ORQUÍDEA).  

Nas falas das professoras entrevistadas, percebeu-se que há 

demanda pela eqüidade nas relações de gênero na área profissional, sendo 

valorizado o trabalho feminino e sua participação no desenvolvimento social, 

econômico e político, no universo público. Porém, reconhecem que as 

mulheres discriminam as próprias mulheres. Algumas consideram que as 

mulheres se vulgarizaram, perdendo o respeito e a moralidade na relação com 

os homens. 

“Houve uma abertura para a mulher, no campo profissional. Ela atua 

nos tribunais, no Distrito Federal, tendo um papel importante na 

sociedade. Só que algumas mulheres, hoje, perderam o respeito 

moral, por isso, os homens estão generalizando todas por algumas” 

(ROSA). 

“A mulher conseguiu chegar no topo, no lado profissional, mas 

perdeu alguma coisa, como a dignidade moral. A mulher ficou muito 

independente, por isso, o homem tem medo dessa mulher que sai 

para trabalhar e que tem total responsabilidade financeira na casa e 

na família” (MARGARIDA). 
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“A mulher tem papel importante na sociedade, que é compartilhar 

com o homem no campo profissional. Um dia a mulher vai ser 

presidente da república” (DÁLIA). 

Essas falas remetem às reflexões de Nancy Chodorow, que explica a 

origem da organização social de gênero através da maternação das mulheres.  

Essa autora afirma que: 

A maternação das mulheres determina a posição principal das 
mulheres na esfera doméstica; e cria a base pela diferenciação 
estrutural da esfera privada e pública. Mas essas esferas 
operam hierarquicamente. [...] Cultural e politicamente a esfera 
pública domina a doméstica e, portanto, os homens dominam 
as mulheres (CHODOROW, 2002, p. 25). 

 

Na sociedade ocidental, segundo essa mesma autora, o 

desenvolvimento da urbanização provocou mudanças sociais, separando a 

esfera privada (doméstica) da esfera pública. Essa polarização separa o papel 

dos gêneros masculino e feminino nos aspectos psicológicos, culturais, sociais 

e econômicos, originando a relação de poder do homem sobre a mulher. 

Assim, as relações de gênero são dicotômicas e excludentes, sendo o homem 

possuidor do “poder”. 

Essa concepção também está presente nas falas das educadoras 

infantis: 

“A maioria dos homens é machista. Não vêem as mulheres como 

companheiras, para viver ao seu lado. Eles nos vêem muito 

fragilizadas, como se eles fossem os maiorais [...]” (ORQUÍDEA).  
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“O homem se sente muito superior... Desde que nasce, os pais já 

dizem ‘Homem’; já colocam aquele ‘H’ maiúsculo [...]” (JASMIM). 

“O homem, em geral, pensa que pode tudo! Para eles, só serão 

reconhecidos se tiverem muito dinheiro. Só que ele não precisa de 

tudo isso, basta ter o básico, como a família, e ser reconhecido 

profissionalmente” (MARGARIDA). 

As autoras Valquíria Sousa e Maria Eulina Carvalho (2003) 

comentam que o poder se origina na família patriarcal, onde as relações eram 

desiguais e hierárquicas. Nela, o pai era a autoridade máxima, detinha o poder 

econômico e decidia pela vida de todos. Ao homem, como chefe da família, a 

mulher e os filhos lhe deviam obediência, não podendo, muitas vezes, 

expressar suas opiniões e idéias. Na família patriarcal cabia à figura materna 

cuidar da casa e dos/as filhos/as, enquanto à figura paterna não era permitido 

realizar tarefas domésticas, nem cuidar das crianças. 

   

4.2.1 – A Linguagem Androcêntrica da Professora 

A linguagem na nossa sociedade reflete o androcentrismo cultural, 

onde as pessoas aprenderam a expressar-se sempre no masculino. A própria 

regra gramatical pluraliza no masculino (mesmo quando um grupo é composto 

majoritariamente por mulheres). Esse fato não é diferente com comunicação da 

professora na sala de aula com os/as meninos/as. 
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As educadoras infantis, que participaram desta pesquisa, utilizaram, 

na prática pedagógica, linguagem androcêntrica, ao se referirem aos seus 

alunos. 

“O aluno aprende mais; a cada ano que passa, o ‘professor’ fica 

mais compromissado com a turma” (ROSA).  

“No Jardim II, a escola dá muito conteúdo para ‘os meninos’ de cinco 

anos” (JASMIM). 

“Se o ‘professor’ não tiver aconchego, compreensão com seus 

alunos, eles não terão um bom desempenho” (ACÁCIA). 

As mulheres, sujeitos desta pesquisa se sentem atingidas nas 

relações de gênero, pelo androcentrismo da sociedade. Elas consideram difícil 

conquistar o espaço feminino. Mesmo assim, mencionam que têm lutado para 

se afirmarem, tanto afetivamente como profissionalmente. 

Segundo Montserrat Moreno, as relações de gênero na sociedade 

são estruturadas pelo androcentrismo, assim definindo-o: 

Consiste em considerar o ser humano do sexo masculino como 
centro do Universo, como a medida de todas as coisas, como 
único observador válido de tudo o que ocorre em nosso mundo, 
como o único capaz de ditar as leis, de impor a justiça, de 
governar o mundo (MORENO, 1999, p. 23). 

 

Nesse sentido, compreende-se a linguagem androcêntrica das 

professoras entrevistadas, transparecendo relações de gênero dicotomizadas e 

estereotipadas. Elas referiram sentirem-se dominadas e discriminadas pelo 
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gênero masculino na sociedade. Portanto, suas concepções consideraram “o 

homem como centro do universo, norma e princípio de todas coisas”. 

Certamente, esses fatores repercutiram na linguagem sexista das professoras 

no contexto escolar. 

Esse tipo de linguagem predomina todos os níveis de ensino, pois é 

produto de uma sociedade que mantém as relações de gênero de forma 

desigual e excludente.  

 

4.3 – A Correlação entre Gênero e Magistério na Educação Infantil  

Ser professora de Educação Infantil envolve aspectos biológicos, 

psicológicos, históricos e culturais, que se adaptam e se relacionam com o ser 

mulher, mas, que, nem sempre estão em consonância com a proposta 

pedagógica da escola. São essas mulheres, com seus desejos, histórias, 

anseios e representações, que atuam nas instituições de Educação Infantil, 

buscando ou não, no fazer pedagógico, a integração do educar e cuidar. 

 Nesse sentido, a relação que a professora mantém consigo mesma 

e que mantém com sua profissão foram construídos através de práticas sociais 

masculinizantes ou feminizantes, adquiridas ao longo da infância. Esses papéis 

masculinos e femininos atuam na escolha profissional dos indivíduos. 

Na sociologia do trabalho, os estereótipos das relações de gênero 

classificam as profissões. A esse respeito Claudia Vianna e Sandra Ridenti 

esclarecem: 
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Essa divisão se constitui uma tendência praticamente universal 
de separação da vida social, onde a esfera pública está 
associada ao homem (e política e ao mercado de trabalho) e a 
esfera privada (doméstica) está vinculada à reprodução e aos 
cuidados das crianças (VIANNA e RIDENTI, 1998, p. 97) 

 

Assim, a vida social do trabalho é organizada a partir das diferenças 

biológicas, onde cada sociedade enfatiza e modifica de acordo com seus 

valores culturais. 

O magistério, na Educação Infantil, tem sido, historicamente, 

exercido por mulheres, devido às atribuições como o amor, o cuidado, a 

paciência, o carinho e a delicadeza serem consideradas inerentes ao gênero 

feminino. 

 

4.3.1 – Process os Sociais Facili tadores da Escolha Profiss ional 

São vários os motivos que levam as mulheres a serem professoras 

de crianças pequenas. As educadoras infantis, entrevistadas nesta pesquisa, 

referiram-se a alguns determinantes, tais, como: vocação, socialização infantil, 

conotação afetiva, influência da família e necessidade de trabalhar. 

Madalena Assunção (1996) comenta que as professoras, 

geralmente, se referem à vocação como se fosse “algo sobrenatural”, de uma 

força interna que orienta a escolha. Para elas é como se não sofressem 

influências externas na opção pela docência. Segundo essa autora, o discurso 

da vocação, na escolha profissional, é como se fosse uma dissimulação das 

condições objetivas. Por exemplo, para mulher casada, com filhos pequenos, 
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ser professora seria uma das formas de conciliar a vida doméstica com a 

profissional, pois, além de ser uma atividade respeitada, ela pode trabalhar um 

só expediente. 

Algumas das professoras entrevistadas se remeteram à idéia de 

vocação, de forma implícita ou explicita. 

“Eu, assim... sempre gostei de ensinar [...] desde menina, desde 

criança eu queria ser professora. Eu acho que é uma vocação 

mesmo” (ORQUÍDEA).  

“Eu sempre gostei de ensinar. Então, quando terminei o ginásio, já 

estava certa que queria fazer o magistério. Eu sempre tive vontade 

de ser professora!” (VIOLETA). 

“Eu sempre quis ser professora. Desde o inicio eu me identifiquei 

com crianças. Por isso, veio essa vontade dentro de mim, de ser 

professora” (MARGARIDA). 

Nas falas dessas educadoras infantis, o gostar de ser professora 

aparece como algo muito natural, como um sentimento muito antigo, que 

“sempre” as acompanhou. É como se fosse característica “inata” e que nada 

mais bastasse questionar. 

Nesse sentido, a palavra vocação é entendida por Alain Accardo 

através do “habitus”, ao dizer que este é 

... um ter que se tornou em ser, a tal ponto que nós temos a 
impressão de termos nascido com essas disposições, com 
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esse tipo de sensibilidade, com essa maneira de agir e de 
reagir, com essas maneiras e estilos que nos caracterizam. 
Entretanto essas disposições não são inatas. Não se vêm ao 
mundo com o gen que da avareza ou prodigalidade, ou com o 
cromossomo da confiança ou desconfiança [...] (ACCARDO, 
1991, p. 88, apud ASSUNÇÃO, 1996, p. 16). 

 

Isto acontece porque a força do “habitus” é inconsciente, atuando 

nas atitudes e reações das pessoas, onde se passa a acreditar que são coisas 

do destino. No entanto, o que esse fenômeno exprime é uma predeterminação 

social, incorporada na educação da infância. 

Claudia Vianna também se refere ao assunto, afirmando que: 

Palavras como “sempre”, “desde criança”, e “desde pequena”, 
indicam em muitas falas que docência deveria ser algo com o 
qual se nasce, quase um “don” uma vocação. Uma atividade de 
qual se gosta desde a mais tenra idade, quando apenas se 
pensa em brincar e ainda não se tem clareza da profissão a ser 
seguida (VIANNA, 1998, p. 324). 

 

Segundo essa autora, nas representações das professoras para a 

escolha do magistério estão presentes fortes lembranças da infância, 

geralmente advinda de alguém da família ou de um amigo mais próximo. As 

memórias infantis das mulheres são constituídas de referências femininas, 

mostrando alguns valores adquiridos no processo de socialização. 

Assim, as características ditas femininas, aprendidas na infância, 

moldam, de forma duradoura, as opções intelectuais e condutas sociais das 

mulheres, influenciando nas suas escolhas profissionais. 
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A socialização de gênero feminino influencia na opção para o 

magistério, o que também foi expresso no discurso das educadoras infantis: 

“Desde pequena, eu brincava com as coleguinhas da rua de ser 

professora” (ORQUÍDEA) 

“Eu fui criada dentro de uma escola, pois, minha mãe trabalhava na 

área administrativa. Acho que isso influenciou... Então, foi uma coisa 

natural, para mim, ser professora” (VIOLETA). 

Na socialização de gênero, as brincadeiras infantis dos meninos e 

das meninas, através da imitação, incorporam os estereótipos dos papéis 

masculinos e femininos, repercutindo na escolha da profissão. 

Os meninos, geralmente, brincam de carrinho, de bola, de ser chefe 

no escritório... As meninas brincam de boneca, de casinha, de ser mãe ou 

professora. 

Na dicotomia das relações de gênero, as atividades ligadas à 

domesticidade, o cuidar e a afetividade são atribuídos à mulher. Enquanto as 

atividades ligadas à racionalidade, competência e poder são pertencentes ao 

universo masculino. 

Nas falas das educadoras infantis foi percebida a imitação nas 

brincadeiras na infância, bem como o ambiente facilitador à convivência com 

mulheres-professoras, influenciando na opção para a docência com crianças 

pequenas. 
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No âmbito da discussão sobre a opção profissional para magistério 

na Educação Infantil, evidencia-se a presença da família, principalmente a 

influência da mãe demarcando essa escolha. A proximidade da relação entre 

mãe e filha, faz com que essa última sinta a necessidade de corresponder à 

vontade da mãe, de ter uma filha professora. Nesse caso, é como se a mãe 

projetasse na filha o seu próprio desejo, não realizado, de ser professora. 

Segundo Madalena Assunção (1996), há uma vontade implícita da 

mãe para que as filhas consigam condições de vida melhores do que elas 

tiveram, acreditando que, através da qualificação profissional, isso será 

possível, já que não estudaram, permanecendo em atividades estritamente 

domésticas. 

No discurso das Educadoras Infantis, sujeitos desta pesquisa, 

constata-se: 

“Eu estudei magistério na turma de minha mãe, para lhe fazer 

companhia, à noite [...] Então, mamãe disse: vamos fazer magistério, 

porque na área de criança qualquer coisa você se encaixa” 

(JASMIM). 

“Fui fazer magistério porque minha mãe gostava. Também, eu não 

me identificava com contabilidade, porque estudava matemática. 

Parecia coisa de homem, eu achava” (ROSA). 
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“Fui obrigada pela minha mãe a fazer o magistério, pois, eu não 

queria ser professora [...], mas com a experiência e convivência, eu 

fui gostando de ensinar na Educação Infantil” (DÁLIA). 

Nessas mensagens está explícita a necessidade das mães de 

realizarem suas “vontades” por intermédio de suas filhas, como, também, a 

marca de uma representação de mulher, constituídas em suas relações e, 

certamente, não desejadas para as filhas. 

A esse respeito Madalena Assunção afirma: “É uma mensagem – 

ordem da mãe para a filha, que pode significar: ‘Não seja igual a mim, ou não 

seja dona de casa professora’ ou ‘seja igual a mim’, ou ‘seja mulher-

professora’” (ASSUNÇÃO, 1996, p. 33). 

No discurso das educadoras infantis entrevistadas, percebe-se a 

preocupação da mãe para que suas filhas tenham independência financeira, 

como um apelo ao sucesso escolar da filha. Entretanto, implícita ou 

explicitamente evidencia-se um modelo de mulher. Como diz Assunção, “é 

muito comum as filhas repetirem, não tão igual, mas também não tão diferente, 

os caminhos percorridos pelas mães” (1996, p. 23). 

Nas marcas de gênero da escolha profissional destas educadoras 

infantis, não só à mãe influencia, mas, pessoas da família, do sexo feminino. 

Nesse caso foram as irmãs: 

“Desde menina, eu queria ser professora. Inclusive, tenho três irmãs, 

todas professoras” (MARGARIDA). 
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Nesses pronunciamentos, verifica-se a presença do modelo feminino 

determinando a escolha. É como se estas copiassem as atribuições da mulher, 

na realização de atividades profissionais. 

A inserção no trabalho da Educação infantil também ocorre por 

condições objetivas, embora pouco manifestada nas mensagens das 

professoras. Geralmente dissimulam, usando razões subjetivas como, por 

exemplo, a vocação, que já foi discutido anteriormente. Mesmo assim, em 

algumas falas detectou-se a necessidade de trabalhar para sobrevivência, 

como se observa a seguir: 

“Minha mãe me incentivou a estudar o magistério porque, naquela 

época, trabalho de moça pobre era ser professora“ (Dália). 

“Quando terminei o 2o grau, senti a necessidade de trabalhar, 

porque meu pai não podia continuar sustentando, sozinho, quatro 

filhos“ (JASMIM). 

Nesses pronunciamentos das educadoras infantis, observou-se a 

variável articulação entre classe e gênero, demonstrando a necessidade de 

aquisição financeira, como, também, a oportunidade da mulher ingressar no 

mercado de trabalho. 

Ainda justificando o ingresso das mulheres na Educação Infantil, as 

conotações afetivas das professoras “de gostarem de crianças” são aspectos 

bastante significativos nesta pesquisa. 
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Sobre o assunto, Fúlvia Rosemberg e Tina Amado afirmam: “O 

trabalho escolar desenvolvido por mulheres, nos diferentes níveis escolares, 

indica a presença predominante de dois eixos de socialização feminina: A 

maternagem e o trabalho doméstico” (ROSEMBERG & AMADO, 1992, p. 70). 

Nesse sentido, compreende-se que a questão de afeto, carinho, 

amor, são aspectos no discurso das professoras. Portanto, os saberes 

docentes das educadoras infantis foram aprendidos no processo de 

socialização da infância, no âmbito da família e da vida doméstica. Por isso não 

são valorizados como saberes especializados. 

As educadoras infantis desta investigação assim se referiram à 

conotação afetiva em relação aos seus alunos: 

“Eu gosto muito de criança!” (MARGARIDA). 

“A Educação Infantil é uma área rica de sentimentos que a criança 

transmite para a professora. Nós sentimos amor pelas crianças e 

elas sentem por a gente!” (JASMIM). 

“Desde da época que estagiei no magistério, eu me identifiquei com 

a Educação Infantil. As crianças menores respeitam a gente, têm 

aquele carinho por a gente. Não é aquela coisa de professor 

paternalista ou maternalista, não. É que tenho um afeto maior pelas 

crianças pequenas” (ORQUÍDEA). 

De acordo com a fala das professoras, verifica-se que o magistério 

na Educação Infantil é caracterizado pelo afeto, amor, carinho e cuidado das 
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professoras nas relações de interação com as crianças na sala de aula. Essas 

atribuições são consideradas especificidades da mulher que, na docência, se 

projeta na ética feminina. 

Sobre as especificidades do trabalho realizado nas instituições de 

Educação Infantil, Ana Cerisara comenta: 

A afetividade tem papel fundamental na construção das 
relações entre adultos e crianças de 0 a 6 anos. Não é possível 
pensar o trabalho com crianças na Educação Infantil, sem 
atividades que incluam a maternagem e práticas ligada ao 
trabalho doméstico. Portanto não podemos considerar essas 
atividades pedagógicas excludentes de competência 
profissional (CERISARA, 2003, p. 56). 

 

Essa autora considera a ocupação de educador/a infantil 

caracterizada, simultaneamente, pela afetividade e competência técnica. 

Portanto, não pode ser avaliada apenas pelo modelo racional e impessoal das 

profissões ditas masculinas. 

Na discussão sobre a afetividade permear a Educação Infantil, 

Tereza Montenegro (2001) diz que é interessante observar que, atualmente, 

algumas mulheres, ao justificarem suas escolhas profissionais para o 

magistério, remetem-se à necessidade de se sentirem amadas e queridas 

pelas crianças. 

Nesta pesquisa, verifica-se, na fala de uma entrevistada, que o fato 

de se identificar com a Educação Infantil se dá porque as crianças demonstram 

afeto e carinho pelas professoras. 
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4.3.2 – A Relação Mulher/ Magistério 

No sentido de estabelecer a relação/mulher magistério na Educação Infantil, 

compreende-se que a socialização feminina tem papel primordial, o qual se 

fundamenta pela maternagem e o trabalho doméstico.  

Na prática pedagógica das educadoras infantis, o termo 

“maternagem” tem sido bastante utilizado. Marília Pinto de Carvalho assim o 

define: “Expressa os processos sociais de cuidado e educação das crianças, 

em oposição à maternidade que se refere à dimensão biológica da gestação do 

parto” (CARVALHO, 1992, p. 03). 

O trabalho doméstico faz parte do fazer pedagógico da educadora 

infantil. As autoras Fúlvia Rosemberg e Tina Amado (1992) caracterizam-no 

como atuação voltada para a realização de várias funções e tarefas ao mesmo 

tempo, com o improviso e a troca temporária de funções com familiares e 

vizinhos. Esse tipo de trabalho é sempre canalizado na função docente da 

educadora infantil, através da articulação da esfera doméstica com a esfera 

pública. 

A autora Edith Piza apresenta três características do trabalho 

doméstico, no magistério das séries iniciais: 

crença de que a professora possui um saber natural para 
ensinar a criança, o que dispensa o embasamento teórico, ou 
a reflexão crítica; 
 

busca de fórmulas práticas que vão sendo testadas no dia a 
dia; 
 
confiança em um sistema de repetição de regras neutras 
(PIZA, 1992, p. 80-84, apud CERISARA, 2002, p. 39). 
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No depoimento das educadoras infantis participantes desta pesquisa, 

evidencia-se a presença da maternagem e do trabalho doméstico, tanto em 

suas casas como na esfera pública (Instituição de Educação Infantil): 

“A mulher tem diversos papéis na sociedade: boa esposa, boa mãe, 

boa dona de casa e boa professora” (ORQUÍDEA). 

“É difícil ser mulher, esposa, dona de casa e professora” (ACÁSSIA). 

“A mulher, para trabalhar na Educação Infantil, tem que ter o amor 

maternal, se não ela não consegue ser boa profissional “(JASMIM). 

Percebe-se, nessas falas, uma vinculação entre os papéis de 

mulher/mãe/dona-de-casa/professora, repercutindo no trabalho das 

professoras na Educação Infantil. Segundo suas informações quando 

entrevistadas, a maioria dessas educadoras é casada e mãe de família, fato 

que, certamente, repercute no fazer pedagógico na escola. 

Marília Pinto de Carvalho considera a escola como palco privilegiado 

do choque entre público (escola) e doméstico (casa) e da permanente 

negociação de limites e poderes sobre a criança. Nas instituições de Educação 

Infantil, esse choque acontece através dos papéis da família e da escola, nos 

quais se evidencia a prática semelhante de educação e cuidado, devido à 

própria faixa de idade das crianças (0 a 6 anos). Segundo essa autora, na 

nossa sociedade é bastante recente a idéia de que a educação e  o cuidado 

devem ser partilhados entre a família e o Estado, por ser uma responsabilidade 

social de todos. 
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As famílias e as instituições de Educação Infantil, nas últimas 

décadas, têm sofrido profundas mudanças: 

Na sociedade atual, não são claramente definidos os limites 
entre as atribuições da família isto é, especialmente da mãe e 
as responsabilidades das educadoras escolares. Ao mesmo 
tempo em que a criança é considerada o centro da família, e a 
maternagem é vista como um retrato da vida privada, o filho é 
igualmente, percebido como cidadão, futuro trabalhador, 
reprodutor, enfim o futuro da nação (CARVALHO e VIANNA, 
1993, p. 45, apud CERISARA, 2002). 

 

Na atual concepção sobre a infância, a família não é a única 

responsável por cuidados maternos. Cabe, também, o dever público do Estado 

na responsabilidade pela educação das crianças e da sociedade como um 

todo. Essas mudanças sociais são importantes para que o/a professor/a tenha 

consciência de seu papel de educador/a na infância, pois, a criança se tornou 

um sujeito social de direitos. 

As professoras de Educação Infantil, participantes desta pesquisa, 

não demonstram perceber a creche e a pré-escola como lugar onde as mães 

deixam os filhos para irem trabalhar, observando a importância dessas 

instituições na educação e cuidado com as crianças pequenas.  

 

4.3.3 – As Dimensões do Cuidado na Prática Pedagóg ica das Educadoras 
Infantis 

A discussão sobre o “cuidado” no magistério da Educação Infantil foi 

historicamente e socialmente construída no universo das mulheres. 
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Marília Pinto de Carvalho (1999) relata a história do cuidado no 

contexto escolar. Essa autora afirma que, no início do século XX, com o 

surgimento das ciências da infância, como Pediatria, Psicologia e Pedagogia, 

nasceu uma imagem da criança com características próprias de personalidade, 

sendo papel da instituição incentivar seu desabrochar. Essa nova imagem 

transformou a pedagogia da escola e do cuidado infantil, de modo em geral. 

Essa pedagogia deixou de ser centrada na figura do adulto, passando a exigir 

da mãe, enfermeira ou professora, certa empatia e identificação com as 

crianças. 

Esse modelo pedagógico, proveniente da Escola Nova, penetra na 

prática e formação de professores nos diversos países ocidentais, onde a 

escola passa a se identificar com domesticidade e a docência para criança com 

a feminilidade das mulheres. Assim, os castigos e recompensas aplicadas no 

ensino tradicional são substituídos pelo controle da classe através da 

pedagogia de interação no relacionamento adulto/criança. 

Nesse sentido, a imagem controladora e autoritária da escola foi 

substituída pela concepção de extensão do lar e da família, tornando-se local 

agradável para a convivência das crianças. 

Marília Pinto de Carvalho remete-se ao assunto, afirmando que: 

Esse lar e essa família, que a escola deve imitar são 
representados como espaços sem conflitos, em que se 
realizam plenamente a afeição mútua, a empatia e a felicidade. 
As punições, especialmente as físicas, devem ser substituídas 
pela compreensão e motivação e a persuasão moral. À escola 
não cabe apenas transmitir conteúdos institucionais, mas 
também zelar pelo desenvolvimento moral das crianças, tal 
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como se supõe que as mães façam nos seus lares 
(CARVALHO, 1999, p. 70). 

 

Nesse contexto, a mulher assume, nas atividades do cuidado, uma 

dimensão disciplinadora, tanto na família como na escola, sendo responsável 

pela educação dos filhos e dos seus alunos. Essa educação era constituída 

pela formação moral, tornando-os cidadãos racionais, autônomos, livres e 

cumpridores de leis da sociedade. A mulher cumpriria essa missão através do 

vínculo afetivo mantido com as crianças. 

Após a Segunda Guerra Mundial até os dias atuais, houve intensos 

debates na sociologia em termos da esfera privada (doméstica), causando 

profundas transformações no interior da família, no lugar reservado à infância, 

no lugar social destinado às mulheres na relação entre os sexos. Essas 

mudanças estão associadas ao aumento da escolarização das mulheres e ao 

seu ingresso no trabalho assalariado, às mudanças dos padrões de consumo, 

ao desenvolvimento dos métodos anticonceptivos, à revolução cultural dos 

anos 60 e aos movimentos feminista e homossexual. (CARVALHO, 1999). 

Esses fatores propiciaram o modelo da “maternagem” para as 

mulheres, permanecendo, até hoje, nas atividades de “cuidado”. Nas teorias 

maternalistas, originadas da psicologia, as mães passam a ser responsável por 

todas as facetas da vida dos seus filhos, especialmente no seu 

desenvolvimento psicológico. Mediante essa teoria, é exigida da mãe biológica 

a presença constante junto aos seus filhos. 
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O pressuposto básico que sustenta a teoria maternalista é a 

identificação de cuidar com amar. 

O amor materno não apenas é tomado como natural e 
inquestionável, mas identificado estritamente com esse tipo de 
prática: nesse modelo ideal, “cuidar” significa amar. A mãe que 
não cuida, é desnaturada e não ama; por outro lado, a principal 
manifestação do amor materno é externamente o “cuidado”. Se 
a atenção não é total, se a interação não se realiza com 
espontaneidade prevista, ou se a mãe não consegue 
desenvolver suficiente empatia com o seu filho para captar 
sentimentos e necessidades, trata-se de casos patológicos 
(CARVALHO, 1999, p. 73). 

 

Nessas teorias maternalistas, observa-se que as relações de cuidado 

sejam, na família ou em espaços institucionais são fundamentados por 

elementos psicológicos. Assim, a preocupação dos médicos sanitaristas na 

regulação da família e no trabalho das professoras primárias é substituída pela 

crescente presença de profissionais de psicologia. 

Essa perspectiva da maternagem corresponde ao modelo idealizado 

da família nuclear, que estabelece divisão de papéis na vida do homem e da 

mulher. Nele, é permitido o sucesso econômico do homem em contraposição 

ao papel da mulher, que deve conceituar como objetivo principal o “cuidado” 

com os filhos, mesmo que exerça atividade remunerada. 

Esse modelo de maternidade total, segundo a autora inglesa Parker 

Rozika (1997, apud Carvalho, 1999), também traz sentimento de culpa e 

inadequação para muitas mulheres. Entretanto, devido à modificação da vida 

das mulheres, para o trabalho na esfera pública, está mudando a 

representação de “maternidade ideal”. De fato está sendo discutida, 
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atualmente, que não é a quantidade de horas que a mãe passa junto do seu 

filho que revela o afeto e a atenção, mas a qualidade do tempo destinado ao 

“cuidado afetivo”. 

Nas décadas de 60 e 70, no contexto da teoria maternalista, houve 

uma discussão sobre a carência ou privação cultural. Tal teoria revela a 

inadequação da relação mãe/criança entre famílias economicamente 

desfavorecidas. Essas mães eram acusadas de não estimularem seu filho no 

aspecto cognitivo sensório-motor, nem garantir um relacionamento contínuo, 

com uma única figura materna, nos primeiros anos de vida. 

Alguns autores/as criticam a teoria de privação cultural, dizendo que 

essas dedicações acontecem de um suposto padrão de interação mãe/criança 

nas classes populares e “um padrão que se acreditava vigorar na classe média, 

uma relação carinhosa, atenciosa e dialógica” (PATO, 1990, p. 98, apud 

CARVALHO, 1999, p. 74-75). 

A teoria da carência ou privação cultural é criticada por se basear em 

um único modelo “abstrato da criança”, onde, na realidade, crianças pobres 

também podem ser ajustadas emocionalmente e apresentarem bom 

desempenho na escola. 

Nos estudos das teorias maternalistas constata-se a ênfase nos 

aspectos emocionais do desenvolvimento infantil, os quais servem de 

orientação para as mães, no âmbito da família. Enquanto isso, às professoras 

são feitas recomendações em relação ao desenvolvimento do autoconceito e 

da auto-estima da criança. 
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Assim sendo, os fundamentos psicológicos priorizam as relações de 

cuidado, tanto na família como na escola, em detrimento a outros aspectos, tais 

como classe social. De acordo com teorias psicológicas, a criança desenvolve 

gradativamente sua cognição e afetividade, na permanência durante muitos 

anos de escolarização e no vínculo constante com sua mãe biológica, no 

âmbito da família. 

Na maioria dos países ocidentais, geralmente são as professoras 

que realizam atividades do “cuidado”, demonstrando atenção, empatia, 

afetividade e valores éticos no relacionamento com seus alunos. No Brasil, as 

atividades do cuidado são realizadas, quase sempre, pelo sexo feminino. 

As dimensões do “cuidado”, na prática pedagógica em creches e pré-

escolas, das educadoras sujeitos desta pesquisa, atendem a dois fatores 

básicos: a área das necessidades corporais (alimentação e higiene) e a área 

da natureza afetiva. No relacionamento dessas educadoras com seus alunos, 

percebe-se o valor ético, através da responsabilidade no ato de educar e cuidar 

das crianças. O modelo do “cuidado” utilizado por essas profissionais é o 

modelo “maternal”, da relação mãe/filho. 

Assim, constata-se nas falas das educadoras: 

“Na nossa escola, turma do maternal, as crianças tomam banho na 

hora da saída. Essa parte do banho é muito importante porque é a 

hora da socialização e a higiene. Aqui nós ensinamos a passar o 

sabonete no corpo e a enxugá-lo. Também ensinamos a vestir a 

roupinha e calçar os sapatos” (JASMIM). 
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“Na Educação Infantil, você tem que trabalhar com amor! Como 

ensino em uma instituição filantrópica, a gente faz tudo para dar as 

crianças o que elas não tem em casa: amor, carinho, abraço e 

atenção” (MARGARIDA). 

Na concepção dessas educadoras infantis, “cuidar” significa amar. 

Segundo o pressuposto da teoria maternalista, a mãe tem que estar atenta 

para perceber os sentimentos e as necessidades de seus filhos e interagir com 

eles. Portanto, essas professoras, por serem mulheres, transferem as práticas 

da maternagem para o fazer pedagógico da escola. 

Portanto, verificou-se no relacionamento dessas educadoras com as 

crianças, o compromisso do “cuidar” e promover o desenvolvimento das suas 

capacidades e habilidades. 

Carvalho (1999), nos estudos do “feminismo da diferença”, diz que a 

ética do cuidado está associada a valores morais elevados, afetividade, 

intuição e responsabilidade nos relacionamentos femininos. A mulher, no seu 

processo de socialização da infância, foi preparada para exercer tais 

atividades. Essa autora comenta que o “cuidado materno” é o princípio básico 

da ética feminina, pois faz parte da própria natureza da mulher, educar e cuidar 

de crianças. 

Um aspecto significativo que surgiu na fala de uma educadora infantil 

foi a troca bilateral afetiva no relacionamento adulto/criança, como se pode 

perceber no depoimento a seguir: 
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“Na Educação Infantil tudo gira em torno do amor das tias e das 

crianças. É muito íntimo o relacionamento da educadora infantil com 

suas crianças” (JASMIM). 

Tereza Montenegro afirma que nas atividades de cuidado, 

geralmente, se dá a ênfase à natureza relacional afetiva, portanto: 

Reforça a idéia de que a compreensão e o aprofundamento da 
relação de cuidado entre a educadora e a criança, só pode ser 
melhor estudadas e consideradas de forma interacional, 
centrada não apenas nas relações das crianças, às 
intervenções dos adultos, mas também nas relações dos 
adultos e mensagens emitidas pelas crianças 
(MONTENEGRO, 2001, p. 13) 

 

As concepções sobre o “cuidado”, no magistério da Educação 

Infantil, das educadoras entrevistadas, remetem à teoria da carência cultural, 

em relação à maternidade ideal, como se pode observar no pronunciamento 

das entrevistadas: 

“Trabalho numa escola de crianças pobres e carentes de calor 

humano. Há momentos que a gente se torna mãe, se torna pai, se 

torna tia. Há crianças que me beijam; outras, quando estão 

chorando, eu coloco no colo e elas se calam” (ACÁCIA). 

“Muitas crianças na Educação Infantil precisam de atenção e de 

carinho. Elas deveriam ter isso em casa. Por conta disso, às vezes, 

a gente deixa de ser professora para ser mãe na escola” (DÁLIA). 
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Nas concepções das teorias da privação ou carência cultural, 

segundo Marília Pinto de Carvalho (1999), as crianças pobres teriam carências 

afetivas, pois suas mães têm sido agressivas, relapsas, inconstantes e 

desinteressadas no cuidado com os filhos. Portanto, esses fatores teriam 

conseqüências na aprendizagem intelectual das crianças, bem como se 

tornariam inseguras e desconfiadas no relacionamento com pessoas 

estranhas. Nessas falas, percebemos que essas professoras pretendem 

superar as carências afetivas dos seus alunos para que eles tenham um bom 

desempenho na aprendizagem escolar. 

Estendendo o debate sobre o “cuidado” na Educação Infantil, 

Montenegro (2001) afirma que este engloba diversos aspectos, como 

afetividade, moralidade e cognição. O/A educador/a, na medida em que cuida 

da criança está simultaneamente desenvolvendo potencialidades. É nesse 

sentido que na atual concepção de Educação Infantil, o fator emoção (cuidar) 

está associado ao fator cognição (educar). Assim, mediante a integração das 

funções educar/lidar, elimina-se os estereótipos de que só as mulheres estão 

preparadas para trabalharem com crianças pequenas. Nesse caso, os homens 

também podem exercer o magistério na Educação Infantil, desde que recebam 

formação qualificada. 

O que foi expresso acerca das relações do “cuidado” das educadoras 

infantis, participantes desta pesquisa, com seus alunos remeteu ao debate da 

questão do modismo “professora/tia”, que se cristalizou no Brasil na década de 

60, na educação pré-escolar. 
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O fato é que ele se difundiu e se generalizou, permanecendo até hoje 

nas escolas brasileiras. Eliana Novaes atribui a origem do tratamento 

professora/tia, na educação pré-escolar, à perspectiva da família. Segundo 

essa autora, as mães, por sentimento de culpa de abdicar a guarda dos filhos 

para a escola, pelo motivo de trabalharem fora ou, simplesmente, porque a 

mulher moderna deve descartar as tarefas domésticas, no caso o “cuidado” dos 

filhos. 

Nas suposições de Machado, a professora tem responsabilidade em 

receber esse tratamento, como se observa a seguir: 

... a professora que antigamente era tratada como tal e com 
maior respeito pelos alunos, abdicam do seu título e passam a 
fazer parte da família, de todos os seus alunos. Foi intitulada 
de “tia” e assim passou a ser chamada. Fico pensando, o 
motivo desta substituição (MACHADO, 1981, p. 07, apud 
NOVAES, 1992, p. 122). 

 

A respeito do assunto, surgem alguns questionamentos: será que a 

dissimulação da professora é porque se sente desvalorizada profissionalmente 

e não quer cumprir seu papel? Ou será que a professora considera uma forma 

carinhosa de aproximação no relacionamento com seus alunos?  

Na concepção de Paulo Freire (2001), é uma armadilha do sistema 

ideológico, que tenta associar a vida privada à de professora, para que esta 

não compreenda sua capacidade de luta, nem tenha consciência do seu papel 

político / educacional. Na Educação Infantil, o/a educador/a pode através de 

jogos, histórias e leituras, inserir a criança no seu contexto sócio-cultural e 

político. 
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No discurso das educadoras infantis, sujeitos desta pesquisa, o 

assunto do modismo da tia foi bastante significativo, como se observam nos 

seus pronunciamentos: 

“A questão da tia é assunto afetivo. É uma questão pessoal de sua 

casa. Estou na escola para ser professora deles. É difícil mudar, 

porque os pais chegam na escola dizendo: ‘Olhe a tia!’. Teríamos 

primeiro que mudar a cabeça dos pais” (MARGARIDA). 

“Chamar a professora de tia é um tratamento afetivo e carinhoso. Só 

que, às vezes, os alunos confundem a gente de tia, mãe e babá. 

Então, a gente perde a noção de ser professora. Ontem eu passei 

na rua e um aluno meu, pediu a benção! Não me incomodo, desde 

que me respeite como professora, tudo bem” (ROSA). 

“Tia é um tratamento carinhoso, mas não é certo, porque a gente 

não é parente; a gente é professora. Esse tratamento leva, muitas 

vezes, o aluno perder o respeito pela professora. Inclusive tem 

alunos que pensam que é tia mesmo, chegando até pedir a benção” 

(ACÁCIA). 

Nas falas das professoras entrevistadas, percebemos que não 

concordam com esse tratamento, afirmando que, na escola, as educadoras têm 

que assumir seu papel profissional, porque foram qualificadas e preparadas 

para serem professoras. A tia faz parte da vida afetiva e familiar da vida das 

crianças, logo não é conveniente envolver esse tratamento do/a educador/a 

com seus alunos. 
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A respeito do tratamento professora / tia, as educadoras infantis 

desta pesquisa relataram nas entrevistas alguns acontecimentos locais. Nas 

escolas públicas municipais de Nazaré da Mata, há uma confusão de papéis 

percebidos pelas crianças, onde a professora representa a figura de mãe, tia 

ou babá, chegando algumas delas até “a pedir a benção”. Segundo essas 

professoras, essa confusão contribui para um certo desrespeito à sua 

autoridade na sala de aula. As professoras da Região Metropolitana do Recife 

e de escolas particulares deste trabalho afirmam ainda que o fortalecimento 

desse modismo, é remetido aos pais e diretores.  Ao avistarem a educadora 

dizem a criança: “olhe a tia”. 

 Sobre o assunto, Eliana Novaes (1992) traz sua contribuição. Ela 

comenta sobre a influência das mães no tratamento professora / tia na 

instituição educativa. Essas mães, muitas vezes, sentem-se culpadas de 

entregar à escola a guarda dos seus filhos, pois, parece a imagem da 

professora rígida e áspera do ensino tradicional. Assim, dissimulam que está 

entregando seus filhos aos “cuidados” da tia, pessoa carinhosa e amiga das 

crianças. 

Tal tratamento é desaconselhável sendo prejudicial ao 

desenvolvimento sócio-afetivo da criança. Novaes comenta que esse costume 

dificulta a identificação da criança na família, em relação ao conhecimento de 

parentesco, prejudicando a formação do seu autoconceito, onde o grupo 

familiar ocupa lugar principal. Enquanto que na escola, tratando a professora 

de tia, é estimulada uma atitude regressiva de apego às pessoas por laços 

afetivos. Esse modismo na instituição escolar favorece o anonimato da 
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professora, que perde sua identidade. Assim, será apenas uma “tia”. Portanto, 

os alunos não se dirigem a ela pelo seu próprio nome. 

Na discussão sobre o modismo da tia na escola, Paulo Freire (2002) 

diz que é uma tendência do sistema político educacional na desvalorização da 

profissão docente, transformando a professora em parente postiço dos seus 

alunos. Segundo esse autor, “Professora é professora e tia é tia” (FREIRE, 

2002, p. 26), pois, uma e outra desempenham papéis diferentes na sociedade. 

A tia é uma pessoa carinhosa, que leva os sobrinhos para passear, lhe dá 

presentes e não estabelece regras, nem limites. Enquanto a professora ensina 

conhecimentos, interligando a área cognitiva e a área emocional.  

O ato de ensinar exige do profissional “amorosidade, criatividade e 

competência científica [...] é impossível ensinar sem a capacidade forjada, 

inventada e bem cuidada de amar” (FREIRE, 2002, p. 10). 

A identificação da professora com a figura da tia acarreta 

desvalorizações profissionais, retirando o compromisso e a responsabilidade 

política na sua formação permanente. No sistema educacional brasileiro essa 

identificação é enfatizada, principalmente, na rede privada. É como uma 

proclamação às professoras: boas tias não fazem greve, para não prejudicar o 

aprendizado dos seus alunos. Nessa ideologia, a manifestação da professora 

lutar por seus direitos é um desamor e uma irresponsabilidade da “tia” por seus 

alunos. Essa concepção permanece nas famílias que têm filhos na rede 

privada ou no ensino público, dificultando os educadores se assumirem 

profissionalmente. 
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Nas falas das professoras, entrevistadas nesta pesquisa, observa-se 

compromisso ético e político do desempenho do magistério: 

“Chamar de ‘tia’ ou de professora não vai acabar o profissionalismo 

de cada um. Tem muita gente que faz questão de ser chamada de 

professora, mas é uma tia na escola. Nós devemos mudar a visão 

dos adultos, que não estamos ali só para cuidar e sermos babás das 

crianças” (ORQUÍDEA). 

“Atualmente, as crianças me chamam de ‘tia’ não me sinto 

menosprezada, pois sei que sou uma educadora infantil. Não vai ser 

o tratamento de tia que vai tirar isso, não [...] É difícil mudar esse 

hábito, pois os pais ficam dizendo: ‘Olhe a tia!’ ” (VIOLETA). 

As educadoras infantis desta investigação demonstraram, nas suas 

falas, compromisso profissional e consciência política na ocupação que 

desempenham. Segundo elas, não é um título de tia que mudará sua 

competência técnica, nem desvalorizá-las profissionalmente. Porém, os 

professores precisam lutar para mudar as concepções dos adultos, dirigentes 

de instituições e da sociedade em geral. Na educação infantil sua função não é 

ser tia ou babá das crianças.  

No debate de Paulo Freire, onde “professora não é tia”, ele faz um 

esclarecimento: 

É possível ser tia, sem amor aos sobrinhos, sem gostar de ser 
tia, mas não é possível ser professora, sem amor aos alunos, 
mesmo que amar, só não baste sem gostar do que se faz. É 
mais fácil sendo professora, dizer que não gosta de ensinar, de 
que sendo tia, dizer que não gosta de ser tia. Reduzir a 
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professora a tia, joga um pouco com esse temor embutido – o 
de tia recusar ser tia (FREIRE, 2002, p. 26). 

 

 O referido autor considera importante o profissional de Educação 

Infantil conhecer as manhas ideológicas do tratamento professora/tia. Nessa 

perspectiva é necessário que os professores lutem por seus direitos, para que 

seus deveres sejam cumpridos na educação com crianças pequenas, pois, se 

compreende que os seres humanos têm liberdade de optar, de decidir, de 

serem chamadas de tias ou não, na escola. Só não se pode deixar de cumprir 

com o papel profissional que é ensinar com competência e, ao mesmo tempo, 

demonstrar afetividade e compromisso ético nos relacionamentos com seus 

alunos. 

 

4.3.4 – Como os Homens são vistos na Educação Infantil pelas 
Professoras? 

A Educação Infantil nas instituições públicas e particulares que 

serviram de campo desta investigação é exercida, exclusivamente, por 

mulheres. Mesmo não tendo homens no magistério da Educação Infantil, 

considerou-se importante conhecer as concepções dessas professoras a 

respeito do assunto. 

Eliana Saparolli (1997) fez um estudo pioneiro no Brasil sobre o 

levantamento da presença de homens como educadores infantis no município 

de São Paulo, objetivando conhecer o grau da aceitação desses profissionais 
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na área. Esse estudo fundamentou-se em literatura norte-americana, já que no 

Brasil não havia ainda pesquisas sobre o tema. 

Segundo Saparolli, a presença masculina, no Brasil, na Educação 

Infantil é bastante reduzida. Esse fato relaciona-se com baixos salários, 

estereótipos de papéis sociais ligados ao sexo feminino, condições 

inadequadas de emprego e status profissional. Na literatura estrangeira, outro 

obstáculo detectado foi o preconceito sobre a sexualidade dos homens que 

exercem atividades do cuidado. 

Essa autora comenta que na Europa, nas décadas de 50 e 60, 

realizaram-se estudos objetivando saber as conseqüências da falta de homens 

na docência com crianças. Nesse referido estudo detectou-se o desajuste no 

comportamento de meninos pela carência de professores do sexo masculino. A 

justificativa apontada é que os professores homens certamente realizariam 

mais atividades físicas, a disciplina seria menos controlada e os alunos teriam 

mais equipamentos nas aulas de ciências. 

Na concepção de Robinson (1981, apud Saparolli, 1997) há duas 

correntes ideológicas que apóiam o ingresso no magistério da Educação 

Infantil: a tradicionalista, que luta pela presença masculina, querendo reforçar 

papéis sexuais tradicionais; e a corrente não-tradicionalista, que pretende 

eliminar os estereótipos de gênero. 

A corrente tradicionalista norte-americana surgiu nas décadas de 60 

e 70, lutando pela participação de homens na Educação Infantil, pois temiam 

que, sendo as crianças educadas só por mulheres, podiam afeminar-se, 
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enquanto a corrente não tradicionalista, nas décadas de 70 e 80, define o 

homem executando as funções de cuidado na escola. Assim, a criança teria 

oportunidade de conviver com homens e mulheres, diminuindo, provavelmente, 

os estereótipos de gênero. 

Na rede européia da Dinamarca existem quatro argumentos 

favoráveis à participação do homem na Educação Infantil: igualdade na 

experiência profissional para homens e mulheres; oportunidade para crianças 

interagirem com modelos masculinos e femininos; melhoria na qualidade de 

atendimento, através das ações de Educação Infantil; e maior salário para a 

profissão. 

Saparolli (1997), na pesquisa sobre a participação de homens e 

mulheres nas atividades de creches paulistanas, evidenciou muito mais 

semelhanças que diferenças. Para essa autora, o grau da aceitação de 

homens na Educação Infantil associa-se à qualificação profissional dos 

professores e à proposta pedagógica da escola: quanto menor o grau de 

instrução dos profissionais, mais aumenta a possibilidade de essa ocupação 

ser considerada do gênero feminino. 

Nesse sentido, esta pesquisa demonstrou que as educadoras 

infantis, na maioria das falas, apresentam demanda pela eqüidade de gênero, 

onde homens e mulheres poderiam exercer o magistério na Educação Infantil. 

Das sete professoras entrevistadas, apenas duas discordaram que o gênero 

masculino exerça a função docente com crianças pequenas. 

Podemos constatar nas falas a seguir: 
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“O fato de o homem ensinar na Educação Infantil é uma questão 

cultural. Isso vem da cabeça das pessoas, que homem que cuida de 

crianças é marica! Essa questão deve mudar, pois o homem é um 

profissional capaz, tanto quanto a mulher [...]. Acho importante o 

homem ensinar na Educação Infantil, pois do jeito que a mulher 

exerce seu lado maternal, o homem exerce seu lado paternal” 

(ORQUÍDEA). 

“Interessante o homem trabalhar na Educação Infantil, pois é uma 

oportunidade de mostrar sua afetividade. Fica muito privado só 

mulheres trabalharem na Educação Infantil” (MARGARIDA). 

“Acho que o homem tem o mesmo direito que a mulher de ensinar 

na Educação Infantil. Eu conheço homens que têm todo jeito com 

crianças quanto mulheres” (VIOLETA). 

Na concepção das professoras entrevistadas, observamos que o 

magistério na Educação Infantil pode ser executado tanto por homens como 

por mulheres, desde que recebam formação profissional qualificada. Ao mesmo 

tempo, dizem essas educadoras, é uma oportunidade de o homem demonstrar, 

por meio do seu lado paternal, sua afetividade na docência com crianças 

pequenas. 

Na citada pesquisa realizada por Saparolli em 1997, em creches 

paulistanas, foi detectado, na concepção de educadoras, que as crianças 

precisam de professores masculinos e femininos no seu desenvolvimento 

psicossocial da infância. 
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Nesse sentido, Cláudia Vianna (1998) diz que não se pode 

generalizar a opinião de que homens não gostariam nem seriam capazes de 

exercer docência com crianças pequenas. Essa autora comenta sobre 

pesquisa realizada com professores e professoras no ensino público na zona 

oeste de São Paulo, em Ensino Fundamental de 1a à 4a série. Ela relata o 

“amor” que o professor Márcio demonstrou pela profissão e por seus alunos. 

“Esse sentimento é qualificado como amor paternal: um amor que parte da 

criança, no seu entender, carente de afeto paterno ou materno, e é 

correspondido pelo professor que toma atitudes de pai”. 

Então, percebe-se que o afeto, a emoção e a sensibilidade são 

aspectos que permeiam as relações docentes, tanto de homens como de 

mulheres, na educação de crianças. 

Na discussão sobre a participação de homens no magistério da 

Educação Infantil, algumas professoras participantes desta pesquisa não 

aceitam o sexo masculino desempenhando tal atividade. Elas argumentam que 

o motivo é por ser atividade feminina, logo, o homem não tem habilidade para 

executá-la. Outros preconceitos foram evidenciados, como: homem que 

trabalha na Educação Infantil é homossexual! Inclusive, mencionam que alguns 

pais deixam de matricular os seus filhos quando sabem que o professor para 

essa área vai ser de gênero masculino. 

Nas falas das entrevistadas observam-se tais preconceitos: 
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“Olhe! Eu sei que muitos pais deixam de matricular as crianças se 

for o homem que esteja ali. Principalmente se for menina! Eles ficam 

com medo e receio [...]” (ORQUÍDEA). 

“Homem não se identifica como professor de Educação Infantil, pois 

é grosso, não modera a voz e pensa que a criança é um adulto. Eu 

já tive um colega que trabalhava na Educação Infantil e a 

coordenadora pedia para eu vigiá-lo, direto” (ROSA). 

“Na minha cidade, homem que trabalha na Educação Infantil é 

taxado de homossexual. Não acho errado, porém, o homem é 

grosso e na Educação Infantil tem que ser delicado com as crianças. 

Não tenho preconceito, mas penso que homossexual não deve 

ensinar na Educação Infantil, porque a criança pode lhe imitar” 

(ACÁCIA). 

Segundo Saparolli (1997), estudos estrangeiros foram feitos sobre o 

preconceito dos homens trabalharem na Educação Infantil. Esses estudos 

mostraram que a presença masculina gera preocupação e ansiedade quanto à 

hipótese do abuso contra crianças. 

Assim sendo, a discriminação da sociedade a respeito do homem ser 

taxado de homossexual quando ensinar na Educação Infantil está estritamente 

associada à tríade mulher-mãe-professora, que se relaciona com a 

domesticidade e maternagem nas atividades de cuidado com crianças 

pequenas. 



 
 

 

100 
 

Outro motivo, apontado pelas professoras sobre ausência masculina 

na Educação Infantil, refere-se às habilidades inerentes aos homens e às 

mulheres. Assim, justificam que eles não têm talento, paciência; são grossos e 

indelicados com crianças. Já as mulheres têm jeito com crianças, são 

afetuosas e maternais. As mulheres professoras, participantes desta pesquisa, 

avaliam essas características importantes nas atividades de creches e pré-

escolas, pois as crianças são bem pequenas e necessitam que lhes 

proporcionem uma relação de proximidade e de maternalismo.. 

Acerca da questão referente aos homens exercerem magistério na 

Educação Infantil nesta pesquisa, existem dois grupos de opinião. O primeiro 

concorda, argumentando que é uma oportunidade para o sexo masculino de 

revelar sua afetividade e carinho para com as crianças. O segundo discorda. 

Algumas comentam que o homem é grosso, não tendo jeito para cuidar das 

crianças pequenas, enquanto que a mulher é maternal, afetuosa e carinhosa. 

Outras delas demonstram preconceitos, considerando o homem trabalha na 

Educação Infantil é homossexual. Atribuem também um temor relativo aos pais, 

em matricular as crianças, principalmente meninas, quando o educador infantil 

é do sexo masculino. 



 

 

 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste Trabalho, procuramos aprofundar a compreensão da 

participação feminina no Magistério da Educação Infantil, o que nos conduziu à 

discussão sobre questões de gênero, especialmente aquelas relacionadas à 

educação de crianças pequenas, tais, como: a delimitação dos espaços público 

e privado, profissionalização feminina, binômio educar e cuidar. 

Realizamos a investigação com um grupo exclusivamente feminino 

de educadoras infantis, que atuam na Região Metropolitana do Recife e Zona 

da Mata de Pernambuco, com a proposta de identificar suas concepções de 

gênero e como relacionam gênero e magistério na Educação Infantil. 

Trabalhando em instituições públicas ou particulares (de pequeno 

porte), essas educadoras infantis deixaram transparecer que são mulheres com 

histórias, sentimentos e vivências diversificadas. Contudo, um dado 

significativo é que apresentaram motivos e justificativas bastante semelhantes 

para suas escolhas profissionais. Isso confirma a interpretação de diversos/s 

estudiosos/as da temática, de que essa profissão traz consigo marcas de 
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processo de socialização, que em nossa sociedade é caracterizado por papéis 

sexuais dicotomizados e excludentes, com a socialização feminina 

fundamentada no trabalho doméstico e na maternagem. 

Essas educadoras infantis consideraram, ainda, que, tanto na vida 

pessoal como na sociedade em geral, as relações de gênero são assimétricas, 

dicotômicas, polarizadas e estereotipadas. Elas referiram que se sentem 

discriminadas e inferiorizadas pelo gênero masculino e que os homens 

dominam as mulheres na sociedade. Podemos compreender que essa 

percepção foi historicamente e socialmente construída no seu processo de 

socialização infantil. Essas professoras são provenientes de famílias com 

características patriarcais, onde o homem era o chefe principal. 

Algumas das educadoras entrevistadas assumiram um 

comportamento moralizante diante da sociedade, não concordando com a 

igualdade da mulher na área da sexualidade, argumentando que assim as 

mulheres se vulgarizam, perdendo o respeito e a moralidade na relação com os 

homens. 

Essas professoras demonstraram valorizar a eqüidade de gênero na 

área profissional. Segundo elas, as mulheres chegaram no topo profissional, 

exercendo, na esfera pública, as mais diversas ocupações, podendo até ser um 

dia presidente da República! Além de suas falas, denotarem o reconhecimento 

da necessidade de eqüidade nas relações de gênero, em geral, e na área 

profissional. Mencionam que as próprias mulheres discriminam umas às outras.  
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Essas mulheres sentem-se competentes profissionalmente e 

consideram que homens e mulheres podem exercer magistério na Educação 

Infantil, desde que estejam qualificados profissionalmente. Contudo, algumas 

delas demonstraram preconceito em relação ao trabalho de homens com 

crianças pequenas, por considerarem, como atribuição da natureza feminina, o 

amor, a delicadeza e o carinho. 

Nesse sentido, apresentaram, como algo primordial desse contexto 

profissional, as atividades do “cuidado”, a ser demonstrado pelas professoras 

através da atenção, afetividade e compromisso ético no relacionamento com 

seus alunos. Assim, procuraram mostrar a positividade do “cuidado” no 

magistério da Educação Infantil, com o reconhecimento de que a afetividade é 

algo inerente à prática pedagógica com crianças pequenas. 

As suas concepções acerca da relação da mulher com o magistério 

evidenciaram a associação de seus papéis de mãe / dona-de-casa / 

professora. Essas profissionais são geralmente casadas, trabalham um só 

expediente, conciliando as atividades domésticas com as profissionais.  

Mesmo assim, não demonstram haver uma simples contaminação da 

esfera doméstica para a esfera pública. Nas suas expressões sobre o 

“cuidado”, além de estar mencionado como presente nas atividades 

pedagógicas, o vocabulário pareceu se referir à vida familiar e à maternagem. 

Não havia, como em outras profissões, um vocabulário técnico para descrever 

o envolvimento afetivo e o vínculo emocional das professoras com as crianças, 

apresentando um modelo de cuidado aproximado ao senso comum, com o 



 
 

 

104 
 
sentido de proximidade emocional na dimensão ética da vida em família, 

especialmente na relação mãe-filho/a. 

Assim, o “cuidado”, para algumas dessas professoras, estava 

mesclado pelas teorias da privação materna e da educação compensatória. 

Esse dado foi mais observado em relação às profissionais das instituições 

públicas, freqüentadas, segundo elas, por crianças pobres, carentes de carinho 

e afeto. Portanto, as educadoras sentiam-se compromissadas de darem amor, 

para que os alunos não se prejudicassem no rendimento escolar. 

Ainda em referência a esse tema, articulando “cuidado” a 

“parentesco”, as educadoras criticaram o modismo da “tia” na escola. Para 

essas profissionais, ser professora é diferente de ser tia ou mãe. Algumas até 

consideraram a possível desvalorização do saber docente e competência 

profissional, como também, ameaça de perda de identidade profissional, e, 

confusão de papéis, pelo falso parentesco.  

De acordo com os dados obtidos, observamos que essas mulheres 

professoras possuem uma vasta experiência e qualificação profissional para a 

sua função. Demonstram estar inseridas na atual concepção sobre Educação 

Infantil, de integrar o educar e o cuidar. Segundo as referidas educadoras, no 

seu fazer pedagógico, procuram trabalhar de forma integradora e indissociável, 

articulando a competência técnica à afetividade. Criticam as instituições de 

Educação Infantil por oferecerem muitas tarefas escritas, repetitivas e 

desinteressantes para as crianças, seguindo o modelo reproducionista do 

Ensino Fundamental.  
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Há o reconhecimento de que as questões de gênero, perpassadas 

no magistério da Educação Infantil, são intimamente ligadas ao “cuidado” – 

uma ocupação para a qual a mulher foi socialmente preparada para exercê-la, 

desde a infância, pelo processo de maternagem, que poderá vir a impregnar o 

seu desempenho docente. Porém, não significa, necessariamente, 

incompetência técnica, tão discutida por alguns teóricos, mas, algo essencial 

no fazer pedagógico. 

Outro aspecto a ser considerado sobre o “cuidado” é que na esfera 

pública não há definição clara a seu respeito. Depende, integralmente, de 

aproveitar esforços individuais dos/as educadores/as, não sendo discutidas nos 

cursos de formação inicial, ou continuada, as habilidades para o mesmo. 

Portanto, não fazem parte de uma reflexão pedagógica sistemática do trabalho 

docente. 

As educadoras infantis aprendem a “cuidar” de crianças no 

desempenho das suas práticas docentes, na convivência com os alunos na 

sala de aula, ou na troca de experiências com os colegas, de maneira informal, 

pelos corredores da escola. Não dispõem de um aprendizado sistematizado do 

“cuidado”, como nas profissões de assistente social, enfermagem e psicologia. 

As práticas do “cuidado” das professoras são culturalmente advindas da 

“feminilidade natural”, contribuindo para desqualificar o trabalho com crianças 

pequenas.  

Apesar do caráter de produção provisória deste trabalho, as 

informações oferecidas pelas educadoras infantis participantes desta pesquisa, 
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articuladas às referências teóricas que o fundamentaram, vêm mostrar a 

importância da discussão sobre o “cuidado” nos diversos contextos acadêmicos 

de graduação em Pedagogia e Formação de Professores, na formação 

continuada de educadores e educadoras, no sentido de melhorar a qualidade 

das relações de gênero no contexto da Educação Infantil, tão fundamental na 

socialização das crianças envolvidas, especialmente no que se refere a uma 

educação não sexista.  

Essa discussão poderá ser aprofundada e enriquecida por pesquisas 

que tratem das questões de gênero, entre elas, do cuidado, na prática 

pedagógica presente no contexto da Educação Infantil. Considerando a fraca 

disponibilidade de estudos referentes à nossa realidade mais próxima, esse 

movimento teórico, provavelmente, contribuirá para a eqüidade nas relações de 

gênero, maior responsabilidade e compromisso das autoridades e agentes 

educacionais, no sentido de valorização da Educação Infantil e seus / suas 

profissionais. 
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ANEXO 1 

QUESTIONÁRIO DE SONDAGEM 

 

 

DADOS PESSOAIS 

 

Nome:       Idade: 

Endereço residencial:   

Instituição: 

 

1. Qual o seu curso de 2o grau? 

2.  Qual seu curso de graduação? 

3. Qual seu curso de especialização? 

4. Coloque o nome da Instituição em que trabalha. 

5. Essa Instituição é pública ou particular? 

6. Qual a sua função na Instituição? 

Observação: Se for professora, coloque a turma que ensina. 

7. Como professora de Educação Infantil, quantos anos você tem de 

experiência (caso seja a profissão que exerce atualmente). 

 

Obrigada pela colaboração!  
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ANEXO 2 

 
ROTEIRO DAS ENTREVISTAS 

 

1. Como se deu à escolha para o curso de 2o grau? 

2. Como ocorreu a escolha para o curso da graduação? 

3. Como aconteceu seu ingresso na profissão da Educação Infantil? 

4. Fale sobre o magistério na Educação Infantil. O que você acha desse 

trabalho? 

5. Descreva seu cotidiano na escola: 

a) O que você faz e acha que não deveria fazer?  

b) O que você acha que deveria fazer e não faz? 

6.  Na Educação Infantil as crianças chamam a professora de “tia”, o que você 

acha disso? 

7. Observamos raramente homens trabalhando na Educação Infantil, o que 

você acha disso? 

8. O que você acha de ser mulher no mundo atual? 

a) O que isso representa para você? 

9. O que é ser homem no mundo atual? 

a) O que isso representa para você 
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ANEXO 3 
 
 

RECORTE DAS FALAS DAS EDUCADORAS, POR CATEGORIAS 
 
 

 
 
1) CATEGORIA – ESCOLHA PROFISSIONAL 
 
 
 

– SUBCATEGORIA – VOCAÇÃO (visão fatalista) 
 

 
“Eu, assim... sempre gostei de ensinar [...] Desde menina, desde criança 
eu queria ser professora. Eu acho que é uma vocação, mesmo” 
(ORQUÍDEA).  
 
“Eu queria ser professora, pois me sentia mais vontade, ao mesmo tempo 
eu tinha aquela chama por criança!” (JASMIM). 
 
“Eu sempre quis ser professora. Desde o início eu me identifiquei com 
criança. Por isso veio essa vontade dentro de mim, de ser professora!” 
(MARGARIDA). 
 
“Eu sempre gostei de ensinar. Então, quando terminei o ginásio, já estava 
certa que queria fazer o magistério. Eu sempre tive vontade de ser 
professora!” (VIOLETA). 

 
 
 
 

– SUBCATEGORIA – SOCIALIZAÇÃO NA INFÂNCIA 
 
 

“Desde menina, eu brincava com as coleguinhas da rua de ser 
professora!” (ORQUÍDEA). 
 
“Eu fui criada dentro de uma escola, pois minha mãe trabalhava na área 
administrativa de uma escola do Estado. Acho que isso influenciou. 
Então, foi uma coisa natural, para mim, ser professora” (VIOLETA). 
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– SUBCATEGORIA – CONOTAÇÃO AFETIVA 
 
 

“Eu gosto muito de criança! (MARGARIDA). 
 
“Desde da época que estagiei no magistério, eu me identifiquei mais com 
a Educação Infantil. As crianças menores respeitam a gente; têm aquele 
carinho pela gente. Não é aquela coisa de professor paternalista ou 
maternalista. É que tenho um afeto maior pelas crianças pequenas” 
(ORQUÍDEA). 
 
“A educação infantil é uma área rica de sentimentos que a criança 
transmite para a professora. Nós sentimos amor pelas crianças e elas por 
nós” (JASMIM). 

 
 
 
 

– SUBCATEGORIA – INFLUÊNCIA DA FAMÍLIA 
 

 
“Eu estudei magistério na turma de minha mãe, para lhe fazer 
companhia, à noite [...] Então, mamãe disse: ‘vamos fazer magistério, 
porque na área de criança qualquer coisa você se encaixa’” (JASMIM). 
 
“Fui fazer magistério porque minha mãe gostava. Também eu não me 
identificava com contabilidade, porque estudava matemática. Parecia 
coisa de homem, eu achava” (ROSA). 
 
“Fui obrigada pela minha mãe a fazer o magistério, pois eu não queria ser 
professora. [...] Mas, com a experiência e convivência eu fui gostando da 
educação infantil” (DÁLIA). 
 
“Desde menina eu queria ser professora, inclusive, eu tenho todas irmãs 
professoras” (MARGARIDA). 

 
 
 
 

– SUBCATEGORIA - NECESSIDADE DE TRABALHAR 
 
 

“Minha mãe me incentivou a estudar o magistério, porque, naquela 
época, trabalho de moça pobre era ser professora” (DÁLIA). 
 
“Quando terminei o 2º grau, senti a necessidade de trabalhar, porque 
meu pai não podia continuar sustentando, sozinho, quatro filhos” 
(JASMIM). 
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2) CATEGORIA – CONCEPÇÕES SOBRE EDUCAÇÃO INFANTIL 

 
 
 

– SUBCATEGORIA - DEMANDA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 
 
 

“Eu senti que só o magistério não bastava. E que o curso de Pedagogia 
iria me ajudar. No mercado de trabalho, com essa globalização, você não 
pode ter só o 2º grau. Inclusive, com a modificação da LDB, temos que 
avançar, se não você fica para trás” (ORQUÍDEA). 
 
“A Pedagogia entrou, assim, de imediato. Foi justamente no período da 
resolução, de que quem não tivesse Pedagogia não poderia estar em 
sala de aula. A escolha para mim foi das melhores” (MARGARIDA).   
 
“O curso superior veio de uma necessidade, que o governo Federal 
impôs que as professoras se qualificassem. Então, eu me encaixei no 
PROGRAPE. Foi uma luta muito grande, mas eu consegui terminar com 
sucesso!” (ROSA). 
 
“Ah! Quando surgiu a oportunidade de fazer o curso superior pelo 
PROGRAPE, eu não pensei duas vezes! Logo a grade curricular era 
voltada para Educação Infantil” (ACÁCIA). 

 
 
 
 

– SUBCATEGORIA - VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL  
 
 

“Eu acho que só deveria trabalhar na educação infantil quem realmente 
se identificasse com ela.  Muita gente pensa que trabalhar com crianças 
pequenas é só brincar.[...] A educação infantil é tão importante quanto o 
Ensino Médio, que prepara para a Universidade. Ela é importante, pois a 
socialização da criança vai depender daquele contato, daquela 
convivência. Então, deveria mudar a visão dos dirigentes, para não 
colocar qualquer pessoa que não dá valor à profissão (ORQUÍDEA). 
 
“Antigamente se dizia que a base do ensino estava no primário. Hoje, a 
gente percebe que a base começa no maternalzinho” (DÁLIA). 
 
“Antigamente tinha um conceito que a base estava na 1ª série. Hoje, eu 
sei que a base inicia com a educação infantil” (VIOLETA).  
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– SUBCATEGORIA – FUNÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL 
 

 
“Na educação infantil, é brincando que as crianças aprendem. Não é 
brincar por brincar, pois, tudo que se faz tem uma direção, um objetivo. 
As professoras pensam que estão na educação infantil só para cuidar, 
mas, sua função é também educar as crianças” (ORQUÍDEA). 

“Na educação infantil a professora não apenas brinca com as crianças. 
Sua função principal é desenvolver as habilidades, de forma integral” 
(VIOLETA). 

“Na educação infantil, tanto no jardim quanto na alfabetização, a escola 
tem exigido demais das crianças, nos conteúdos, através das tarefas nos 
livros e papéis” (JASMIM). 

“Na educação infantil, estão colocando muitas tarefas escritas e, nem 
sempre, as crianças querem fazer. Acho que deveria ser respeitado o 
momento da criança” (DÁLIA).    
“No Jardim II, às vezes, eu coloco as crianças para cobrir. Então, a gente 
fica sem saber se é certo ou errado. [...] Por questão de tempo, eu 
trabalho pouco a dança e o teatro com as crianças” (MARGARIDA). 
 

 
 
 
 
3) CATEGORIA – CONCEPÇÕES DAS RELAÇÕES DE GÊNERO 
 
 
 

– SUBCATEGORIA - CONCEPÇÃO DE GÊNERO FEMININO 
  
 

“Apesar das mulheres terem vencido muitas barreiras, ainda existem 
preconceitos por parte dos homens e da sociedade onde tem tarefas que 
só a mulher pode fazer. Se a mulher for casada e trabalhar fora, ela 
também tem que dar conta do trabalho de casa. A gente faz mil coisas de 
uma vez, enquanto o homem não consegue fazer tudo isso. Então, eu 
acho que as mulheres são heroínas” (ORQUÍDEA). 
 
“Para mim, o lado maternal da mulher é o lado mais forte! Mulher é vida. 
Mulher dá a vida! Isso representa amor. No lado profissional, a mulher 
luta muito. É uma classe muito unida. Eu me realizo como mulher, tanto 
no lado pessoal como profissional” (JASMIM). 
 
“Ser mulher é vitória, é sucesso. A mulher conseguiu chegar no topo, no 
lado profissional, mas perdeu alguma coisa, como a dignidade moral. A 
mulher ficou muito independente, por isso, o homem, hoje, tem medo 
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dessa mulher que sai de casa para trabalhar e tem total responsabilidade 
na sua profissão e na família” (MARGARIDA). 
 
“A mulher é uma figura maternal. Acho que se não fosse casada e não 
tivesse filhos, não seria uma pessoa realizada. [...] Houve uma abertura 
para a mulher no campo profissional. Ela atua nos tribunais, no Distrito 
Federal, tendo um papel importante na sociedade. Só que algumas 
mulheres, hoje, perderam o respeito moral, por isso os homens estão 
generalizando, apenas, por algumas” (ROSA). 
 
“Ser esposa, ser mãe é o sonho de toda mulher. Tenho um bom marido e 
duas filhas lindas! É uma coisa de Deus, a gente dar a vida a um ser. A 
mulher tem papel importante na sociedade, que é compartilhar com o 
homem no campo profissional. Um dia, a mulher vai ser presidenta da 
República” (DÁLIA). 
 
“Ser mulher é uma vitória. Ela tem jeito, traquejo e consegue o que 
deseja, desde que use sua inteligência. A sociedade ainda é muito 
machista. Ela é boa para cama, para cozinha. Agora, se ela se destacar, 
está sendo empecilho para o homem” (VIOLETA).     
 
“A mulher é discriminada pela sociedade. Nós mulheres, somos 
machistas e educamos nossos filhos homens descriminando as próprias 
mulheres. Nós pudemos mudar a visão de mulheres sofredoras! Só que 
fazemos tudo para agradar os homens” (ACÁCIA). 
 
 

 
 

– SUBCATEGORIA – CONCEPÇÕES DE GÊNERO MASCULINO  
 

 
“A maioria dos homens é machista. Não vêem as mulheres como 
companheiras, para viver (sic) ao seu lado. Eles nos vêem muito 
fragilizadas, como se eles fossem os maiorais. [...] Eles acham que têm 
tarefas só para mulheres e tarefas só para homens, e que o papel do 
homem na família é para ficar sentado, sem fazer tarefas domésticas. 
Eles só dizem que os direitos são iguais na hora de pagar as contas” 
(VIOLETA). 
 
“O homem sente-se muito superior… Desde que nasce, os pais já dizem 
‘HOMEM’; já colocam aquele ‘H’, mesmo. Os homens são lutadores, 
trabalham muito. O homem é muito cobrado, tanto na parte profissional 
como pessoal. O homem se sente muito responsável e não gosta de 
dividir isso com a mulher” (JASMIM). 
 
“O homem, em geral, pensa que pode tudo! Para eles, só serão 
reconhecidos se tiver (sic) muito dinheiro. O homem não precisa de tudo 
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isso; basta ter o básico, na família, responsabilidade e ser reconhecido 
profissionalmente” (MARGARIDA).  
 
“O homem é autoritário, castrador, insensível. Ele não vê o outro como 
ser humano. Não sei se é porque eu tive a figura de pai que não dava 
liberdade para a gente dizer o que pensava, o que sentia” (ROSA). 
 
“Eu acho que na sociedade tem a mesma importância que a mulher Só 
que poderia ser mais sensível, mais inteligente... Por exemplo, a mulher 
na Presidência poderia ter mais sensibilidade” (DÁLIA). 
 
“Homem deve ser respeitador, saber se comportar, entrar e sair em 
qualquer lugar. O homem deve ser companheiro, amigo e bom amante! É 
difícil o homem, hoje, escolher uma companheira, pois, a mulher se 
vulgarizou muito” (ACÁCIA).   
 
“A sociedade cobra muitas responsabilidades do homem, e, muitos deles, 
não aceitam ajuda. Conheço homens que pensam sair do país, mas não 
aceitam ser ajudado pela mulher e pela família. Tem aquela coisa, que o 
homem é o chefe da família, se sentindo responsável por tudo!” 
(VIOLETA). 
 

 
 
 

– SUBCATEGORIA – LINGUAGEM ANDRÔCENTRICA DAS PROFESSORAS 
 
 

“O aluno aprende mais, cada ano, então, o professor fica compromissado 
com a turma” (ROSA). 
 
“...Não é aquela coisa de professor paternalista ou maternalista, não” 
(ORQUÍDEA). 
 
“Se o professor não tiver achego, compreensão com seus alunos, eles 
não terão um bom desempenho” (ACÁCIA).  
 
“No Jardim II, a escola dá muito conteúdo para os meninos de cinco 
anos” (JASMIM). 
 
“Os meninos dessa faixa etária já são independentes” (DÁLIA). 
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4) CATEGORIA – A RELAÇÃO ENTRE GÊNERO/MAGISTÉRIO NA EDUCAÇÃO 

INFANTIL 
 

 
 

– SUBCATEGORIA – MULHER /MAGISTÉRIO 
 
 

“A mulher tem diversos papéis na sociedade. Boa esposa, boa mãe, boa 
dona de casa e boa professora” (ORQUÍDEA). 
  
“A mulher, para trabalhar na educação infantil, tem que ter o amor 
maternal, se não, ela não consegue ser boa profissional” (JASMIM). 
 
“É difícil ser mulher, esposa, dona de casa e professora” (ACÁCIA). 
 
 

 
 

– SUBCATEGORIA – O CUIDADO NA EDUCAÇÃO INFANTIL 
 
 

“Na nossa escola, na turma do maternal, as crianças tomam banho na 
hora da saída. Essa parte, do banho, é muito importante, porque é hora 
da socialização e da higiene. Aqui nós ensinamos a passar sabonete no 
corpo, a enxugá-lo. Também ensinamos a vestir a roupinha e a colocar 
os sapatos” (JASMIM). 
 
“Na educação infantil, você tem que trabalhar com amor! Como ensino 
em uma Instituição Filantrópica, a gente faz de tudo para dar às crianças 
o que elas não têm em casa: amor, carinho, abraço e atenção” 
(MARGARIDA). 
 
“Trabalho numa escola de crianças pobres e carentes de calor humano. 
Há momentos que a gente se torna mãe, se torna pai, se torna tia. Há 
crianças que me beijam; outras, quando estão chorando e coloco no colo, 
elas se calam” (ACÁCIA). 
 
“Na educação infantil tudo gira em torno do amor das ‘tias’. É muito 
íntimo o relacionamento da educadora infantil com suas crianças!” 
(JASMIM). 
 
“O ano passado, eu cantava uma música e pedia para os alunos abraçar 
(sic) os colegas e a professora! E eu tinha um aluno que ficava parado, 
sem se movimentar. Até que, com o tempo, eu fui conversando com ele, 
dando-lhe atenção. Então, ele mudou!” (ROSA). 
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“Muitas crianças, na educação infantil, precisam de atenção e de carinho. 
Elas deveriam ter isso em casa. Por conta disso, às vezes, a gente deixa 
de ser professora  para ser mãe, na escola” (ACÁCIA). 
 
 
 

– SUBCATEGORIA – PROFESSORA /TIA 
 
 

“Chamar de ‘tia’ ou de professora, não vai abalar o profissionalismo de 
cada um. Tem muita gente que faz questão de ser chamada de 
professora e é uma tia na escola… Nós devemos mudar a visão dos 
adultos, que não estamos ali só para cuidar e sermos babás de crianças” 
(ORQUÍDEA).   
 
“Chamar de tia é uma situação muito íntima. O nome professora é muito 
longo, e tia é um tratamento carinhoso. Acho importante chamar de tia, 
pois professora é um nome muito forte para eles” (JASMIM). 
 
“A questão da tia é assunto afetivo; é uma questão pessoal de sua casa. 
Estou na escola para ser professora deles. É difícil mudar, porque os pais 
chegam na escola dizendo: ‘Olhe a tia!’. Teríamos, primeiro, que mudar a 
cabeça dos pais, primeiro” (MARGARIDA). 
 
“Chamar a professora de tia é um tratamento afetivo e carinhoso. Só que, 
às vezes, os alunos confundem a gente de tia, mãe e babá, e a gente 
perde a noção de ser professora! Ontem, eu passei na rua e um aluno 
me pediu a bênção! Não me incomodo, desde que me tenha respeito 
como professora, tudo bem” (ROSA). 
 
“Tia é um tratamento carinhoso, mas não é certo, porque a gente não é 
parente; a gente é professora. Esse tratamento leva, muitas vezes, o 
aluno perder o respeito pela professora. Inclusive, têm alunos que 
pensam que é tia, mesmo, chegando até pedir a bênção (ACÁCIA). 
 
“Atualmente, a criança me chamando de tia, não me sinto menosprezada, 
pois, sei que sou uma educadora infantil; não vai ser o tratamento de tia 
que vai tirar isso. Vejo a tia como se fosse uma extensão de sua casa. È 
difícil mudar, pois os pais ficam dizendo: ‘Olhe a tia!’” (VIOLETA). 
 

 
 
 

– SUBCATEGORIA – GÊNERO MASCULINO NA EDUCAÇÃO INFANTIL 
 
 

“O fato de o homem ensinar na educação infantil é uma questão cultural. 
Isso vem da cabeça das pessoas, que homem cuidar de crianças é ser 
marica! Essa questão deve mudar, pois o homem é um profissional 
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capaz, tanto quanto a mulher. Olhe, eu sei que muitos pais deixam de 
matricular as crianças se for o homem que esteja ali, principalmente, se 
for menina, eles ficam com medo e receio. Acho importante o homem 
ensinar na educação infantil, pois, do jeito que a mulher exerce seu lado 
maternal, o homem exerce seu lado paternal!” (ORQUÍDEA).  
 
“Interessante, o homem trabalhar na educação infantil, pois, é uma 
oportunidade de mostrar a sua afetividade. Fica muito privado, só as 
mulheres trabalharem na educação Infantil” (MARGARIDA). 
 
“Homem não se identifica como professor em educação infantil, pois é 
grosso, não modera a voz e pensa que a criança é um adulto. Eu já tive 
um colega que trabalhava na educação infantil e a coordenadora pedia 
para eu vigiá-lo, direto” (ROSA). 
 
“Deveria ter mais homens ensinando na educação infantil, pois já temos 
muitas professoras. Na escola que trabalho, tem um professor na 
educação física, inclusive as crianças gostam muito” (DÁLIA). 
 
“Na minha cidade, homem que trabalhar na educação infantil é tachado 
de homossexual. Não acho errado, porém, o homem é grosso e, na 
educação infantil, tem que ser delicado com as crianças. Não tenho 
preconceito, mas penso que homossexual não deve ensinar educação 
infantil, porque as crianças podem lhe imitar” (ACÁCIA). 
 
“Acho que o homem tem o mesmo direito de ensinar na educação infantil. 
Conheço homens que têm tanto jeito com crianças quanto mulheres” 
(VIOLETA). 

 

 


