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RESUMO 
 
 

 

A presente pesquisa apresenta-se em uma perspectiva qualitativa, de 

cunho etnográfico. Analisa as relações estabelecidas entre os educadores e 

educadoras que trabalham com a educação infantil, sob a ótica das relações de 

gênero. Inicialmente, discute o percurso histórico da Educação Infantil nas principais 

Leis e Documentos que orientam a Educação Brasileira sob a ótica de gênero. Em 

seguida, em uma trajetória reflexiva, a análise passa a ser inspirada nos estudos da 

categoria gênero, e traz reflexões importantes acerca da sua definição, bem como 

do seu contexto histórico, político e social, segundo as autoras Joan Scott, Guacira 

Lopes Louro, Fúlvia Rosemberg e Jane Soares de Almeida. O foco da pesquisa está 

direcionado nas relações que se estabelecem entre os educadores e educadoras 

das instituições de educação infantil. E a repercussão dessas relações na educação 

das crianças pequenas. Muitos são os conflitos e barreiras da educação infantil sob 

a ótica de gênero. Porém, ao longo dos anos várias conquistas foram alcançadas na 

perspectiva das relações de gênero nessa modalidade de ensino. Ao se analisar as 

relações entre educadoras e educadores de uma creche, verificou-se que as 

relações estabelecidas na educação infantil apresentam-se como uma das formas 

de introdução de meninos e meninas na vida social. E, pensar na interação entre os 

pares, sejam eles grandes ou pequenos, meninos e meninas é oportunizar as mais 

variadas compreensões de si, do outro e da realidade.   

 
Palavras-chave: Educação Infantil; Creche, Formação de Educadores e 

Educadoras; Relações de Gênero.  
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ABSTRACT 
 

 

The present research is presented under a qualitative perspective, of an 

ethnographic character. It analyses the relations established among the educators 

which work with infantile education, under the scope of the genre relations. At first, it 

discusses the historical path of the infantile Education in the main Laws and 

Documents that guide the Brazilian Education under the gender scope. Next, in a 

reflexive course, the analysis is inspired into the studies of the gender category, and 

brings important reflections about its definition, as well as its historical, political and 

social context, according to the authors: Joan Scott, Guacira Lopes Louro, Fúlvia 

Rosemberg and Jane Soares de Almeida. The focus of the research is guided based 

on the relations which are established among the educators of the institutions of 

infantile education. And the repercussion of these relations in the infantile education. 

There are many conflicts and barriers in infantile education under the scope of 

genders. However throughout the years several goals were reached in the 

perspective of the relations of gender in this teaching approach. Analyzing the 

relations among educators of a day nursery, it was noticed that the relations 

established in the infantile education present themselves as one of the ways of 

introduction of boys and girls in a social life. And, to think about the interaction 

among peers, being them little or big, boys and girls and it is as giving an opportunity 

to the most diverse understandings about oneself, about the other and the reality.  

 

 

Keywords: Infantile education; Day nursery; Educators; Gender relations. 
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INTRODUÇÃO 
 
 

 
Trabalho de QUINO, publicado no livro: 

Toda Mafalda � da primeira à última tira, 2003. 
 

 

Sonhar... Mas sonhar para quê e por quê? 

Sonhar para viver e viver para sonhar, na busca constante de projetos 

novos e também de mudanças! 

Todo Projeto nasce de um sonho... Só ganhamos força para construí-lo e 

colocá-lo em prática quando percebemos esse sonho como nosso. E muitos são os 

sonhos: uma sociedade melhor, a equiparação de oportunidades, o sonho de paz! 

Como conquistar estes sonhos tão almejados, acreditando que os mesmos fazem 

parte da nossa sociedade? Trazer FREIRE (2000) para elucidar estas reflexões é 

um embasamento importante e necessário, pois o autor nos traz o entendimento de 

que se a escola sozinha não muda a sociedade, tampouco sem ela a sociedade 

muda. Mas, como a escola é pensada e sonhada nos dias de hoje por seus 

educadores e educadoras? 

Sonhar e desejar uma escola que seja um espaço partilhado por todos � 

pequenos e grandes, onde todos possam se tornar companheiros, ajudando-se 

mutuamente. Sonhar com uma escola que não permita a discriminação e que, ao 

ritmo da vida, possa ouvir as crianças para saber o que elas sentem, pensam, 

querem e precisam aprender. Sonhar com uma escola que escute os grandes para 

saber o que sentem, pensam, querem e precisam aprender. É mesmo um desafio 

difícil, mas não impossível na utopia de querer e almejar uma escola assim. 

Imaginar não faz mal... É imaginando a escola e olhando para ela com 

mais atenção, assim como para a nossa tarefa de educar, de viver e conviver com 

outro, de pensar na responsabilidade e maioridade deste ato, que buscamos, no 

encontro diário, as relações estabelecidas, a transformação e a elucidação dos 
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nossos sonhos. 

A educação é um processo de convivência com o outro, e ao conviver 

com o outro, a gente se transforma durante todo o tempo e de maneira recíproca. 

Sempre estive muito ligada à escola, pois por vários anos este foi o lugar 

onde permaneci, em período integral, o maior tempo de minha infância. Minhas 

lembranças escolares, hoje, parecem menos duras, mas tenho a consciência de que 

a escola deixou marcas expressivas e importantes no meu pensar e agir e até 

mesmo trouxe referências estereotipadas e reprodutoras. Sabemos, conforme 

CORRIGAN, (apud LOURO, 2000) que: �... Nas escolas, os corpos são ensinados, 

disciplinados, medidos, avaliados, examinados, aprovados (ou não), categorizados, 

magoados, coagidos, consentidos...�   

Ao reconhecer a importância da educação para a sociedade e para os 

seres humanos, as propostas pedagógicas devem promover em suas práticas a 

integração dos aspectos físicos, emocionais, afetivos, cognitivos e sociais de 

meninos e meninas na escola. Tal responsabilidade fez nascer em mim uma nova 

necessidade: a de pesquisar sobre a educação infantil, sobre a formação de 

educadores e, entre outros temas, as relações de gênero.  

Assim, a ideia de que era necessário buscar formação para poder atuar 

como pesquisadora da e na educação, configurou-se em um projeto pessoal, 

profissional e acadêmico. 

É através desse cenário, portanto, que trago as minhas inquietações, 

estranhamentos, questionamentos e provocações sobre as relações de gênero na 

educação infantil. Pensar em uma escola que seja espaço e tempo de aprendizado, 

de socialização, de vivências culturais, de desafios, de prazer e de alegria, é 

também pensá-la como um espaço de transformação e de humanização da nossa 

sociedade. 

Desde muito pequena, mulheres importantes fizeram parte da minha 

história de vida pessoal, mostrando o quanto era necessário brigar contra a 

dicotomia dos atributos relacionados às mulheres e aos homens: forte e fraco, 

domínio e submissão, mando e obediência, racional e emocional. Tarefa árdua, mas 

necessária na busca pelos direitos, pela equiparação de oportunidades e pelo 

reconhecimento enquanto sujeito social dotado de autonomia. 

Ao adotar a categoria gênero, ou seja, as construções simbólicas em 

torno do masculino e do feminino em nossa sociedade, que ainda acolhe e sustenta 

a ideologia da superioridade masculina, fazemos referências ao conjunto de 
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representações que são construídos por cada sociedade, pois sabemos que estas 

representações são atribuídas a como e o que é ser homem ou ser mulher. 

Nascemos biologicamente homem ou mulher, mas aprendemos na socialização 

diária, no cotidiano das famílias, da escola e de outros espaços, as atribuições 

significativas que nos definem enquanto sujeitos.  

Nas escolas de educação infantil acontecem as primeiras relações 

extrafamiliares. É principalmente na idade de zero a seis anos que meninos e 

meninas iniciam a formação da sua personalidade e começam a trabalhar a sua 

auto-estima. Por isso, escola pode e deve ser um lugar privilegiado que possibilite as 

escolhas sem restrições de sexo e sem discriminação, assim como ter uma a 

intencionalidade educativa coerente com esta perspectiva. 

As atividades da pré-escola ainda revivem forte na minha memória. 

Recordo o jeito de falar das professoras, a forma como me vestia, os cheiros (do 

leite com chocolate, pão com carne, da massinha de modelar), o dormir 

obrigatoriamente depois de um período para recomeçar tudo de novo no período da 

tarde, o recuperar das energias possibilitando assim aprender a suportar o cansaço, 

e também a prestar atenção em tudo o que a professora dizia e ensinava.  

Conforme Louro (2004, p. 61) aponta: �(...) gestos, movimentos, sentidos 

são produzidos no espaço escolar e incorporados por meninos e meninas, tornando-

se parte de seus corpos. Ali se aprende a olhar e a se olhar, aprende-se a ouvir, a 

falar e a calar, aprende-se a preferir�. 

 Os estudos da categoria gênero estão direcionados, principalmente, 

para o seu caráter relacional, entendendo que homens e mulheres são constituídos 

nas relações uns com os outros e levando em conta o entrecruzamento de outras 

diversas categorias como: classe social, raça, sexualidade, etnia.  

Diante disso, este trabalho tem como objetivos: buscar compreender 

quais os conflitos, barreiras e conquistas das relações de gênero na educação 

infantil; e entender como as relações dos educadores e educadoras de uma creche 

se estabelecem, atentando para a repercussão disto na educação das crianças. 

O direito a uma educação de qualidade inclui a discussão das questões 

de gênero. As relações que se estabelecem na educação infantil se apresentam 

como uma das formas de introdução de meninos e meninas na sociedade.  

Na abertura de cada capítulo, trazemos uma epígrafe em histórias em 

quadrinhos; no exercício da crítica através do humor buscamos explicitar as relações 

de gênero no cotidiano. As tiras são do Livro �Toda Mafalda � da primeira à última 
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tira� (2003) do autor Quino, com a irreverente e questionadora Mafalda e seus 

companheiros. Na obra, ela faz reflexões divertidas, porém não menos importantes 

sobre o papel da mulher na sociedade. 

Pretendemos a partir das tiras da Mafalda dar início às discussões que 

serão explicitadas no decorrer de cada capítulo. Avaliamos como interessante o 

trabalho com as imagens porque elas possibilitam um jeito criativo de ver, fazer e 

viver o mundo. Conforme Hernandez (2008): 

 

Vivemos e trabalhamos em mundo visualmente complexo, portanto, 
devemos ser complexos na hora de utilizar todas as formas de comunicação 
e não apenas a palavra escrita. Conforme a sua fundamentação teórica o 
jeito de estar e dizer o mundo, de colecionar imagens, histórias e 
experiências, pensamento e amigos aqui e acolá, de reciclar e transformar 
os diferentes materiais selecionados e compartilhar generosamente, os 
seus percursos metodológicos intelectuais. É uma forma que se ensina a 
pensar, a pesquisar, a desconfiar do que está dado, naturalizado, a dar 
valor às experiências, por mais banais que sejam, enfim, a transformar o 
ordinário em extraordinário (2008, p. 24). 

 

Inicialmente, buscamos trazer um breve histórico da educação infantil nas 

principais Leis e Documentos que orientam a Educação Brasileira. Para isso, foram 

selecionados como objeto de estudo: a Constituição Federal de 1988, o Estatuto da 

Criança e do Adolescente, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 

9394/96, os Referenciais Nacionais para a Educação Infantil e os Parâmetros de 

Qualidade para a Educação Infantil. Também contribuíram com este capítulo 

estudiosos e estudiosas renomados da área da educação infantil, como: Maria Malta 

Campos, Fúlvia Rosemberg, Moysés Kuhlmann Jr, Beatriz Cerisara, Anete 

Abramowicz, Isabel Bujes e Lenira Haddad. Estes autores e autoras possibilitaram 

reflexões importantes no presente trabalho.    

Sabemos também o quanto é importante buscar na História dados que 

fundamentam a educação infantil, pois, conforme afirma KUHLMANN (1998, p. 05),: 

�(...) quando se desvaloriza a história por ela se ocupar do que já passou, o risco 

está na ilusão de se inventar a roda novamente�. Além disso, avaliamos como 

relevante estudar as concepções que regem o trabalho docente a partir da 

formação, do percurso profissional, e também as relações que se estabelecem entre 

os educadores e educadoras nas escolas da primeira infância. 

No segundo capítulo, a análise passa a ser inspirada nos estudos da 

categoria gênero que trazem reflexões importantes acerca da sua definição bem 

como o contexto histórico, político e social, segundo as autoras Joan Scott, Guacira 
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Lopes Louro, Fúlvia Rosemberg e Jane Soares de Almeida. Entendemos, com 

Louro, que o nosso olhar deve se voltar especialmente para o interior da escola, 

para as relações estabelecidas entre os educadores e educadoras que lá atuam e 

para as relações destes com os meninos e meninas e seus familiares. Com isso, 

apreenderemos o que a realidade está nos mostrando � as relações de gênero, 

como produto cultural, são históricas e, como tal, passíveis de mudanças ao longo 

das épocas (LOURO, 1997).   

O terceiro capítulo traz os dados da pesquisa realizada em uma escola 

municipal de educação infantil, uma creche. A partir de uma perspectiva qualitativa 

de cunho etnográfico, buscamos elucidar as relações e as interações entre os 

sujeitos dessa instituição. Denominamos essa creche como �Creche Mafalda� e os 

educadores e educadoras participantes da pesquisa com os nomes dos 

personagens do cartunista Quino, são eles: Filipe, Manolito, Susanita e Liberdade. 

Na verdade, não atribuímos os nomes aos educadores e educadoras conforme as 

características dos personagens, estes apenas foram assim identificados para fazer 

uma relação dos mesmos com as imagens contidas no presente trabalho.  

Na busca por compreender as vivências cotidianas do ponto de vista das 

relações de gênero, optamos por aproximar-nos dos educadores e educadoras da 

Creche Mafalda. Acreditando que muitas das ações realizadas são produtos 

culturais, mas que as estas ações podem e devem ser transformadas, levamos em 

consideração também que a educação é parte importante na transformação da 

sociedade. 

A partir da questão central e de todas as demais escritas, decidimos 

buscar conhecimentos sobre o tema �relações de gênero�. Desta maneira tentamos 

responder quais os conflitos, as barreiras e conquistas das relações de gênero na 

educação infantil. Outro questionamento importante que se faz necessário é: como 

as relações dos educadores e educadoras repercutem na educação das crianças 

pequenas?  

Buscamos elucidar e trazer respostas a partir da pesquisa de campo, bem 

como através da fundamentação teórica estudada, compartilhando as relações 

estabelecidas entre os educadores e educadoras da primeira infância e os fazeres 

da educação infantil focado nas relações de gênero.  

No quarto capítulo, pretendemos propiciar a socialização e as reflexões 

conquistadas acerca das inquietações e questionamentos que deram origem a este 

trabalho de pesquisa. Ressaltamos que educadores e educadoras fomentam 
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estratégias várias, envolvendo relações que são elaboradas e desenvolvidas pelo 

enfrentamento das diferentes concepções de gênero, de educação infantil e infância, 

além de elementos subjetivos e objetivos que compõem a sua identidade 

profissional.  

Já nas considerações finais, buscamos socializar as reflexões 

conquistadas e a possibilidade de um novo olhar para as relações de gênero na 

educação infantil, elucidando as relações estabelecidas nos espaços educacionais. 

Quanto às referências, caminhos vários foram percorridos e a cada 

leitura, a cada pesquisa, outros caminhos eram revelados. O trabalho desenvolvido 

traz levantamento de dados, análise de documentos, confronto, reflexões de ideias, 

baseadas em obras de autores referências, além da fundamentação teórica nas 

áreas da educação infantil e da categoria gênero. Para a primeira parte, que aborda 

um breve histórico da educação infantil, leis e documentos da educação brasileira 

foram estudados, assim como estudos realizados por teóricos da área. Já na 

categoria gênero, os estudos partiram das autoras Guacira Lopes Louro, Joan Scott, 

Fúlvia Rosemberg e Jane Soares de Almeida. Foi utilizada uma bibliografia clássica 

e atual, com estudos e reflexões também a partir de dissertação, teses e periódicos.  

Por fim, avalio como uma maior reflexão acerca do trabalho realizado uma 

frase de Boaventura de Souza Santos (1995). Tenho buscado seus princípios no 

trabalho e na vida pessoal, buscando: �Lutar pela igualdade sempre que as 

diferenças nos discriminem; lutar pelas diferenças sempre que a igualdade nos 

descaracterize�. 
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CAPÍTULO I - EDUCAÇÃO INFANTIL: UM ESPAÇO DE 
INVENTIVIDADE, EXPERIÊNCIA E IMAGINAÇÃO. 

 

 

 
Trabalho de QUINO, publicado no livro: 

Toda Mafalda � da primeira à última tira, 2003. 
 

 
1.1. Caminhos da Educação Infantil: da assistência à educação 

 

 

Creche, Escola Maternal, Sala de Asilo, Escola de Tricotar, Jardim da 

Infância, Pré-escola, Pré-primário e Educação Infantil são alguns nomes que foram 

dados, ao longo da história, a instituições de educação de crianças pequenas. De 

acordo com ABRAMOWICZ (1999), o nome e a concepção norteadora da prática 

educacional dessas instituições mantêm uma relação bastante direta com a 

concepção de infância e com a classe social a qual se destinava a instituição. 

Nos últimos anos, a educação infantil vem passando por um processo de 

mudanças rápidas que foram incorporadas nas legislações. Dessa forma, este 

segmento escolar passou a ter um papel específico no sistema educacional e de 

grande importância para o desenvolvimento integral da criança pequena. Traz em 

seu bojo um novo objetivo que é o compartilhar a educação e o cuidado das 

crianças entre as famílias e o Estado. 

Conforme aponta CAMPOS (1996), a educação infantil nasceu da 

necessidade da mãe trabalhadora, mas também desde o seu início era tida como 

um mal necessário para suprir o papel da mãe que trabalhava fora. Assim 

concebida, cabia à instituição �cuidar� das crianças pequenas, sendo o essencial 

mantê-las limpas, seguras e alimentadas. As pessoas que se encarregavam destes 

cuidados, geralmente, mulheres que eram consideradas naturalmente dotadas de 
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habilidades para exercer essa função.   

ABRAMOWICZ (2003) relata que a educação infantil tem passado por um 

momento fundamental: o processo de universalização desta etapa da educação 

básica, que tem sido conquistada a partir das lutas da sociedade civil organizada em 

fóruns, das lutas das mulheres, dos partidos populares, etc. Entretanto, a qualidade 

não deve estar dissociada da universalização.  

Para melhor compreender o percurso da educação infantil, trazemos um 

breve histórico da educação destinada à pequena infância. Temos também a 

intenção de provocar reflexões importantes sobre a natureza e especificidade da 

educação infantil, sob a ótica das relações de gênero. Sabemos que muitos foram os 

feitos e avanços, mas, quais os conflitos, barreiras e conquistas desta modalidade 

na sua trajetória histórica? E, quais as relações que se estabelecem entre os 

educadores e educadoras das instituições de educação infantil � creche � e qual a 

repercussão dessas relações na educação das crianças pequenas?   

Para responder tais enfrentamentos, Documentos e Leis importantes 

foram analisados: Constituição Federal de 1988; o Estatuto da Criança e do 

Adolescente (Brasil, ECA, 1990); a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

9394/96 (Brasil, 1996); os Referenciais Curriculares Nacionais para a Educação 

Infantil (Brasil, RCNEI, 1998), Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 

Infantil (Brasil, 1998) e os Parâmetros de Qualidade para a Educação Infantil (Brasil, 

2006).  

Buscamos trazer através da legislação os dados e relevâncias notórias do 

percurso desta modalidade de ensino, bem como as concepções, as relações que 

se estabelecem na escola e as exigências que regem o trabalho de educadores e 

educadoras da pequena infância.  

A educação infantil em nosso país vem se expandindo e ganhando 

expressão. Tem buscado superar o enfoque meramente assistencialista que 

predominou por muito tempo na sua história, procurando rever o caráter 

compensatório e de paternalismo que tinha com as crianças de baixa renda.  

A própria expressão educação infantil foi adotada recentemente em nosso 

país para caracterizar as instituições educacionais de atendimento das crianças de 

zero a seis anos de idade, conforme afirma KULHMANN (1998).  

Durante muito tempo, a educação das crianças pequenas foi considerada 

responsabilidade de suas famílias ou dos grupos sociais nos quais elas viviam. Por 

um longo período não existiu nenhuma instituição destinada aos cuidados e a 



23 

educação dos meninos e meninas pequenos. Portanto, a educação infantil como nós 

conhecemos hoje, com responsabilidade complementar a ação da família, é 

bastante recente. 

Na sua trajetória, as instituições de educação para a criança pequena 

foram implementadas pela assistência social e a criação deste espaço público para 

a educação das crianças desde a mais tenra idade foi considerada uma grande 

conquista na história da Educação Brasileira. 

As creches e pré-escolas surgiram a partir das mudanças econômicas, 

políticas e sociais que ocorreram na sociedade. Pela incorporação da mulher ao 

trabalho assalariado, houve uma reorganização das famílias. Assim, homens e 

mulheres passaram também a assumir novos papéis na relação entre os sexos. 

Conforme HADDAD (2002): 

 

(...) A participação mais intensa e efetiva da mulher na vida econômica, 
política e social e a significativa ampliação do papel da mãe nos diferentes 
grupos familiares, exigem, por sua vez, uma revisão de suas tradicionais 
atribuições no espaço doméstico, assim como a redefinição do papel 
masculino na reprodução e no cuidado com os filhos. (2002, p.92). 

 

Esta ampliação também foi possível porque a sociedade modificou a sua 

maneira de pensar sobre o que é ser criança e quais as suas necessidades e 

saberes. Alguns autores, como ARIÈS (1981), instalaram a discussão sobre o 

surgimento do �sentimento da infância�. Segundo ele, essa categoria foi entendida a 

partir de dois sentimentos: primeiro, a paparicação � a criança por sua ingenuidade, 

gentileza e graça era uma fonte de distração para o adulto; e segundo, pela 

moralização � pois os adultos tinham como objetivo principal formar homens e 

mulheres racionais e cristãos para atuarem na sociedade.  

As instituições destinadas aos cuidados das crianças pequenas surgiram 

na Europa, na metade do Século XIX. Estas instituições começaram a crescer 

quando parte desse continente se industrializou, provocando como consequência o 

aparecimento de grandes cidades. Muitas das instituições criadas para cuidar da 

pequena infância surgiram motivadas pelo fato das mães haverem sido deslocadas 

para o trabalho assalariado a partir da revolução industrial.  

Desse modo, o surgimento das instituições para o cuidado das crianças 

pequenas teve no seu início um objetivo assistencialista. Seus enfoques eram a 

guarda, a higiene, a alimentação e os cuidados físicos das crianças pequenas. 

Conforme afirma BUJES (2001):  
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(...) muitas teorias nesta época também estavam interessadas em descrever 
as crianças, na sua natureza moral, suas inclinações boas ou más. 
Defendiam ideias de que proporcionar educação era, em alguns casos, uma 
forma de proteger a criança das influências negativas do seu meio e 
preservar-lhes a inocência, em outros, era preciso afastar a criança da 
ameaça de exploração, em outros, ainda, a educação dada às crianças 
pequenas tinha por objetivo eliminar as inclinações para a preguiça, a 
vagabundagem, que eram consideradas características das crianças 
pobres. (2001, p.15).  

 

Entretanto, KUHLMANN (2001) afirma que apesar da educação das 

crianças pequenas no seu início estar mais voltada para as questões assistenciais e 

de custódia, essas instituições não se preocuparam apenas com o cuidado. Havia 

também por parte delas a preocupação com a educação propriamente dita, visto que 

se apresentaram com ideias pedagógicas desde o seu início.  

Do ponto de vista histórico, a própria literatura traz o jardim-de-infância 

como uma instituição exclusivamente pedagógica. Estas instituições estavam 

fundamentadas inicialmente no pensamento de FRÖEBEL (1782 � 1852) e foram 

organizadas segundo as diretrizes do pedagogo. Apresentavam jogos, cantos, 

danças, marchas, narrações de contos, pinturas, com o intuito de propiciar a 

educação dos sentidos nas crianças pequenas. 

A creche surgiu posteriormente ao jardim-de-infância, constituindo-se no 

ano de 1844, na França, e mais tarde no Brasil. KUHLMANN (1998) destaca que: 

     

No ano de 1899, ocorreram dois fatos que permitem considerá-lo como 
marco inicial. Em primeiro lugar, fundou-se o Instituto de Proteção e 
Assistência à Infância do Rio de Janeiro, instituição pioneira, de grande 
influência, que posteriormente abriu filiais por todo país. Em segundo lugar, 
foi o ano de inauguração da creche da Companhia de Fiação e Tecidos 
Corcovado (RJ), a primeira creche brasileira para filhos de operários. (1998, 
p. 79).  
 

Entretanto, insistir na necessidade de uma atenção especial à criança 

pequena também ressaltou a dificuldade da implantação dos jardins-de-infância. A 

solução encontrada foi a criação de classes de pré-primário que eram anexas às 

escolas primárias. Este modelo proposto era menos elaborado e mais barato que os 

jardins-de-infância. 

KUHLMANN (1998) explicita a dificuldade da implantação da educação 

infantil no Brasil: 

 

A concepção da assistência científica, formulada no início do século XX, em 
consonância com as propostas das instituições de educação popular 
difundidas nos congressos e nas exposições internacionais, já previa que o 
atendimento da pobreza não deveria ser feito com grandes investimentos. A 



25 

educação assistencialista promovia uma pedagogia da submissão, que 
pretendia preparar os pobres para aceitar a exploração social. O Estado não 
deveria gerir diretamente as instituições, repassando recursos para as 
entidades. (1998, p. 67). 

 

Desde o seu início até a década de 1970, a educação infantil viveu um 

lento processo de expansão. Apenas no ano de 1932 é que o número de creches e 

pré-escolas teve um aumento significativo no Brasil, pois as autoridades 

governamentais reconheceram a grande presença feminina no trabalho industrial e 

também passou a existir a Consolidação das Leis do Trabalho que, timidamente, 

trazia na sua escrita a manutenção de creches para as crianças da primeira infância. 

Esta última, no entanto, foi �letra-morta�, conforme afirma KUHLMANN (1998). 

Ao longo das décadas, as poucas conquistas não se fizeram sem 

conflitos. Com o avanço da industrialização e o acréscimo na quantidade de 

mulheres no mercado de trabalho, aumentou também a demanda pelos serviços das 

instituições de atendimento à pequena infância.  

No âmbito dos movimentos sociais, a demanda por creche era vista na 

perspectiva do direito da mãe trabalhadora. Em outro espaço de mobilização, os 

movimentos eram pela defesa dos direitos das crianças e adolescentes, que lutavam 

principalmente pelo atendimento das crianças de famílias em situações de risco. 

Foi no final da década de 1970 e na década de 1980 que diferentes 

mobilizações da sociedade civil foram marcantes. Estas demandavam a extensão do 

direito à educação para as crianças pequenas. Os movimentos feministas que 

partiram dos EUA tiveram um papel importante e especial na revisão das instituições 

de atendimento à criança pequena. As feministas mudaram o seu enfoque: no início, 

consideravam a creche como um programa social para as mães trabalhadoras 

pobres, mas posteriormente passaram a defender a ideia da educação como um 

direito de todas as crianças. 

Sendo assim, a educação infantil deixou de ser considerada como um 

conjunto de instituições caritativas e filantrópicas, para ser aclamada como a 

primeira etapa da educação básica e de aprendizagem ao longo da vida. 

DIDONET (2007) aponta que o espaço que a educação infantil ocupa hoje 

na legislação e na política educacional não é resultado de uma evolução natural dos 

sistemas de ensino. Ela é conquista persistente, de sólida argumentação, com 

intensa mobilização e pressão social.  

No seu início, as creches foram criadas em sua maioria para atender as 

crianças de zero a seis anos de idade em período integral, vinculando-se aos 
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sistemas de bem-estar social e políticas assistencialistas e compensatórias. Já as 

pré-escolas foram criadas dentro do sistema educacional para o atendimento de 

crianças entre quatro e seis anos de idade, tendo seu funcionamento em período 

parcial com o propósito de preparar as crianças para o processo de escolarização. 

A incorporação das creches e pré-escolas ao sistema educacional não 

necessariamente tem proporcionado a superação da concepção assistencialista, 

conforme aponta BUJES (2001): 

 

A experiência educativa que percorre as creches e pré-escolas tem variado 
bastante. Quando se trata de crianças das classes populares, muitas vezes 
a prática tem se voltado para as atividades que tem por objetivo educar para 
submissão, o disciplinamento, o silêncio, a obediência. De outro lado, mas 
de forma igualmente perversa, também ocorrem experiências voltadas para 
a escolarização precoce, igualmente disciplinadoras, no seu pior sentido 
(2001, p. 16). 

 

Assim, a origem destas instituições baseada em sistemas diferenciados, 

de assistência e educação, demarcou uma diferença notória no funcionamento das 

creches e pré-escolas no Brasil. Entretanto, estudiosos da área, como Maria Malta 

Campos (1996, 1999), Fúlvia Rosemberg (1994, 1995) e Anete Abramowicz (1999, 

2003), trazem com convicção que esta dualidade assistência-educação é explicada 

a partir da intencionalidade de cada espaço, pois algumas creches traziam e ainda 

trazem no seu projeto educativo uma educação voltada para a população pobre 

enquanto a pré-escola, por sua vez, fora e é entendida como uma instituição 

preparatória para a escolarização obrigatória. 

Na década de 1990, apareceram formulações sobre a educação infantil 

que enfatizavam a inseparabilidade dos dois aspectos: o cuidar e o educar da 

criança pequena. Estas formulações traziam a ideia que o cuidar faz parte da 

educação e deve ser observado nos mais diferentes níveis educacionais. Em 

relação à educação, defendiam que, tratando-se da educação de meninos e 

meninas bem pequenos, esta constituía um elemento fundamental, pois esse 

aspecto ganha uma dimensão mais preponderante quanto menor for a idade das 

crianças. 

Atualmente, tornou-se notável a expressão educação infantil, a partir dos 

dispositivos da Constituição de 1988 e da Lei de Diretrizes e Bases 9394/96, para 

designar todas as instituições de atendimento às crianças de zero a seis anos. 

Entendemos, portanto, que a educação da criança pequena envolve 

simultaneamente dois processos complementares e indissociáveis: o educar e 
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cuidar. As crianças desta faixa etária têm necessidades de carinho, atenção, afeto, 

segurança, e, simultaneamente, tomam contato com o mundo, através das 

experiências com as pessoas, com as diferentes formas de expressão e com as 

coisas que existem em sua realidade. Assim, a educação infantil deve primar pelo 

desenvolvimento das múltiplas dimensões humanas durante a primeira infância. 

Creches e pré-escolas precisam ser espaços onde as crianças vivam 

interessantemente, satisfatoriamente e alegremente as suas experiências, tendo a 

possibilidade de explorar o mundo, fantasiar, brincar, ter contato com a natureza e 

acesso ao conhecimento.  

 

 

1.2. Educação Infantil: um direito, uma conquista! 
 

 

A reivindicação para educação da criança pequena ganhou relevância no 

Brasil na segunda metade da década de 1970, principalmente pelos movimentos de 

mulheres feministas e comunitários. Nos anos de 1980, diferentes setores da 

sociedade civil já participavam da mobilização de opinião pública para que uma nova 

Constituição Brasileira reconhecesse a educação das crianças pequenas como 

direito. 

Com a Constituição de 1988, pela primeira vez no Brasil, reconheceu-se o 

direito próprio da criança pequena e a importância do ensino para esta faixa etária, 

permitindo que a criança da primeira infância pudesse ter assegurado um serviço e 

um atendimento de acordo com as suas necessidades humanas universais. 

Antes da Constituição Federal de 1988, a educação da criança pequena 

era pouco expressiva na legislação educacional e a mesma não se configurava 

como nível de educação. Após mais de uma década de debates e disputas políticas, 

o Congresso aprovou a Lei de Diretrizes e Bases 4024/61; seu texto que a criança 

pequena deveria receber educação apropriada. A LDB 4024/61 dedicava apenas 

dois artigos à educação pré-primária, determinando que ela deveria ser destinada às 

crianças menores de sete anos e ministrada em escolas maternais e jardins-de-

infância (Art. 23). Determinava também que as empresas que empregassem 

mulheres com filhos menores de sete anos seriam estimuladas a manter instituições 

pré-primárias em cooperação com o poder público, de acordo com Art. 24.  

Em 1971, em meio às dificuldades provocadas pela Ditadura, a 
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complementação de Lei 5692/71, retirou dos governos quaisquer obrigações 

escolares relacionadas às crianças pequenas, estabelecendo que apenas os 

sistemas de ensino deveriam velar para que as crianças de idade inferior aos sete 

anos recebessem conveniente educação em escolas maternais, jardins-de-infância e 

instituições equivalentes. (Art. 19).  

CAMPOS (1999) aponta que: 

 

A LDB 5692/71 � após intensos debates públicos dedica somente uma frase 
ambígua à educação das crianças menores de sete anos. Porem cada vez 
em maior número as famílias encaminham suas crianças entre zero e seis 
anos a uma multiplicidade de formas de atendimento oferecidos por 
inúmeros programas instituídos por diferentes órgãos públicos, convênios 
com entidades filantrópicas e comunitárias, e também a todo tipo de 
escolinhas � sem nenhuma fiscalização pública. (1999, p.121). 

 

Na segunda metade da década de 1980, movimentos sociais vinculados 

aos diferentes setores das políticas sociais se organizaram visando inserir o direito 

da criança na nova Carta Constitucional que seria elaborada. Com a educação 

infantil não foi diferente, pois vários segmentos uniram forças com o objetivo de 

sensibilizar a sociedade civil sobre a importância de compreender a infância e sua 

educação.  

A educação infantil, que antes era um direito apenas dos filhos e filhas de 

mães trabalhadoras, passou a ser direito de todas as crianças com a Constituição 

Federal Brasileira de 1988. A responsabilidade de oferecer em creches e pré-

escolas uma educação de qualidade para todos os meninos e meninas de famílias 

que desejassem ou necessitassem desses serviços, foi delegada ao poder público 

municipal. Ainda de acordo com a Constituição Federal Brasileira, a educação da 

infância evidenciou os direitos e garantias fundamentais nos princípios de legalidade 

e de igualdade. Isso pode ser observado na Constituição, no Artigo 5, quando nela 

se afirma que �todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza�. 

Ao definir que é �dever do Estado com a Educação� (Art. 208), sendo o 

�atendimento em creches e pré-escolas às crianças de zero a seis anos de idade� 

(inciso IV), a Constituição cria uma obrigação para o sistema educacional que deve 

dar respostas a esta nova responsabilidade para a sociedade brasileira. De acordo 

com o Artigo 211, parágrafo 2º determina que �os Municípios atuarão 

prioritariamente no ensino fundamental e pré-escolar�.  

O Artigo 227 define de forma mais abrangente os direitos da infância 

brasileira: �É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao 
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adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à educação, ao 

lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e a 

convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de 

negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão�.    

A Constituição de 1988 foi um marco para a visibilidade da infância e da 

educação das crianças pequenas na forma da lei e consolidou a importância social e 

o caráter educativo das instituições que atuam com as crianças de zero a seis anos 

de idade. Reconheceu o direito da criança pequena, o dever do Estado em garantir o 

atendimento em creches e pré-escolas e indicou a responsabilidade do atendimento 

aos municípios. Apesar de ampliar significativamente as obrigações do Estado com 

o setor educacional, infelizmente, a lei não deixa explícito e claro na sua escrita de 

quem são as responsabilidades e competências, para que tais ações possam ser 

cobradas no âmbito legal pela sociedade brasileira. Entretanto, tudo que foi 

determinado com a nova Constituição Brasileira e relacionado à tarefa de elaborar 

outras legislações e políticas para a garantia do direito da criança foi extremamente 

necessário. Assim, destacam-se: o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) de 

1990 e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 9394/96 (LDBEN). 

O Estatuto da Criança e do Adolescente, com base na Lei nº 8.069 de 

julho de 1990, no seu artigo 54, também traz que o Estado tem o dever de oferecer 

às crianças de zero a seis anos de idade o atendimento em creches e pré-escolas. 

Ambos documentos são importantes, já que a Constituição reconheceu a vida de 

zero aos seis anos de idade como parte do sistema educativo, e o Estatuto da 

Criança e do Adolescente, por sua parte, cobrou isso como dever do Estado, 

tornando oficial algo que há muito vinha sendo exigido por vários movimentos 

sociais relacionados às mulheres, às crianças e aos trabalhadores de uma forma 

geral.  

Além dessas conquistas, a Constituição de 1988 manteve, como era 

esperado, o dispositivo que atribuía à União a competência para fixar as Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional. A consequência a partir disso foi o início do processo 

de elaboração da nova Lei Diretrizes e Bases da Educação. 

De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases Nacional 9394 de 20 de 

dezembro de 1996, a educação infantil é definida como a primeira etapa da 

Educação Básica, juntamente com o ensino fundamental e médio. Ou seja, a 

educação infantil é um nível de ensino no qual a criança tem direito ao seu 

desenvolvimento integral nos aspectos físico, psicológico, intelectual e social, 
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complementando a ação da família e da comunidade, possibilitando assim, a 

ampliação social ao integrá-la à formação comum para o exercício da cidadania.  

A LDB 9394/96 deu maior relevância à educação infantil, abrangendo do 

zero aos três anos de idade para quem precisa estar numa creche, prosseguindo 

dos três aos seis anos1 de idade na pré-escola. Foi estabelecido também que a 

avaliação das crianças nesta etapa da educação não é promocional, pois a 

educação destinada à pequena infância está centrada na experiência infantil e no 

processo de construção de conhecimento. 

Entretanto, matricular ou não a criança em uma instituição pública ou 

privada de educação infantil era um ato de livre vontade dos seus responsáveis, mas 

com a nova PEC 96 A/03, a matrícula na educação infantil das crianças de quatro e 

cinco anos de idade deixou de ser compulsória, já que o ensino para esta faixa 

etária passou a ser obrigatório desde o dia 28 de outubro de 2009. A porcentagem 

de meninos e meninas matriculados em creches e pré-escolas, porém, é 

extremamente baixa, pois a intenção de garantir a educação infantil como um direito 

da criança pequena ainda está apenas no papel. De acordo com pesquisas, quando 

os pais procuram e não encontram vagas, podem solicitar o serviço ao poder 

público. Cria-se, assim, uma demanda concreta, mas conseguir uma vaga na 

educação infantil ainda é um grande desafio para as famílias.  

De acordo com depoimento de DIDONET (2009) para a Revista 

Educação, um aspecto negativo da aprovação da PEC A/03 é que ela exclui da 

obrigatoriedade às crianças de zero a três anos que deveriam estar na creche. O 

texto vai contra todos os esforços das entidades e especialistas da educação infantil, 

que buscam a unidade do processo educativo das crianças de zero aos seis anos de 

idade. A creche colocada como não-obrigatória perde força e segue no caminho em 

que se a matrícula é compulsória, o Estado se omite no seu dever de oferta de 

novas vagas.  

De acordo com pesquisas recentes no âmbito das Políticas Públicas, a 

ampliação de vagas desta modalidade deveria ser uma das formas mais justas de 

garantir a sua oferta à população. Conforme CAMPOS; FULLGRAF; WIGGERS 

(2006), o acesso da população às creches e pré-escolas ainda é relativamente 

baixo. Apenas 57,1% têm acesso à educação infantil e destas crianças apenas 

10,6% são de zero a três anos de idade. As autoras também afirmam que ainda há 
                                                
1 De acordo com a Lei 11.114/2005, o ingresso obrigatório de crianças no primeiro ano do ensino fundamental 

deve ser realizado com 06 anos e a etapa escolar foi ampliada para 09 anos de duração. O prazo final para a 
implementação das mudanças é o ano de 2010. 
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grandes desigualdades no acesso das crianças à creche e pré-escola, pois é mais 

alto o percentual de matrículas das crianças mais velhas, das famílias de renda 

média, cor branca, de pais com escolaridade mais alta, com mães que trabalham 

fora, de regiões mais desenvolvidas e nas zonas urbanas. Contrastando com estes 

dados, a LDB 9394/96 traz na sua escrita que a educação infantil se destina a todas 

as crianças, sem distinção de gênero, cor, etnia, proveniência social, credo político 

ou religioso, com ou sem deficiência de qualquer natureza. 

A Legislação Educacional marcou uma mudança importante em relação 

ao papel do Estado e do Poder Público para com essa faixa etária. Deixou de ser 

apenas o de velar pelas crianças pequenas e passou a ser o de educar e cuidar de 

meninos e meninas desde a mais tenra idade. Contudo, e conforme afirma CAMPOS 

(1999), confirma-se por todas as partes a regra que estabelece que quanto menor a 

criança a se educar, menores o salário e o prestígio profissional de seu educador ou 

educadora, e menos exigente o padrão de sua formação prévia. 

É certo que a formação docente é um movimento essencial para os 

educadores e educadoras tomarem consciência do seu âmbito profissional e do 

trabalho educativo pautado na ação-reflexão-ação, visando auxiliar meninos e 

meninas a viverem e a refletirem sobre a nossa sociedade. Nesse sentido, FREIRE 

(1996) expressa: �Ninguém nasce educador marcado para ser educador. A gente se 

faz educador, a gente se forma, como educador, permanentemente, na prática e na 

reflexão da prática�. 

Portanto, ter na educação infantil educadores e educadoras formados em 

nível superior, conforme a legislação vigente para o trabalho no magistério, legitima 

a profissão docente, pois desarticula a ilusão do argumento de quem faz não precisa 

pensar no seu fazer, principalmente no trabalho com as crianças bem pequenas. 

Conforme expressa FARIA (1996): 

 

Se este é um espaço, onde adultos podem conhecer as crianças, o adulto 
que trabalha direto ou indiretamente com elas precisa ser um profissional, e 
para tal precisa aprender esta profissão de professora e professor de 
criança pequena: de profissional de creche, profissional de pré-escola. 
Trata-se de um tipo de profissional diferente dos profissionais dos outros 
níveis de ensino. (1996, p. 27). 

 

A educação infantil é um território de atuação na sua maioria realizado por 

mulheres, e discutir as relações de gênero nesta modalidade de ensino é uma forma 

de indicar que não é só porque há muitas mulheres na escola que a profissão é 

feminina. É de extrema importância avançar na compreensão de que não são os 
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conhecimentos ditos femininos, naturais, o gostar de criança e a vocação que 

qualificam as práticas das educadoras, mas a busca por novos conhecimentos que 

superem o trabalho assistencialista, apontando assim para o início de uma 

profissionalização docente, com intencionalidade educativa. 

Para firmar e completar este pensamento, HADDAD (2006) afirma que 

nas escolas de educação infantil devem haver profissionais de ambos os sexos, 

qualificados e bem remunerados, que preencham as funções sociais e educacionais, 

deixando de lado a ideia de que a educação e cuidado são apenas domínio das 

mulheres e que não requerem habilidades profissionais.  

O aumento da demanda pela educação infantil expressa mudanças 

sociais acerca das concepções sobre as famílias, sobre a responsabilidade de 

homens e mulheres na educação dos seus filhos, proteção à infância, à participação 

da mulher no mercado de trabalho e na vida pública, levando enfim, à redefinição 

dos papéis masculinos e femininos. Todo este processo leva a modificações na 

estrutura familiar e na própria sociedade. Nessas concepções, a criança é 

reconhecida como um ser social, portadora de direitos e de necessidades 

específicas para o seu desenvolvimento social, físico, emocional e intelectual. 

A partir da LDB 9394/96 e da publicação do Referencial Curricular 

Nacional para a Educação Infantil (RCNEI, 1998) e das Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação Infantil (Brasil, 1998,1999), as políticas públicas 

deveriam tomar caminhos menos nebulosos e mais definidos no que diz respeito à 

formação dos educadores e educadoras da primeira infância, à expansão de vagas 

e à necessidade de uma política educacional para o atendimento pedagógico da 

criança pequena, mas sabemos que estas ainda são conquistas a serem 

alcançadas.   

Foi no final da década de 1990, que o Ministério da Educação e Desporto 

(MEC) distribuiu às escolas de educação infantil de todo o país o documento 

Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil � RCNEI (Brasil, 1998). 

Buscava-se auxiliar os educadores e educadoras na realização diária do seu 

trabalho educativo junto às crianças, apontando metas de qualidade para garantir o 

desenvolvimento integral das crianças, reconhecendo assim, o seu direito à infância 

como parte dos seus direitos de cidadania.  

O RCNEI foi comentado e estudado por inúmeros pesquisadores que 

evidenciaram muitas críticas. Entre esses estudiosos, encontram-se Ana Beatriz 

Cerisara (2002), Lenira Haddad (2002), Ana Lúcia Goulart Faria (2007) e Sônia 
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Kramer (2005). Contudo, vale ressaltar que este documento se constituiu como uma 

primeira proposta curricular oficial destinada à educação infantil, tanto para as 

creches como para as pré-escolas. 

O Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil apresentou 

uma proposta cujos objetivos eram desenvolver a identidade e autonomia da criança 

e possibilitar a ela o conhecimento de mundo nas suas diferentes manifestações. 

Isto possibilitaria ressignificar a importância da experiência vivida pelas crianças, 

bem como as relações que se estabelecem no cotidiano escolar.   

Mas HADDAD (2006) afirma que o RCNEI apresentou uma proposta que 

tem como ponto de partida o ensino fundamental, e não a criança em idade pré-

escolar no seu contexto de desenvolvimento. 

CERISARA (2002) também faz diversas considerações sobre o RCNEI e 

aponta que ele: 

 

(...) revela uma concepção primeira de subordinação ao que é pensado para 
o ensino fundamental e que especificidades das crianças de zero a seis 
anos acabam diluindo no documento ao ficarem submetidas à versão 
escolar de trabalho. (2002, p. 337).   
 

Dentro deste contexto, o RCNEI deve ser lido como um material entre 

tantos outros que pode servir para os educadores e educadoras da educação infantil 

refletirem sobre o seu trabalho a ser realizado com as crianças de zero a seis anos 

de idade. De acordo com CERISARA (2002), vale lembrar que o RCNEI não é 

obrigatório ou mandatório. E, por isso, o mesmo deve servir como uma orientação 

nacional que a modalidade dispõe. 

Entretanto, ROCHA (1999) alerta: 

 

Enquanto a escola se coloca como espaço privilegiado para o domínio dos 
conhecimentos básicos, as instituições de educação infantil se põem, 
sobretudo como fins de complementaridade à educação da família. 
Portanto, enquanto a escola tem como sujeito o aluno e como objetivo 
fundamental o ensino nas diferentes áreas através da aula, a creche e a 
pré-escola têm como objeto as relações educativas travadas no espaço de 
convívio coletivo que tem como sujeito a criança de 0 a 6 anos de idade. 
(1999, p. 62). 
 

Nos anos de 1998 e 1999, após a publicação do RCNEI, o Conselho 

Nacional de Educação (CNE) aprovou as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação Infantil (BRASIL, 1998,1999), que tinham como objetivo direcionar, de 

modo obrigatório, os encaminhamentos de ordem pedagógica para esta modalidade 
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de ensino aos sistemas municipais e estaduais de educação. Também foram 

aprovadas as Diretrizes Curriculares para a Formação de professores da educação 

infantil e ensino fundamental, buscando contribuir para a melhoria do ensino ao 

discutir a relevância de uma formação qualificada para os professores.     

Neste sentido, a concepção de educação infantil que de fato orienta o 

RCNEI está distante das concepções presentes e publicadas pela Coordenação de 

Educação Infantil (COEDI), em especial no Documento: �Os critérios de atendimento 

de uma creche que respeita os direitos fundamentais da criança� (MEC, 1995). 

Diversos autores trazem nas suas publicações a importância de defender 

uma perspectiva de que a criança precisa estar em primeiro plano, e não em um 

contexto de fundo para as políticas educacionais da educação infantil. O 

reconhecimento de que a criança pequena é cidadã, um ser competente, exigente e 

que deve receber uma educação de qualidade é primordial para a garantia dos seus 

direitos fundamentais, como denunciou ROSEMBERG (1994, p. 155), pois a 

desigualdade apresenta diversas faces. Esta não se resume apenas às diferenças 

sociais e econômicas, mas se expressa também nas discriminações de etnia e de 

gênero. 

Após a denúncia da autora, o MEC publicou em 1995, o documento 

intitulado �Os critérios de atendimento de uma creche que respeita os direitos 

fundamentais da criança� - de autoria de Maria Malta Campos e Fúlvia Rosemberg. 

Este foi um marco para a educação infantil brasileira e a obra se tornou uma 

referência clássica para a área. Nela, doze critérios buscavam garantir a todas as 

meninas e meninos que frequentavam as escolas e espaços coletivos de educação 

infantil as condições mínimas para construir e viver a sua infância. São eles: 

 Nossas crianças têm direito à brincadeira; 

 Nossas crianças têm direito à atenção individual; 

 Nossas crianças têm direito a um ambiente aconchegante, seguro e 

estimulante; 

 Nossas crianças têm direito ao contato com a natureza; 

 Nossas crianças têm direito à higiene e à saúde; 

 Nossas crianças têm direito a uma alimentação sadia; 

 Nossas crianças têm direito a desenvolver a sua curiosidade, 

imaginação e capacidade de expressão; 

 Nossas crianças têm direito ao movimento em espaços amplos; 

 Nossas crianças têm direito à proteção, ao afeto, e à amizade; 
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 Nossas crianças têm direito a expressar seus sentimentos; 

 Nossas crianças têm direito a uma especial atenção durante seu 

período de inserção/ adaptação à creche; 

 Nossas crianças têm direito a desenvolver sua identidade cultural, 

racial e religiosa. 

As autoras reforçaram a concepção de creche como um lugar de 

educação infantil, no qual o foco está na criança e em seu desenvolvimento, 

articulando o cuidar (atenção, aconchego, higiene, saúde e alimentação) e o educar 

(estímulo, desenvolvimento da curiosidade, imaginação, capacidade de expressão), 

na perspectiva do desenvolvimento pleno, conforme a legislação vigente.  

KUHLMANN (1998) também reforça que não basta apenas transferir as 

creches para os sistemas de ensino, pois na sua história, as instituições de 

educação infantil destinavam às crianças pequenas uma educação de baixa 

qualidade e é isso que precisa ser superado e transformado nas atuais escolas da 

primeira infância. 

Outros documentos importantes para a modalidade foram os 

Parâmetros Nacionais de Qualidade para a Educação Infantil. Estes documentos 

trouxeram na sua escrita que é imprescindível levar em conta que as crianças desde 

que nascem são: cidadãos de direitos, indivíduos únicos e singulares, seres sociais 

e históricos, competentes e produtores de cultura. E que, por isso, precisam ser 

apoiados e incentivados a brincar, movimentar-se, a expressar sentimentos e 

pensamentos, a desenvolver a sua imaginação e curiosidade. Assim se objetiva 

ampliar os seus conhecimentos a respeito do mundo, da natureza e da cultura, 

proporcionando às crianças diversidade nas escolhas e oportunidade de eleger seus 

companheiros de interação.  

Para firmar tal pensamento, vejamos a ideia de KUHLMANN (1998): 

  

As crianças participam das relações sociais e não é exclusivamente um 
processo psicológico, mas social, cultural, histórico. As crianças buscam 
essa participação, apropriam-se de valores e comportamentos próprios de 
seu tempo e lugar, porque as relações sociais são parte integrante de suas 
vidas, de seu desenvolvimento. (1998, p.30). 
 

Os Parâmetros de Qualidade para a Educação Infantil prevêem a 

organização do trabalho pedagógico em pequenos grupos, a estimulação da troca 

entre os parceiros, o incentivo à brincadeira, a possibilidade de tempo e espaço para 

o desenvolvimento de temas de trabalho a partir de propostas prévias com 
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diversidade, pretendendo possibilitar dessa maneira o desenvolvimento e a 

aprendizagem das crianças pequenas. 

Sob a ótica de gênero, avaliamos que os Parâmetros buscam trazer nas 

suas escritas que os gestores, assim como os educadores e educadoras, devem 

desenvolver, junto às crianças e aos seus familiares, atitudes mútuas de respeito à 

diversidade e orientá-los contra a discriminação de gênero, etnias e opção religiosa. 

Os documentos ressaltam também que é importante que educadores e educadoras 

possam garantir oportunidades iguais a meninos e meninas, sem discriminação, e 

que valorizem atitudes de cooperação, tolerância, respeito à diversidade, as quais 

orientem os meninos e meninas desde bem pequenos contra a discriminação de 

gênero, submissão, permitindo que as crianças aprendam a viver em coletividade, 

cultuando a igualdade, respeito e solidariedade.  

Avaliamos que estes documentos aqui estudados e apresentados relatam 

timidamente a importância do trabalho e do olhar para a educação infantil sob a ótica 

de gênero. Buscam deixar nas suas escritas que no ambiente educacional meninos 

e meninas devem ser tratados igualmente e encorajados pelos seus educadores e 

educadoras, mas a importância destas questões estarem explícitas, claras e com 

objetividade nas escritas destes documentos são de fundamental importância para a 

organização do trabalho pedagógico. Ensinar a respeitar o diferente, a desfrutar da 

riqueza que a variedade e a diversidade nos oferecem, na verdade, são formas de 

combater a desigualdade, discriminação e a submissão. Portanto, são ações 

urgentes e necessárias. De acordo com LIMA (2007): 

 

Em nossa espécie, o adulto detém um papel importante, culturalmente 
determinado, de garantir essa continuidade. A espécie humana subsiste 
pela transmissão que seus membros mais velhos fazem aos bebês, às 
crianças pequenas e aos jovens, das ações humanas, dos conhecimentos, 
dos valores, da cultura. Na escola, essa ação do adulto se revela como 
função pedagógica que o professor tem para possibilitar a apropriação do 
conhecimento formal: as linguagens, as ciências e as artes. (2007, p. 06). 

   

Sabemos, contudo, que o país é marcado por diferenças, e o equilíbrio 

entre a preocupação com a igualdade e a preocupação com o respeito às diferenças 

nem sempre é fácil de alcançar, pois o desigual acesso à renda e aos programas 

sociais está marcado por pertencimentos de classe, de etnia, de gênero, heranças 

históricas e culturais que também se expressam no acesso à educação infantil e na 

qualidade oferecida. 

Como marcos recentes e conquistas da história da educação infantil sob a 



37 

ótica de gênero, apontamos: 

 Que a educação da criança pequena passou a ser um 

direito, portanto, todas os meninos e meninas de zero a seis 

anos de idade têm o direito a educação infantil. Esse direito 

diz respeito também a uma educação de qualidade; 

 Que educação infantil abrange do zero aos seis anos de 

idade, e que a creche e pré-escola cuidam e educam; 

 Que creche e pré-escola unificam o conceito de educação 

infantil, sendo esta a primeira etapa da educação básica; 

 Os pais, já não apenas mulheres-mães, passaram a ter 

direitos como trabalhadores, bem como à educação de seus 

filhos e dependentes; 

 Que a legislação exige que o educador ou educadora tenha 

a formação específica para atuar na educação das crianças 

pequenas; 

 Que organizações sociais estão atuantes na busca por uma 

educação infantil de qualidade através dos seminários, 

fóruns, encontros e congressos, bem como através das 

produções acadêmicas realizadas. 

 

Também apontamos que ainda há barreiras a serem superadas como: 

 As creches ainda abrigam uma diversidade de modelos de 

atenção, muitas destas de péssima qualidade, e que ainda 

estão associados à criança pobre, a uma ação 

assistencialista, à prestação de cuidados físicos, de saúde e 

alimentação. A pré-escola, no entanto, ainda está associada 

à preparação para o ensino fundamental; 

 Muitos dos sistemas de ensino ainda perpetuam a situação 

de terem educadores e educadoras sem a formação 

específica exigida pela legislação. 

  

As instituições educativas, contudo, são entendidas como espaços de 

garantia de direitos. Mas, para tanto, é fundamental atentar para as demandas da 

sociedade, entendendo-as como parâmetros para o desenvolvimento das atividades 

educacionais. Na defesa de uma educação pública, gratuita, democrática, de 
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qualidade e para todos, a universalização do acesso e a garantia da permanência 

para meninos e meninas na educação infantil é um desafio. Da mesma forma se 

constitui um desafio a superação das desigualdades que proporcione o respeito à 

diversidade.  

Mas, afinal, o que se espera de uma instituição educacional destinada ao 

trabalho com as crianças da primeira infância?  

Conforme afirma LIMA (2007), a escola cumpre com um objetivo 

antropológico muito importante: �garantir a continuação da espécie, socializando as 

novas gerações as aquisições e invenções resultantes do desenvolvimento cultural 

da humanidade�. (2007, p. 06). E isso se inicia na infância, nas escolas de educação 

infantil.Portanto, é na educação infantil que acontecem as primeiras relações 

extrafamiliares. As escolas da primeira infância devem ser um lugar privilegiado, 

com espaços para as diferentes experiências, onde meninos e meninas encontrem 

possibilidades de escolhas, espaços planejados com intencionalidade. BARBOSA 

(2009) afirma que o encontro entre adultos e crianças na escola é extremamente 

importante para que as crianças possam ter conhecimento de si, do outro e da sua 

realidade.   

O que se espera de uma instituição da primeira infância é que ela possa 

acolher para educar e cuidar, compartilhando com as famílias o processo de 

formação e constituição da criança pequena em sua integridade; que a escola tenha 

uma função política de contribuir para que meninos e meninas usufruam direitos 

sociais, políticos e exerçam seu direito de participação; bem como a função 

pedagógica de ser um lugar privilegiado de convivência e ampliação de saberes e 

conhecimentos de diferentes naturezas entre crianças e adultos que lá estão.  

 

 

1.3 � Creche: um encontro com a realidade 

 
 

A creche é hoje um espaço, onde as crianças e os adultos passam 

sistematicamente horas dos dias juntos. Nesta convivência, crianças, educadores e 

educadoras, famílias e gestores, em um contexto de diferentes interações humanas, 

vivenciam a diversidade, as diferenças e suas experiências próprias. 

O modo como as instituições de educação infantil são organizadas já 

demonstram o quanto foram pensadas para, além de propiciarem às crianças 
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espaços para aprendizagens, realizar ações para o cuidado. 

De acordo com BARBOSA (2009): 

 

As crianças ao ingressarem na escola, tornam-se alunos e, dependendo da 
proposta educacional que vivenciam, são reduzidos �as suas cabeças�, isto 
é, as possibilidades do seu desempenho cognitivo, como se a mente e as 
emoções fossem algo estéreo, separado do corpo. As concepções 
dominantes da nossa sociedade sobre os alunos, muitas vezes 
estereotipadas, carregam em si elementos em que a criança precisa negar 
o seu corpo � sua presença viva, real e autêntica. (2009, p. 26). 

 

Cada instituição se constrói e se reconstrói diariamente, a partir dos 

elementos humanos, espaciais, sociais, culturais e econômicos de que dispõe. 

Estudos teóricos e práticas deveriam orientar a elaboração das situações de 

aprendizagens que irão acontecer junto com as crianças.  Também é necessário um 

projeto político pedagógico que tenha como tarefa fundamental aproximar de forma 

reflexiva e crítica, a utopia da comunidade escolar às dificuldades de seu cotidiano 

concreto, possibilitando avanços e constituindo uma educação capaz de formar 

seres humanos como autores de uma sociedade mais justa e solidária, conforme 

afirma SANTOS NETO (1999). 

A escola, ao realizar o seu projeto político pedagógico, constrói a sua 

história, que é também a história daqueles que passam por ali. Nesse sentido, é 

consenso que a criança constrói conhecimentos ao interagir com objetos, pessoas, 

situações e acontecimentos, enfim, com e no mundo que a cerca. Afirmamos 

reconhecer a criança nas suas múltiplas dimensões, entretanto, ao organizar e 

estruturar a sua rotina diária, por vezes são privilegiadas as dimensões sobre as 

quais os educadores e educadoras exercem maior domínio ou identificação. 

As educadoras e educadores, ao não refletir sobre sua rotina, sua prática 

e sobre o seu próprio desempenho profissional, correm o risco de desconsiderar o 

seu grupo de crianças, assim como qual a melhor proposta de trabalho ou mesmo 

que tempo e espaço deverá ser utilizado no dia-a-dia da rotina da creche. 

ABRAMOWICZ (1999) aponta: 

 

A rotina diária é a realização do planejamento. É através dela que se põe 
em prática o previsto. A rotina orienta a ação da criança, assegura a ela o 
dia-a-dia, possibilitando que perceba e se situe na relação tempo-espaço, 
permitindo modificações, sem necessariamente cair na mesmice, no repetir 
sempre o mesmo. (1999, p. 26). 

 

Entretanto, planejar o tempo e espaço destinado às crianças pequenas é  
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uma forma de estudar e organizar situações de aprendizagem para as crianças. Ou 

seja, educadores e educadoras devem organizar, mediar e elaborar materiais, 

ambientes e atividades, permitindo às crianças construírem ações sobre os objetos e 

diferentes formas de pensamento.   

A ação pedagógica, portanto, é um ato educacional que evidencia a sua 

intencionalidade. Se todas as ações que acontecem no ambiente educacional são 

resultados do pensamento, do planejamento, das problematizações, dos debates e 

das avaliações, isto explicita as opções pedagógicas da instituição e dos seus 

profissionais. Por isso, a reflexão sobre a prática é ponto fundamental e essencial na 

busca de adequação ao desenvolvimento do projeto educacional de cada instituição.  

Hoje, a docência exige que o educador e educadora da primeira infância 

tenham sensibilidade para a linguagem da criança, para o estímulo da autonomia, 

para mediar a construção de conhecimentos artísticos, tecnológicos e científicos, e o 

estabelecimento de vínculos.  

De acordo com ALESSANDRINI (2001): 

 

Os novos paradigmas filosóficos e humanistas vêem o homem como uma 
totalidade. Uma pessoa que se sente bem e que aprende com prazer e 
alegria consegue construir fontes de satisfação e de desenvolvimento em 
qualquer contexto de sua vida; além disso, pode expandir seu crescimento, 
alimentando as construções do grupo a que pertence (2001, p. 99).  

 

Para ser eficiente, a ação pedagógica demanda que educadores e 

educadoras atuem diante da difícil tarefa de não ser um mero transmissor, mas 

alguém que qualifica a sua ação, desenvolvendo, assim, significados. Na prática de 

como fazer melhor é que a ação criadora vivifica o fazer pedagógico. Portanto, a 

formação necessita fazer parte das instituições de educação infantil para que antigas 

práticas não sejam reproduzidas no seu cotidiano. De acordo com ZABALA (1998), 

propor novas ações com base em novos conceitos requer iniciativa, exercitação e 

reflexão. Temos que criar espaços no quais as pessoas possam se colocar 

verdadeiramente, explicitar suas contradições e refletir na busca e na criação de 

novas práticas. 

Entretanto, pensar a creche é pensar que as crianças têm o direito ao 

aconchego, onde os espaços possam oferecer diferentes condições de acolhimento 

e com espaços que sejam igualmente aconchegantes, onde existam relações de 

carinho e toque, conforto e segurança. 

É pensar também que as crianças têm o direito ao movimento: que para 
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os meninos e meninas é o comunicar-se, expressar-se, interagir com o mundo, 

conhecendo as possibilidades e limites do seu próprio corpo. 

As crianças também têm o direito à experimentação e descoberta e, com 

toda sua condição de imaginação e autenticidade, elas livremente mudam, 

organizam os espaços a sua maneira e colocam as suas marcas, seus jeitos de ser, 

olhar, sentir, cheirar, tocar e perceber o mundo. 

Pensar a creche também é pensar na interação entre os pares, grandes 

ou pequenos, meninos e meninas. O coletivo da creche deve oportunizar as mais 

variadas relações e relacionamentos. 

As crianças têm direito à brincadeira, e o mesmo deve ser garantido de 

forma convidativa e criativa, de forma a considerar o lúdico uma atividade essencial 

da infância.  

As crianças têm o direito à criação, a inventar, explorar os diferentes 

materiais e espaços, para que estes possam estimular sua inventividade e também o 

conhecimento científico, entendendo que este último se estrutura na leitura e no 

processo de conhecer, explorar e aprender o mundo.  

Têm o direito de conhecer, conviver e cuidar da natureza, pois só assim 

elas serão capazes de entender e preservar o meio ambiente. Igualmente, a criança 

tem o direito de estar consigo mesma, em um encontro de ritmos, sentimentos e 

privacidade. 

Pensando a creche como um espaço de direito, de inventividade, 

experiência e imaginação, trazemos BUJES (2001), para firmar nossas concepções, 

mesmo que sejam sempre provisórias: 

 

Tudo isso leva-me a pensar que a experiência da educação infantil precisa 
ser muito qualificada. Ela deve incluir o acolhimento, a segurança, o lugar 
para a emoção, para o gosto, para o desenvolvimento da sensibilidade; não 
pode deixar de lado o desenvolvimento das habilidades sociais, nem o 
domínio do espaço e do corpo e das modalidades expressivas; deve 
privilegiar o lugar da curiosidade e o desafio a oportunidade de investigação 
(2001, p. 19). 

 

A história da educação infantil no Brasil nos aponta que lentamente as 

instituições desta modalidade estão procurando adequar o seu trabalho e a 

formação dos seus educadores e educadoras. Estão, desta maneira, voltando-se 

para uma educação que possa contribuir para a construção de uma sociedade mais 

democrática, uma escola pública de qualidade, que tenha o compromisso com a 

justiça social e que busque, assim, transformar.   
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A creche ainda tem mostrado que há uma imensa distância entre o que é 

produzido sobre a educação da primeira infância e a escola real, principalmente 

quando falamos e tratamos sobre as diferenças sociais, econômicas e étnicas. Isto 

ainda é uma barreira a ser superada.  

Aproximar-nos das ações e dos comportamentos que tomamos como 

naturais exige motivações a novos estudos e reflexões no combate às diferenças. É 

um desafio que nos compete e nos convoca. Por isso, investigar as relações de 

gênero como uma categoria de análise, tem como objetivo buscar compreender 

como as relações dos educadores e educadoras se estabelecem nas instituições de 

educação infantil � creche � e como estas repercutem na educação das crianças.  

Afinal, vivemos em um mundo em constante transformação e diversidade, 

cabendo às escolas de educação infantil uma leitura atenta do que está à sua volta. 

É importante salientar, no entanto, que as instituições, embora abriguem a imensa 

maioria de mulheres como educadoras, são espaços em que a masculinidade e 

feminilidade interagem e compartilham experiências constantemente. Cabe 

identificarmos no cotidiano como elas se constituem, hierarquizam, cristalizam, 

entram em conflitos ou se complementam.  
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CAPÍTULO II - AS RELAÇÕES DE GÊNERO NA EDUCAÇÃO 

INFANTIL 

 

 

 
 

Trabalho de QUINO, publicado no livro: 
Toda Mafalda � da primeira à última tira, 2003. 

 

 

A luta pela democracia no Brasil, pelos direitos da mulher, pelo direito ao 

voto feminino, pelas mesmas oportunidades educacionais dos homens, pelo direito 

de escolher seus parceiros, profissão, de ter ou não filhos, foram reconhecidas ao 

pensar as mulheres como atores sociais dotados de autonomia. Possibilitou-se, 

assim, um movimento mais amplo que passava a ressoar nos ouvidos da sociedade 

e anunciava possibilidades e outros jeitos de educar homens e mulheres para uma 

sociedade mais democrática e igualitária. 

Muitos trabalhos procuraram descrever a situação da mulher em termos 

de opressão e desigualdade social. No entanto, atualmente as pesquisas têm se 

voltado para o caráter relacional, entendendo que mulheres e homens, meninas e 

meninos são formados em relações, uns com os outros e também no 

entrecruzamento de outras categorias: classe social, raça, etnia, grau de instrução, 

entre outras (SCOTT, 1995, LOURO, 2004).   

Entretanto, o sistema produz e reproduz desigualdades, sendo que 

também nos espaços educacionais, vivemos as mais distintas relações de poder: 

gênero, classe, idade, etnias. Com o objetivo de pensar como as relações de gênero 

acontecem nas instituições de educação infantil, buscamos elucidar neste trabalho 

como acontecem as relações entre os educadores e educadoras, e qual a sua 

repercussão na educação das crianças pequenas. 

Dessa forma, pautadas nas indicações de pesquisadoras brasileiras, 
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como Cerisara (1996), Carvalho (1999), Ávila (2002), Almeida (1996) e Rosemberg 

(1996, 2001), buscamos compreender melhor como as relações se estabelecem nas 

escolas da primeira infância, tendo em vista a categoria gênero.  

 

 

2.1.  Gênero: uma categoria de análise 
   

 

O termo gênero, na sua acepção gramatical, designa indivíduos de sexos 

diferentes � masculino e feminino ou coisas sexuadas. No entanto, na forma como 

vem sendo usado nas últimas décadas, adquiriu outras características: enfatiza a 

noção de cultura, situa-se na esfera social, diferentemente do conceito de masculino 

e feminino, que se situa no plano biológico. O termo assume, então, um caráter 

relacional entre os sujeitos.   

Os estudos sobre gênero emergiram sob forte influencia do movimento 

feminista, que tinham como preocupação as relações de poder, as condições de 

exploração e a dominação à que as mulheres estavam submetidas. Estudiosas 

feministas buscavam contrapor a ideia de essência, recusando assim qualquer 

explicação pautada no determinismo biológico que muitas vezes serviu para justificar 

as desigualdades entre homens e mulheres a partir das suas diferenças físicas.  

O conceito de gênero começou a se fazer mais presente nas pesquisas e 

foi colocada em pauta uma importante discussão que procurava discernir entre o 

biológico e o que é socialmente construído no comportamento de homens e 

mulheres, meninos e meninas. Porém, é importante ressaltar que nas relações de 

gênero os processos de construção histórico, linguístico e social fazem parte da 

formação dos sujeitos.  Os indivíduos são transformados pelas relações de gênero 

em homens e mulheres. Ao tornarem-se homens e ao tornarem-se mulheres, este 

movimento nada mais é do que obras de constituição das relações de gênero no 

próprio cotidiano.  

Portanto, as relações de gênero correspondem ao conjunto de 

representações construído em cada sociedade ao longo de sua história e que 

buscam, dessa maneira, atribuir significados, símbolos e diferenças para homens e 

mulheres. Em nossa sociedade, as mulheres ainda são associadas, na maioria das 

vezes, à fragilidade, à passividade, à meiguice e aos cuidados. Enquanto os homens 

correspondem aos atributos como agressividade, a força e a coragem.  
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Como afirma ROSEMBERG (2001, p.153): �(...) as construções simbólicas 

em torno do masculino e do feminino em nossa sociedade ainda acolhem e 

sustentam a ideologia da superioridade do masculino sobre o feminino�. 

O uso do termo gênero para designar relações sociais entre homens e 

mulheres rejeita radicalmente explicações biológicas que encontram um 

denominador comum para diversas formas de subordinação feminina. Segundo 

SCOTT (1995): 

 

O termo gênero torna-se, antes, uma maneira de indicar construções 
culturais � a criação inteiramente social de ideias sobre papéis adequados 
aos homens e às mulheres. Trata-se de uma forma de se referir às origens 
exclusivamente sociais das identidades subjetivas de homens e mulheres. 
(1995, p. 75). 
 

A imagem que fazemos de homens e mulheres não é a partir do nada, 

mas a construímos a partir de modelos que a própria sociedade nos oferece. A 

sociedade e não a biologia é que determina como devemos ser e nos comportar, 

assim como quais serão os nossos limites e possibilidades.  

Nesse sentido, gênero não significa homem ou mulher tal qual como 

nascem, mas como se fazem com diferentes poderes, diferentes comportamentos, 

diferentes sentimentos, conforme afirma ALMEIDA (1996). 

Ainda com a pesquisadora: 

 

Uma educação realmente comprometida em combater as desigualdades, 
desde os primeiros anos escolares, poderia opor obstáculos a esse tipo de 
comportamento de dominação e submissão, levando os dois sexos a uma 
relação de cooperação e parceria, sem determinar poderes e papéis 
sexuais diferenciados para cada um (ALMEIDA, 2006, p.100). 

 

Conforme SCOTT (1995), gênero é um elemento constitutivo de relações 

sociais baseadas nas diferenças percebidas entre os sexos, e é uma forma primária 

de dar significado às relações de poder. 

Conforme MEYER (2003): 

 

a) gênero é uma construção que se dá ao longo da vida. E em diferentes 
instituições e práticas sociais que nos constituímos como homem e mulher 
num processo que nunca se finaliza ou se completa; 
b) há múltiplas e conflitantes formas de rever as feminilidades e as 
masculinidades dependendo do contexto sócio-cultural incluindo o tempo, 
os lugares e as circunstâncias; 
c) o conceito de gênero não está restrito ao estudo dos modos e condições 
de vida das mulheres, mas enfatiza a necessidade de se considerar as 
relações de poder entre homens e mulheres, a sociedade e a cultura; 
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d) o conceito de gênero propõe um distanciamento das análises que 
preocupam em focar apenas os papéis e as funções de homens e mulheres, 
investindo numa abordagem mais ampliada que considera as instituições 
sociais, os símbolos, as normas, os conhecimentos, leis e as políticas 
sociais permeadas por crenças e pressupostos de masculinos e femininos 
ao mesmo tempo em que as produzem, mantêm e as ressignificam (2003, 
p. 23). 

 

Em tal contexto, LOURO (1995) define que é através dos processos 

culturais que transformamos a biologia e a tornamos histórica, ou seja, o sujeito vai 

ser masculino ou feminino e isso é construído pelos padrões de uma determinada 

cultura. Assim, os corpos recebem um significado pela cultura e, ao mesmo tempo, 

são por ela modificados: 

 

Nos nossos corpos, como mulheres ou homens, inscrevem-se formas de 
perceber, de se movimentar, formas diferentes � e geralmente opostas � de 
se comportar, de se expressar, de preferir. Somos ensinadas/os a gostar de 
coisas diferentes, a saber fazer coisas diferentes, a sermos competentes ou 
hábeis em tarefas ou funções distintas. Essas preferências, habilidades e 
saberes conformem nossos corpos e os envolvem, expressando-se através 
deles. (LOURO, 1995, p. 177). 

 

Quando falamos em relações de gênero, referimo-nos à construção social 

das identidades e à forma de relações sociais. Se pretendemos construir uma 

sociedade realmente democrática, onde a igualdade entre mulheres e homens exista 

de fato e não apenas na lei ou mesmo no discurso, é preciso estar atentos nas 

relações e práticas cotidianas, promovendo ações não-discriminatórias desde a 

primeira infância. 

De acordo com LOURO (2004): 

 

(...) gestos, movimentos, sentidos são produzidos no espaço escolar e, é 
incorporado por meninos e meninas, tornando-se parte dos seus corpos. Ali 
se aprende a olhar e a se olhar, aprende-se a ouvir, a falar e a calar-se, 
aprende-se a preferir (2004, p. 61). 

  

Se o gênero é constituído pelas relações sociais entre homens e 

mulheres, pensar as ações no interior das instituições de educação infantil implica, 

obviamente, pensar em relações engendradas não só do ponto de vista da 

identidade dos educadores e educadoras, mas também do ponto de vista das ações 

que os mesmos exercem sobre as crianças, conforme afirma SAYÃO (2005). 

Entretanto, o magistério de crianças apresentou-se bastante adequado ao 

papel da mulher como reorganizadora da sociedade, tornando-se assim uma 
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profissão aceitável. Pesquisadoras, como ALMEIDA (2006) e ROSEMBERG (2001), 

ousaram abordar o tema em seus estudos e buscaram, assim, fazer uma reflexão 

mais aprofundada sobre as relações de poder entre homens e mulheres, como 

também sobre a feminização do magistério. 

 

 

2.2. FEMINIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO: 

 
 

De acordo com dados de pesquisas realizadas, as mulheres representam 

mais de 80% da força de trabalho na educação. Dento desse quadro, o ensino pré-

escolar é no Brasil uma ocupação essencialmente feminina, com um contingente de 

94,8% de mulheres (GATTI, 2009). Entretanto, a tendência de uma maior 

participação dos homens entre os profissionais da educação vem se intensificando 

nos últimos anos. De acordo com ROSEMBERG (1999): 

  

A educação infantil � tanto na vertente creche quanto na vertente pré-escola 
é uma atividade historicamente vinculada à �produção humana� e 
considerada de gênero feminino, tendo, além disso, sido sempre exercida 
por mulheres, diferentemente de outros níveis educacionais, que podem 
estar mais ou menos associados à produção da vida e de riquezas... 
(ROSEMBERG, 1999, p.11). 
 

Desde muito tempo, o magistério foi atrelado às características 

tipicamente femininas. Para exercê-lo eram necessários atributos que traziam a 

mulher como sendo a mais apta ao trabalho com as crianças, principalmente com as 

menores. A paciência, afetividade e doação eram atributos necessários e 

fundamentais. Por isso, compreendia-se a docência como um sacerdócio e não 

como uma profissão. 

Sob a influência de correntes de pensamento que consideravam a mulher, 

e somente ela, dotada biologicamente pela natureza com capacidade de socializar 

as crianças como parte de suas funções maternas, e considerando que o ensino de 

crianças na escola elementar era visto como extensão dessas atividades, o 

magistério primário, desde o século passado, começou a ser considerado uma 

profissão feminina por excelência. Os baixos salários oferecidos reforçavam essa 

associação, chegando ao ponto de se encarar como desonroso e até humilhante 

para o homem o exercício dessa profissão. (SAFFIOTI, 1981).       

ALMEIDA (2006, p. 61) afirma que: �(...) o magistério de crianças se 
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tornou um espaço feminino, afastou os homens da sala de aula � que buscaram 

outras opções na estrutura hierárquica escolar, ocupando cargos administrativos�. 

Outro fator importante foi à possibilidade do trabalho com a carga horária 

reduzida, pois conforme aponta OLIVEIRA (1999): 

  

O mercado de trabalho está organizado em torno do tempo integral. Os 
empregos de tempo parcial continuam sendo não somente os que recebem 
pior remuneração como também aqueles que não permitem imaginar 
maiores desenvolvimentos profissionais � como o magistério, que, 
justamente porque feminino, é uma carreira já imaginada para só ocupar 
meio tempo (1999, p. 97). 

 

Outro ponto seria a desvalorização salarial, uma vez que o salário da 

mulher era considerado como uma ação complementar, ou seja, as mulheres não 

eram consideradas como provedoras de suas famílias. Isto acontecia apesar de não 

ser uma realidade brasileira, pois sabemos que muitas mulheres guardam pelo 

sustento de suas famílias. De acordo com o documento Professores no Brasil 

Impasses e Desafios organizado por GATTI � UNESCO (2009), 69% dos 

profissionais da educação básica são mulheres. Estas são, em sua maioria, a 

referência em suas famílias. Na educação infantil, esse número cresce para 95%.   

Na verdade, o magistério representou por muito tempo a única 

possibilidade de trabalho fora do espaço privado para as mulheres, mas o mesmo foi 

reforçado como uma verdadeira missão e vocação. De acordo com ALMEIDA 

(2006), as professoras estavam imbuídas do dever sagrado de conduzir as novas 

gerações no caminho da educação e da instrução que levariam ao progresso da 

nação. Instruir e educar crianças era considerado aceitável para as mulheres e era 

também vista como uma profissão ideal para elas, pois as mesmas possuíam uma 

moral pura, eram pacientes, bondosas e tolerantes com as crianças.  

Para as mulheres professoras de quase um século, para quem a 

profissão se delineou como missão, vocação e destino, a possibilidade de se 

profissionalizar no magistério foi uma das únicas formas de garantir a inserção no 

espaço público e também seu sustento. 

As mulheres foram assumindo o magistério como uma profissão 

adequada para o seu sexo. Além disso, a possibilidade de conciliação dos trabalhos 

domésticos com o trabalho de professora era uma possibilidade ideal, visto que só 

assim as mulheres poderiam manter a dedicação à casa e à família junto a uma 

atividade cultural. 

No que se refere a esse processo, ALMEIDA (1998) explica que a 
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feminização do magistério primário no Brasil aconteceu numa ocasião em que o 

campo educacional crescia em termos quantitativos. Assim, a mão-de-obra feminina 

na educação mostrou-se necessária. Uma das causas da necessidade de recorrer 

ao contingente feminino foi o impedimento moral de os professores, os homens, 

educarem meninas. Outro argumento que permitiu o desempenho das mulheres na 

profissão foi o fato de a docência estar ligada às ideias de domesticidade e 

maternidade.  

Ainda de acordo com ALMEIDA (1998), as mulheres viram no acesso ao 

letramento e ao conhecimento o caminho mais direto para a liberação das limitações 

a que estavam sujeitas, considerando que a educação e a instrução proveriam 

avanços significativos na existência feminina.  

Entretanto, esta relação estabelecida entre carreira docente, trabalho 

doméstico e maternagem também contribuiu para que as profissionais, 

principalmente da educação infantil, fossem desvalorizadas, uma vez que se 

avaliava que onde houvesse o afeto, carinho e cuidado não haveria profissionalismo.  

De acordo com BRUSCHINI e AMADO (1988), somente poderá agir como 

profissional a educadora, ou o educador, que conseguir perceber o magistério como 

uma profissão que exige sólida formação pedagógica, esforço, competência e o 

espírito de classe, mas ao qual, em contrapartida, são devidas boas condições de 

trabalho e remuneração compatível. Desta maneira, o profissional poderá, então, 

buscar aprimoramento em sua formação, reivindicar melhores condições de 

trabalho, enfrentar a relação com os alunos com afeto, mas sem o disfarce do amor, 

e pleitear salários mais justos, através de seu órgão de classe.  

ROSEMBERG (2006) também afirma que ainda há muito por fazer, pois a 

presença feminina no magistério tem muito por conquistar. Entre as questões a 

serem melhoradas estão os baixos salários, que predominam entre as mulheres, e o 

fato de que a mulher ainda é considerada a mais apta ao trabalho com as crianças 

pequenas, pois desta maneira acaba se associando o magistério a vocação e não a 

profissão. 

Como já citado, há uma tendência à maior participação dos homens entre 

os profissionais da educação infantil, e isto vem se intensificando nos últimos anos. 

De acordo com dados estatísticos de 1980, na educação infantil 99% dos 

profissionais eram mulheres; em 1991 esse número mudou para 96,1%, e no último 

levantamento a presença feminina ocupa 94,8% conforme dados (GATTI, 2009). 

Portanto, as escolas de educação infantil, em uma abordagem integrada, 
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pressupõem profissionais de ambos os sexos, qualificados e bem remunerados que 

preencham as funções sociais e educacionais.  Justamente por isso é que 

independe se o profissional que está atuando junto às crianças pequenas é homem 

ou mulher. O que, na verdade, seria extremamente importante para o magistério é a 

valorização salarial do profissional da educação, bem como a existência de uma 

formação qualificada e melhores condições de trabalho. O que se precisa, ou seja, 

são iniciativas que envolvam uma política pública para a educação infantil.  

 
 

2.3. EDUCAÇÃO INFANTIL E GÊNERO: 
 
 
       Em relação à educação infantil e aos estudos de gênero, pode-se afirmar 

que esta conexão é ainda muito pouco explorada na produção intelectual brasileira e 

o assunto carece, portanto, de pesquisas que problematizem estas relações, 

especialmente no que se refere à produção das identidades de gênero na primeira 

infância (SOUZA, 2000).  

                 A educação infantil inicia a formação do cidadão através das regras, 

brincadeiras e aprendizagens próprias da idade, assim a criança vai compreendendo 

como os diferentes papéis vão se apresentando em nossa sociedade. Os momentos 

das brincadeiras são expressivos para a presença das representações, é através 

das brincadeiras lúdicas que meninos e meninas inventam e reproduzem a sua visão 

de mundo marcada pelo gênero, solucionando conflitos e estabelecendo relações 

com seus pares.  

A escola infantil é um espaço significativo para as crianças pequenas da 

atualidade, uma vez que, nos centros urbanos, a maioria delas permanece por 

muitas horas nessas instituições e estabelece relações importantes que são 

relevantes para a construção de gênero. 

Mas como as relações de gênero têm sido pensadas e realizadas nas 

escolas da primeira infância? 

Não podemos negar que os educadores e educadoras atentos às 

questões de gênero têm aumentado nos últimos anos, porém, a maioria ainda 

prefere discutir a escola somente do ponto de vista sócio-econômico. Mas, como 

negar as relações que se estabelecem dentro da instituição escolar que interferem 

no processo de escolarização? 
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Afirmar, no entanto, que nas escolas da primeira infância, educadoras e 

educadores buscam em suas escolhas proporcionar que meninos e meninas 

vivenciem os diferentes papéis, compreendendo que há diferenças entre homens e 

mulheres, tanto biológicas quanto culturais, mas que essas diferenças não podem 

ser formas de opressão e submissão entre as crianças, ainda é difícil.  

Contudo, o nosso olhar deve se voltar especialmente para o interior da 

escola, para as relações estabelecidas entre os educadores e educadoras que lá 

atuam e para as relações destes com os alunos e a comunidade. Só assim, 

apreenderemos o que a realidade está nos mostrando. Portanto, a tarefa mais 

urgente talvez seja exatamente desconfiar do que é tomado como natural. As 

relações de gênero, como produto cultural, são históricas e, como tal, passíveis de 

mudanças ao longo das épocas (LOURO, 1997).  

LOURO (1997) lembra que, no magistério, a presença majoritária das 

mulheres tem determinado práticas e modelos educacionais produzidos e 

reproduzidos muitas vezes pelos homens, e não pelas mulheres que estão no 

cotidiano da sala de aula. Assim, as mulheres tendem inconscientemente a 

reproduzir valores da sociedade em que o homem é privilegiado. 

Ainda de acordo com LOURO (1997) é preciso questionar não só o que é 

ensinado, mas o modo como os alunos são ensinados. É necessário, então, um 

olhar mais aberto para perceber que várias dimensões estão presentes na escola e 

abrangem relações de gênero, sexualidade, classe, raça e etnia. Além disso, torna-

se fundamental compreender como estão organizados o currículo, os procedimentos 

de ensino, os materiais didáticos, as atividades, os processos de avaliação, os 

discursos e as interações e relações.  

Nesse jogo, o ato de ensinar e aprender reflete as condições e 

representações sociais do que é ser homem ou mulher. De acordo com ALMEIDA 

(2007):  

 

(...) as relações pedagógica que são construídas na escola estão 
carregadas de simbolizações e as crianças aprendem normas, conteúdos, 
valores e significados, que lhes permitem interagir e conduzir-se de acordo 
com o gênero e a etnia com a qual se identificam, assumindo 
especificidades de acordo com essa identificação. (ALMEIDA, 2007, p. ) 
 

 

Portanto, a escola de educação infantil, pode ser um lugar privilegiado � 

um espaço para a diversidade de experiências, onde meninos e meninas encontrem 

possibilidades de escolha, sem restrições de sexo, proporcionando o jogo de papéis, 
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a brincadeira simbólica, a busca pelo conhecimento. Nesse sentido, MORENO 

(1999) traz que: 

 

(...) a escola em lugar de ensinar o que os outros pensaram, pode ensinar a 
pensar, em lugar de ensinar a obedecer, pode ensinar a questionar, a 
buscar os porquês de cada coisa, a iniciar novos caminhos, novas formas 
de ensinar, de interpretar o mundo e de organizá-lo. (MORENO, 1999, 
p.16). 

 

Sabemos que as imagens que fabricamos do ser homem ou ser mulher 

não são a partir do nada. Construímos as mesmas conforme as relações que são 

estabelecidas e ensinadas pela família e pela escola. Estas relações são 

fundamentais no processo de constituição e construção da nossa identidade. 

Portanto, não intervir, como afirma MORENO (1999), equivale a apoiar o modelo 

existente. 

A educação é um direito humano e uma ferramenta essencial para obter 

igualdade, desenvolvimento e paz. A educação não-discriminatória será benéfica 

para meninos e meninas e contribuirá para um relacionamento mais igualitário entre 

homens e mulheres (Organização das Nações Unidas - ONU, 1995). Nessa 

perspectiva, a educação tem um papel essencial no contexto da socialização, 

podendo interferir em determinados padrões de convivência. Desse modo, a ação 

dos educadores e educadoras deve se traduzir em atitudes e atividades que 

estimulem meninos e meninas nas mais variadas formas de desenvolvimento social 

� liderança, prática esportiva, sociabilidade, disposição para falar, escutar e 

expressar-se. Possibilitar que ambos aprendam a respeitar a si mesmos e a seus 

pares, a dividir tarefas e responsabilidades e assim tornar a ação educativa 

impregnada de intencionalidade transformadora, é primordial para uma educação de 

qualidade. 

Desde muito cedo, as crianças aprendem que meninos não devem brincar 

com meninas e vice-versa. É generalizado que meninas são mais calmas, passivas, 

submissas e que devem brincar com os seus brinquedos e brincadeiras específicos, 

assim como se tolera que os meninos são agitados, ativos, valentes e também 

devem brincar com os seus brinquedos e brincadeiras específicos.  

Quando a escola promove diferentes modos de separação entre meninos 

e meninas, os mesmos podem estar ganhando ou perdendo diferentes experiências 

na compreensão das relações de gênero.   

Alguns questionamentos são importantes para que educadores e 
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educadoras possam refletir sobre as relações estabelecidas entre seus pares, assim 

como sobre a sua prática educativa sob a ótica de gênero. Cabe investigar o 

cotidiano escolar do ponto de vista das relações de gênero, desvendando 

mecanismos de discriminação e de desigualdade. 

Meninos e meninas são misturados nas escolas, mas conforme afirma 

AUAD (2006), as escolas mistas não são sinônimos de co-educação, pois o fato de 

estarem juntos é insuficiente para o término das desigualdades. Não há co-

educação sem escolas mistas, mas pode haver escola mista sem que haja co-

educação.     

Segundo ALMEIDA (2007), co-educar não é colocar em uma mesma sala 

de aula indivíduos de ambos os sexos, nem mesmo unificar � eliminando as 

diferenças mediante os modelos únicos. Não é uniformizar as mentes de meninas e 

meninos. É ensinar a respeitar o diferente e a desfrutar da riqueza que a variedade 

nos oferece.  

Conforme os estudos realizados, a grande preocupação deste trabalho é 

constatar como as relações de gênero estão sendo discutidas pelos educadores e 

educadoras da educação infantil, focando também as possibilidades de trabalho 

junto às crianças pequenas. Isto se faz importante, pois sabemos que os conflitos 

ainda são velados nas escolas, o que não permite uma maior reflexão sobre as 

ainda existentes divergências entre a escola e as famílias em relação ao referido 

tema. 

Avaliamos que a maior barreira a ser superada é a formação dos 

educadores e educadoras levando em consideração as questões das relações de 

gênero, já que os mesmos ainda estão enfrentando timidamente os estereótipos e 

preconceitos existentes nas escolas da primeira infância. Essa formação irá 

contribuir na co-educação de meninos e meninas e possibilitar, assim, o viver, o 

respeitar e o compreender as diferenças. 

Embora o magistério com base na ótica das relações de gênero seja 

recente e escasso, ele apresenta reflexões interessantes sobre diversos aspectos: 

trabalho e identidade docente, formação, currículo, organização docente, entre 

outros temas. Entretanto, vemos também como de extremo valor o referendar das 

leis nas suas escritas sobre a importância das discussões que envolvem as relações 

de gênero, bem como a exigência de profissionais qualificados e formados para a 

realização do trabalho junto à primeira infância, acreditando que a educação é parte 

importante na transformação da nossa sociedade. 
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CAPÍTULO III - A METODOLOGIA DA PESQUISA 
 
 

 
Trabalho de QUINO, publicado no livro: 

Toda Mafalda � da primeira à última tira, 2003. 

 
 
3.1. Os Fundamentos da Pesquisa Etnográfica: 
 

Pesquisar significa procurar respostas para indagações propostas, para 

as quais ainda não temos respostas concretas. É inserir todo o trabalho de pesquisa 

em um tempo e espaço, buscando enquanto pesquisadora novos caminhos, rumos e 

descobertas.  

A Metodologia tem como função mostrar os caminhos e, assim, ajudar-

nos a refletir e instigar um novo olhar sobre o mundo: um olhar curioso, indagador e 

criativo. Entretanto, o sucesso de uma pesquisa também dependerá do 

procedimento seguido, do envolvimento com a pesquisa e da habilidade em escolher 

o caminho para atingir os objetivos da mesma. 

A pesquisa em educação é sempre, de alguma forma, um relato de 

experiências vividas por um sujeito cujo olhar vasculha lugares muitas vezes já 

visitados. Nada, na verdade, é absolutamente original. Portanto, um modo diferente 

de olhar é pensar a realidade a partir da própria experiência e da própria apropriação 

do conhecimento, já que estes são bastante pessoais. 

A opção por realizar a pesquisa de campo em uma escola pública e na 

modalidade da educação infantil foi feita por acreditar que estas instituições são 

espaços de garantia de direitos, em defesa de uma educação pública, gratuita, laica, 

democrática, inclusiva e de qualidade social para todos, em busca da superação da 

desigualdade, com o reconhecimento e respeito à diversidade. Assim, três motivos 

são relevantes para a presente pesquisa: em primeiro lugar a minha vivência e o 
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meu percurso de trabalho profissional nas escolas públicas, principalmente nas 

instituições de educação infantil; em segundo lugar, as especificidades que a cidade 

de Santo André apresenta nas discussões, formações, publicações e articulações de 

uma política pública voltada à eliminação do preconceito; e por fim, por conhecer o 

município enquanto educadora da própria rede de ensino. 

Nesse contexto, a opção por pesquisar a categoria gênero se deu a partir 

de um conjunto de fatores: compreender melhor a diversidade como uma construção 

histórica, cultural, social e política das diferenças; observar as relações que se 

estabelecem entre os educadores e educadoras nos espaços educacionais, e como 

as mesmas repercutem na educação e cuidado das crianças pequenas; conhecer e 

refletir sobre as práticas de superação discriminatórias e excludentes que se 

colocam nas instituições de educação infantil; e conhecer a identidade dos 

educadores e educadoras enquanto profissionais da educação, comprometidos com 

a justiça social, a igualdade, a inclusão e a diversidade.  

Em uma perspectiva qualitativa de cunho etnográfico, a tarefa deste 

trabalho é lançar um olhar para as relações que se estabelecem entre os 

educadores e educadoras. Tem como objetivo trazer dados das práticas cotidianas 

de educadores e educadoras das instituições de educação infantil � creche, e qual a 

repercussão dessas relações na educação das crianças pequenas. O nosso objeto 

de investigação esteve focado nas relações sob a ótica das relações de gênero, 

buscando analisar quais as dificuldades em romper os conflitos e barreiras. Também 

se procurou analisar se existiram avanços na categoria gênero na modalidade da 

educação infantil.  

Assim sendo, optamos por nos aproximar dos educadores e educadoras 

focalizando as relações estabelecidas e as ações realizadas no cotidiano escolar. 

Isto foi realizado acreditando que muitas das ações realizadas no trabalho com 

gênero são produtos culturais, mas que as mesmas podem e devem ser 

transformadas.  

Para melhor compreender as relações, as situações e vivências 

cotidianas, buscamos desvendar os mecanismos de discriminação, dominação e 

superação do ponto de vista das relações de gênero, conforme estudos explicitados 

no segundo capítulo deste trabalho. 

De acordo com estudos, a partir do momento em que nos sentimos 

preparados para a investigação, o objeto sobre o qual dirigimos o nosso olhar já foi 

previamente alterado pelo próprio modo de visualizá-lo. Nesse sentido, o ouvir e 
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olhar devem estar devidamente sensíveis pela teoria, conforme afirma OLIVEIRA 

(1994).  

O trabalho de observação, interação e participação, traz a intenção de 

socializar criticamente a pesquisa que será realizada. Mesmo sabendo que o 

cotidiano escolar envolve muito mais do que descrever as rotinas, as ações e as 

dinâmicas diárias, a investigação buscará estar atenta aos detalhes que se fazem 

presentes nas relações estabelecidas entre os educadores e educadoras. O que se 

pretende observar é como a organização, escolhas e planejamento intencional do 

trabalho pedagógico refletem e repercutem junto às crianças pequenas. A 

observação realizada neste trabalho tem como característica sempre a intenção de 

atentar para os fatos sob a ótica das relações de gênero.  

Conforme afirma ANDRÉ (2003):  

 

A observação é chamada de participativa porque parte do princípio de que o 
pesquisador tem sempre um grau de interação com a situação estudada, 
afetando-a e sendo por ela afetado. As entrevistas têm a finalidade de 
aprofundar questões e esclarecer os problemas observados. Os 
documentos são usados no sentido de contextualizar, explicitar suas 
vinculações mais profundas e completar informações através de outras 
fontes (2003, p. 28). 
 

A escolha de realizar a presente pesquisa de forma etnográfica foi 

justamente por considerar de fundamental importância o acompanhamento 

sistemático que envolve a dinâmica dos grupos, suas relações e também a 

organização e o planejamento realizado pelos educadores e educadoras. 

Entendemos que este acompanhamento possibilita uma melhor compreensão do 

cotidiano escolar.  

Apesar disso, sabemos que observar as maneiras próprias de como as 

pessoas vêem a si mesmas, as suas experiências e o mundo que as cercam, é um 

grande desafio. No entanto, olhar para o cotidiano escolar na ânsia de responder os 

questionamentos desta pesquisa nos encoraja à aproximação dos educadores e 

educadoras, bem como de suas práticas cotidianas desenvolvidas na educação 

infantil, tendo como foco principal responder a problemática deste trabalho. Porém, 

essa observação apresenta riscos, pois o que cada pessoa seleciona para ver 

depende muito de sua história pessoal e, principalmente, de sua bagagem cultural; 

portanto, o observador pode ser influenciado por sua história pessoal, sua formação 

ou pelo grupo social a qual pertence. Tudo isso o leva a privilegiar certos aspectos 

da realidade e negligenciar outros. Nesse sentido, é preciso planejar a observação, 
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ou seja, determinar com antecedência �o que� e �o como� observar. Para isso, é 

fundamental definir claramente o foco da observação (LUDKE; ANDRÉ, 1986). 

As autoras argumentam que à medida que o observador acompanha as 

experiências diárias, as relações estabelecidas entre os sujeitos, pode tentar 

apreender a sua visão de mundo, isto é, o significado que eles atribuem à realidade 

que os cerca e às suas próprias ações. Na observação, é importante descrever os 

sujeitos, reconstruir diálogos, palavras, depoimentos, descrever os locais, os 

eventos especiais, as atividades e também o comportamento do observador. É 

importante também que esses registros contenham as observações pessoais do 

observador, seus sentimentos, ideias, impressões, pré-concepções, dúvidas, 

incertezas, surpresas e decepções (LUDKE; ANDRÉ, 1986). 

Optamos por entrevistar os educadores e educadoras responsáveis pelas 

turmas do período da manhã. São dois educadores e duas educadoras, que 

trabalham quatro horas diárias junto às crianças. As entrevistas foram realizadas 

considerando a importância da organização do tempo e do espaço, a fim de 

propiciar uma relação de interação entre pesquisadora e entrevistados. Procurou-se, 

assim, possibilitar �uma atmosfera de influência recíproca entre quem pergunta e 

quem responde�, conforme relatam (LUDKE; ANDRÉ, 1986, p. 33). 

Selecionamos algumas questões para nortear a conversa. As entrevistas, 

porém, aconteceram sem rigidez ou imposições, o que possibilitou que os 

entrevistados e entrevistadas pudessem discorrer sobre o tema de um jeito informal. 

Entretanto, a entrevista não se resume apenas nas palavras ditas pelo 

entrevistado ou entrevistada. É preciso estar atento para os gestos, entonações de 

voz, enfim, todas as expressões corporais dos mesmos. Para coletar as respostas, 

utilizei o gravador e o registro das outras linguagens captadas pelo meu olhar e 

transcritas cuidadosamente. 

As entrevistas e observações foram realizadas no período de agosto de 

2009 a novembro de 2009 e transcritas logo após seu término. A partir da 

transcrição das entrevistas e das observações coletadas, o desafio foi buscar 

relacionar teoricamente as falas dos educadores e educadoras, as concepções que 

estavam implícitas, as relações observadas e as posturas desses mesmos 

educadores diante das crianças. 

De modo geral, percebemos um grande esforço dos educadores e 

educadoras para socializar o trabalho realizado e a intencionalidade de cada ação 

planejada. Por outro lado, percebemos conflitos velados nas relações entre os 
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educadores e educadoras, principalmente pelas diferentes concepções que 

determinavam as ações, as atitudes e o trato dos educadores e educadoras junto às 

crianças, assim como a integração e as possibilidades de trabalho de meninos e 

meninas nas mais variadas atividades do cotidiano. 

 

 

3.2. Contextualização do Campo de Pesquisa: algumas notas sobre Santo 

André/SP: 
  

Santo André está inserida no contexto da Região Metropolitana de São 

Paulo, possui uma população de 673.234 habitantes. Destes, 325.367 são homens e 

347.867, mulheres. A indústria metalúrgica ainda é predominante na região, mas a 

cidade vem abdicando da sua identidade no setor industrial, passando a ostentar 

uma identidade vinculada ao setor de serviços. O mercado de trabalho em Santo 

André está dividido da seguinte forma quanto ao gênero: 59% são ocupados por 

homens e 41% por mulheres. Esta distribuição por gênero se trata da mais igualitária 

entre os municípios do Grande ABC. (Fonte: Rais/Caged).  

Em Santo André, 9,3% das mulheres não possuem instrução ou tem 

somente menos de um ano de estudo. Apenas 3,6% das mulheres andreenses 

possuem mais de doze anos de estudos. (Fonte: IBGE, Censos Demográficos, 

2000).  

Para o governo Municipal de Santo André, a Educação é a construção de 

um processo facilitador na busca por uma educação básica de qualidade. Seu 

objetivo é promover o desenvolvimento integral e harmônico dos educandos em 

todas as suas potencialidades, física, intelectual e ética. O município procura 

promover uma política de educação inclusiva e integrada, que propicie a 

democratização do acesso, permanência e da gestão, primando pela qualidade 

social dos educandos (dados coletados no site do município). 

Entre as modalidades atendidas, a educação infantil é tratada pelo 

município como um direito da criança, uma opção da família e dever do Estado, 

ampliando assim, gradativamente o seu atendimento. O governo diz acreditar que 

não basta o acesso das crianças aos equipamentos, que é preciso ainda garantir a 

qualidade neste atendimento. Para isso, a rede tem investido na construção de 

novas creches, bem como na formação dos seus educadores e educadoras e nos 

materiais oferecidos para qualificar as atividades desenvolvidas para cada faixa 
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etária.   

Hoje, a rede municipal de Santo André conta com vinte e duas creches 

públicas municipais e com dezesseis creches conveniadas a entidades filantrópicas 

filiadas à FEASA (Federação das Entidades Assistenciais de Santo André). As 

creches municipais atendem as crianças em período integral, com onze horas, e em 

período semi-integral, com seis horas de atendimento. As creches conveniadas 

realizam o atendimento das crianças apenas em período integral de oito horas.  

As escolas municipais de educação infantil e fundamental (EMEIEF) têm 

um total de 44 unidades escolares, com atendimento de quatro horas para a 

educação infantil, cinco horas para o ensino fundamental e três horas para a 

educação de jovens e adultos (EJA). 

Já os centros educacionais de Santo André (CESA�s) são equipamentos 

construídos por um conjunto de instalações associadas, compreendendo a EMEIEF, 

creche e centro comunitário. São espaços de convivência com educação formal, 

não-formal e informal. 

 

Quadro 1: 

Escolas 2003 2004 2005 2006 

Particular 44 50 55 122 

Creches 19 19 20 22 

EMEIEF 44 44 44 44 

CESA�s  10 10 10 

 

Fonte: Mapas de Movimento da Secretaria de Educação e Formação Profissional 

Elaboração: Observatório da Educação e do Trabalho de Santo André. 

 

A partir do ano de 2006, as escolas particulares do município começaram 

a ter um acompanhamento mais próximo do DEIEF (Departamento de Educação 

Infantil e Fundamental), pois o departamento tinha como metas legalizar as 

instituições de educação privada e se aproximar das ações realizadas nestas 

instituições, assim como dos projetos político pedagógico das unidades escolares.  

A cidade também contava com o Projeto Sementinha, que era um projeto 

de trabalho de educação informal com crianças de quatro e cinco anos de idade e 

que ainda não tinham sido atendidas pela rede pública e particular. Mas no ano de 

2009, a Secretaria de Educação e Formação Profissional (SEFP) organizou as 

unidades escolares para receberem todas as crianças que estavam fora das 
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escolas, ampliando o atendimento da educação infantil. Porém, é certo que espaços 

foram perdidos pelas crianças nas Unidades Escolares, pois a adequação para o 

respectivo atendimento contou com a ampliação de salas nas próprias Unidades 

Escolares e não na ampliação de mais creches no município.  

 

 

3.2.1. Santo André � Perfil dos Educadores e Educadoras: 

 

A rede municipal de ensino conta aproximadamente com 1,3 mil 

profissionais, sendo estes 96,9% do sexo feminino. Apenas 52% dos educadores e 

educadoras têm curso superior e 26,9% conta apenas com o magistério. Entre as 

educadoras, 42% são chefes de família. A grande maioria delas, 78%, é concursada. 

Em relação ao tempo de serviço no funcionalismo público do município os dados são 

os seguintes: 22% têm apenas de um a cinco anos de trabalho, 20% de onze a 

quinze anos, 19% de seis a dez anos, 11% de dezesseis a vinte anos, 8% de vinte 

um a vinte e cinco anos e 1% com mais de vinte e seis anos de trabalho na rede. O 

gráfico abaixo ilustra os dados: 

1 a 5 anos
11 a 15 anos
6 a 10 anos
16 a 20 anos
21 a 25 anos
mais  26 anos

 

Figura 01: Gráfico de dados do tempo de serviço das educadoras e educadores da 

rede municipal de Santo André.  
Fonte: Mapas de Movimento da Secretaria de Educação e Formação Profissional 

Elaboração: Observatório da Educação e do Trabalho de Santo André.  
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3.3. A Creche Mafalda: 

 
 

A Creche foi escolhida como locus desta pesquisa por ter uma realidade 

diferenciada, o que possibilita o estudo de sujeitos � homens e mulheres � que 

fazem a educação de crianças bem pequenas. Reconhecer a presença de 

profissionais do sexo masculino na educação infantil se tornou critério relevante na 

definição quanto à instituição pesquisada, pois se buscava poder aproveitar a 

diferenciação do seu contexto. 

Outro critério a ser explicitado foi a escolha de uma instituição pública que 

trabalhasse apenas com a educação infantil. Também foram relevantes os seguintes 

aspectos: conhecimento da proposta pedagógica da creche, já que também sou 

profissional do município, e indicação da unidade por profissionais educadores 

conhecidos por mim. 

Inicialmente, estabeleci contato com o Departamento de Educação Infantil 

e Fundamental (DEIEF) de Santo André, sendo que o mesmo indicou que seria 

importante a apresentação de vários documentos. Eles eram: uma carta de 

indicação da Universidade Metodista de São Paulo, resumo da minha pesquisa, um 

cronograma com os horários, dias da semana e a creche a ser pesquisada. Após a 

aprovação do DEIF, o próximo passo foi entrar em contato com a Creche Mafalda. 

Já na Creche, procurando interagir com a Equipe Diretiva da escola, fui 

bem recebida pela Direção da escola. Ali, explicitei as intenções da pesquisa e sobre 

meu interesse em realizar o trabalho de campo naquele contexto escolar, 

principalmente pelas peculiaridades da escola, pois ter educadores e educadoras no 

trabalho junto às crianças tão pequenas é realmente um grande diferencial na 

história da educação infantil. A Direção da escola se colocou à disposição. Permitiu 

a possibilidade da pesquisa na unidade e relatou que a pesquisa poderia contribuir 

muito como os profissionais da Creche. Assim, firmamos dias e horários para que o 

trabalho de campo iniciasse. 

Para iniciarmos a pesquisa, a primeira fonte de informação foi a consulta 

aos documentos da escola: o projeto político pedagógico e as fichas informativas. 

Por meio do projeto político pedagógico, conseguimos conhecer um pouco mais a 

estrutura da escola, o bairro em que estava localizada, sua organização e, 

principalmente, os seus objetivos como instituição educacional. A análise do 

documento nos permitiu o acesso a várias informações.  
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É importante deixar registrado que no Projeto Político Pedagógico do ano 

de 2009, apenas foram alterados os dados dos profissionais que trabalham na 

Unidade Escolar, ou seja, a construção coletiva do Projeto Político Pedagógico como 

é almejado nas instituições escolares não aconteceu, sendo o documento de 2008 a 

base e referência para o trabalho da comunidade escolar.     

A Unidade Escolar fica no município de Santo André, em um bairro que 

faz divisa com os municípios de São Paulo e Mauá. Esta unidade se encontra 

localizada próxima à Petroquímica do bairro de Capuava. 

O bairro já é formado por casas, porém as mesmas são muito pequenas e 

com número grande de pessoas que moram no mesmo espaço. Há casas que são 

remanescentes de favelas que foram urbanizadas. As ruas são pavimentadas e 

arborizadas. Há no bairro grandes possibilidades para lazer, como quadras, 

parques, brinquedos e praças (dados coletados do Projeto Político 

Pedagógico/2009).  

A Creche Mafalda tem treze anos e foi inaugurada em 28/09/96, mas 

permaneceu fechada por um ano e seis meses. Começou a funcionar apenas em 

março de 1998, atendendo apenas em período integral e com uma organização dos 

grupos por faixa etária. De acordo com o Projeto Político Pedagógico, desde o ano 

de 2001 a Unidade Escolar começou a organizar os seus trabalhos por Ciclos e, de 

acordo com os documentos pesquisados, esta organização tinha como objetivo 

favorecer a aprendizagem e o desenvolvimento das crianças, bem como promover 

uma maior proximidade das crianças pequenas com as maiores (dados coletos do 

Projeto Político Pedagógico/2009). 

A Creche é constantemente visitada por moradores do entorno, por outras 

creches conveniadas e de outros municípios, e também por escolas de educação 

infantil da própria rede de ensino e particulares. Estas visitas acontecem para 

conhecer o trabalho ali realizado, a organização dos espaços e estabelecer diálogos 

pedagógicos entre os educadores e educadoras.  

A Creche Mafalda presta atendimento a duzentas e quarenta crianças, na 

faixa de três meses a quatro anos e onze meses, nos períodos: integral e semi-

integral. A partir dos cinco anos, as crianças são encaminhadas para as EMEIEF�s 

(Escolas de Educação Infantil e Fundamental) da rede municipal, para a 

continuidade da educação infantil.  

A inserção das crianças acontece primeiramente através de inscrições 

realizadas por seus familiares. Em seguida, todas as crianças são visitadas por 
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assistentes sociais do município que, através dos critérios estabelecidos pela 

Prefeitura de Santo André, fazem uma tabulação e classificação para a inserção das 

crianças na creche.  

Os critérios estabelecidos pela Prefeitura de Santo André para a inserção 

das crianças nas creches são elencados por prioridades, e o critério de desempate é 

realizado através da renda per capita: 

Prioridade 1 � mãe ou responsável legal trabalhador e criança em situação de risco 

pessoal e social; 

Prioridade 2 � situação de saúde da criança; 

Prioridade 3- mãe trabalhadora sem risco da criança; 

Prioridade 4 � mãe ou responsável legal não trabalhador e criança em situação de 

risco pessoal e social; 

Prioridade 5 � mãe ou responsável legal não trabalhador sem risco da criança. A 

organização de desempate é realizada através da renda per capita.   

Vale ressaltar que a educação infantil é um direito a todas as crianças e, 

conforme estudos realizados no primeiro capítulo deste trabalho, a organização da 

inserção dos meninos e meninas na creche deveria ter como foco principal a própria 

criança e não o seu responsável legal enquanto trabalhador. 

Para a efetivação deste atendimento, a Unidade Escolar conta com seis 

salas de aula em cada período, um ateliê, um pátio, um refeitório, um laboratório de 

informática, uma sala de vídeo, uma biblioteca, um lactário, uma cozinha industrial, 

uma secretaria, uma sala de reunião, banheiros para adultos e crianças, um 

trocador, um solário e uma ampla área externa � com horta, árvores, brinquedos e 

dois parques: um de areia e um gramado.  

No total, a Equipe da Creche tem quarenta e seis profissionais, sendo 

uma diretora, uma coordenadora pedagógica, uma assistente de direção, uma 

auxiliar administrativa, quatorze professores, quinze auxiliares de educação infantil, 

seis funcionários operacionais, cinco funcionárias da cozinha, uma assistente social 

e um professor de Vivências Corporais. O período da manhã conta com quatro 

profissionais do sexo masculino, são eles: dois professores de educação infantil, um 

professor de Vivências Corporais, um operacional.  

A Equipe avalia que a participação das famílias nas atividades e 

encontros propostos pela Creche é de efetiva colaboração, tendo em média 98% de 

adesão nos mesmos. Entre as atividades desenvolvidas estão: passeios, oficinas, 

palestras, festas e reuniões. Relatam também que as famílias têm uma relação de 
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muito respeito com os profissionais da Creche, e que, no início, a resistência por ter 

profissionais do sexo masculino se fazia presente, mas hoje está muito diferente, 

pois os familiares relatam que apreciam o trabalho de todos os profissionais, 

independente do seu sexo. 

Entre as atividades realizadas junto às crianças, a Equipe Diretiva avalia 

que o grande enfoque dos educadores e educadoras é nas seguintes Linguagens: 

Artes, Brincadeira, Histórias, e no cuidado tão peculiar no trabalho da Creche. 

Também realizam Projetos de trabalho junto aos pequenos como: Projeto de 

Acolhimento, Casa Lúdica, Leitura e Escrita, Brinquedos e brincadeiras, e Meio 

Ambiente, com a parceria da SEMASA (Órgão responsável pelo Saneamento Básico 

da cidade).  

Para que a formação continuada seja efetiva, a Prefeitura de Santo André 

tem possibilitado às coordenadoras pedagógicas realizar uma assessoria junto com 

a formadora Maria Elisa Mattozinho Bernardes � Professora da FEUSP. Nela, 

discutem-se peculiaridades da infância e da educação infantil.  

A Creche Mafalda também socializa o trabalho realizado através do seu 

jornal, que é distribuído para todas as crianças, e também através de cartazes e 

informativos que são fixados na própria Unidade. 

A organização da rotina na Creche é realizada da seguinte forma: 

 

Período Manhã Período Tarde 

Entrada e Acolhimento Lanche e Roda de Conversa 

Café Atividades Pedagógicas 

Atividades Pedagógicas Parque 

Parque, Vídeo, Ateliê e Informática Jantar  

Atividades Livres Atividades Livres 

Almoço, Higiene e Escovação Higiene, Escovação e Troca 

Descanso e saída do semi-integral Saída 

Quadro 02: Rotina da Creche 

 

Esses dados nos permitiram, na qualidade de observadores, adentrar na 

escola com uma percepção mais generalizada da estrutura e do funcionamento da 

mesma e nos quais a investigação iria se desenvolver. Isso nos auxiliou nas análises 

e interpretações dos resultados obtidos. 
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3.4. Corpo Docente Pesquisado: 

 
 É importante ressaltar que a escolha da escola a ser pesquisada se deu 

neste espaço educacional porque diariamente meninos e meninas têm contato com 

educadores e educadoras. Este fator influenciará decisivamente na pesquisa a ser 

realizada sob a ótica de gênero.  

 O grupo de educadores e educadoras do período da manhã (horário em 

que foi realizada a pesquisa) é composto por quatro professoras e dois professores, 

e quinze auxiliares de educação infantil. É importante deixar registrado que as 

auxiliares de educação infantil das creches municipais são contratadas pela 

Entidade Educacional MEIMEI (entidade filantrópica filiada a FEASA � Federação 

das Entidades Assistenciais de Santo André), que estabelece uma parceria com o 

município. Também há um professor de educação física, que realiza o trabalho de 

vivências corporais duas vezes por semana com todas as crianças da Unidade.  

 O tempo de trabalho dos profissionais na Creche varia bastante. O maior 

tempo de serviço encontrado entre os profissionais é de onze anos, mas há aqueles 

que acabaram de chegar à instituição e estão há poucos meses. Quem tem maior 

tempo de atuação é uma professora, com onze anos dentro da unidade, seguida de 

um professor que já está há cinco anos na escola. Há também uma professora que 

está prestes a se aposentar e este ano quis experimentar o trabalho com a 

educação infantil, já que o seu percurso na rede de ensino foi apenas com o ensino 

fundamental. 

 A pesquisa foi direcionada à observação e análise das relações entre os 

educadores e educadoras da creche, e a repercussão destas na educação das 

crianças. Foi realizada com educadores e educadoras que atuam no primeiro e 

segundo ciclo da educação infantil, atendendo crianças da faixa etária de três meses 

até quatro anos e onze meses de idade.  

 De acordo com SOUZA (2006), a necessidade de conhecer as 

representações das educadoras e educadores de si mesmos e sobre a sua 

profissão, é de extrema importância, pois estas representações estão envolvidas por 

normas, preconceitos, valores e crenças. As mesmas possibilitam também a 

compreensão das práticas educativas dos educadores e educadoras, assim como as 

relações que se estabelecem dentro da escola, envolvendo gênero, raça e classe.  

 Outro aspecto importante que SOUZA (2006) aponta é que estudos têm 

abordado as relações de gênero, mas de homens e mulheres já adultos, 
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negligenciando o aspecto da constituição da infância e dessas relações que acabam 

por se tornarem definidoras de comportamentos, atitudes e valores na vida das 

pessoas. 

 Adotamos o procedimento de selecionar uma creche municipal. A partir do 

momento em que a escola foi escolhida, buscamos educadores e educadoras que 

aceitassem a nossa presença em sua sala de aula. Para isso, foram realizados 

contatos prévios com a coordenação e também com os educadores e educadoras, 

através da participação de reuniões pedagógicas semanais. Nesses encontros, 

explicamos a importância da investigação e convidamos os que se sentiam à 

vontade para serem sujeitos da pesquisa. Dos seis educadores e educadoras, 

apenas quatro se dispuseram a participar da pesquisa.  

 Com base na perspectiva etnográfica, a pesquisa associou um processo 

de observação dos trabalhos e a realização de entrevistas. Foram registrados 

exemplos de situações isoladas que aconteceram com enfoque nas relações sob a 

ótica de gênero. Destacamos, ainda, que a aproximação com os sujeitos presentes 

na escola nos ajudaram a traçar o perfil da escola, sua inserção no bairro e o seu 

funcionamento.  
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CAPÍTULO IV - AS RELAÇÕES DOS EDUCADORES E 

EDUCADORAS DA CRECHE MAFALDA SOB A ÓTICA DAS 

RELAÇÕES DE GÊNERO 

 
 

 
    Trabalho de QUINO, publicado no livro: 

Toda Mafalda � da primeira à última tira, 2003. 

 
 

 A creche, com sua história e dinâmica própria, permeada pelas relações 

entre os educadores e educadoras, famílias, crianças e outros, se expressa nas 

diferentes formas dos sujeitos interagirem no seu interior, na sua ocupação do 

tempo e do espaço, nas rotinas que ali desenvolvem, nas concepções acerca do 

trabalho pedagógico desenvolvido junto com as crianças, nas concepções de 

infância e também nas diferentes formas físicas e simbólicas de expressão de poder. 

 Educadores e educadoras fomentam estratégias várias, envolvendo 

relações que são elaboradas e desenvolvidas pelo enfrentamento das suas 

diferenças e concepções sobre educação infantil, criança e relações de gênero. 

Também estão presentes nessas relações elementos subjetivos e objetivos que 

abrangem os afetos, as emoções, a sexualidade, etnia, raça e classe social e 

compõem a identidade de cada profissional da educação. 

 Os quatro profissionais que participaram da pesquisa pertencem a 

diferentes faixas etárias, condições sociais, econômicas, políticas e culturais. Dos 

quatro profissionais, somente uma educadora, �Liberdade�, trabalha apenas meio 

período. �Manolito e Susanita�, têm jornada suplementar na própria rede de ensino 

do município de Santo André. O educador �Filipe�, por sua vez, trabalha no período 

da tarde em uma creche do Município de São Paulo. Todos são titulares do cargo de 

professores de educação infantil e ensino fundamental.  
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4.1 � Educadores e Educadoras da Creche Mafalda 

 
 Para referendar as crenças, concepções e escolhas dos profissionais que 

aqui se apresentam, trazemos as ideias de LOURO (1997). Estas defendem que as 

identidades são múltiplas e plurais, transformam-se e podem nos ajudar a entender 

que as práticas educativas são generalizadas e se produzem a partir das relações 

de gênero, classe e raça. A identidade cultural possibilita nos reconhecermos como 

pertencentes ao gênero masculino ou feminino, a esta ou àquela raça e até mesmo 

distinguir as desigualdades econômicas, baseadas nas relações sociais e culturais 

que se estabelecem constantemente, inacabadamente. 

 Os educadores e educadoras da Creche Mafalda, ao relatarem as suas 

opções pessoais e profissionais, deixam claro o dualismo entre a realidade e o 

desejo, o desejável e o possível, o eu e o outro. Em seus relatos, a força e a 

determinação de serem profissionais da educação transpareciam a esperança e a 

crença na educação infantil.  

  

 

Educador Filipe:   
 
 O educador Filipe iniciou a sua trajetória no magistério através do 

Seminário. Está no magistério desde 1989 e hoje atua nas redes de ensino de Santo 

André e de São Paulo, como educador da primeira infância e na creche. A sua 

formação acadêmica é em Sociologia e relata que desde o magistério sempre foi um 

estudioso e leitor nato. Também disse na sua entrevista que o seu percurso 

profissional se diferenciava porque ele era envolvido ativamente nas questões 

político-sindicais e no debate sobre a melhoria das condições de trabalho do 

profissional da educação, dizia ser um militante da educação. Esse foi um aspecto 

realçado por ele durante as nossas conversas. Entre algumas características que 

observei em Filipe, destacaram-se a boa relação de amizade e atenção que ele 

estabelecia com todos da Creche Mafalda. O educador sempre mostrou muita 

disponibilidade para falar sobre o seu trabalho. A seguir, parte de sua entrevista: 

 
Eu optei [por] ser professor, a minha carreira de professor está 

conjugada com minha opção de ser sacerdote. Estudava para ser 

padre em Uberaba e tinha que optar para contribuir com uma área de 
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serviço social. [...] criávamos creches para as crianças de rua e, 

neste tempo, tinha que concluir minha formação básica [...] eu e mais 

quatro homens éramos os únicos [...] na escola, mas era aceitável, 

porque estávamos estudando para ser[mos] padres. Terminei o 

magistério em Uberaba, mas também tive problema[s] de ordem 

ideológica que me [fizeram] trilhar outro caminho. Saí do seminário � 

tive uma paixão em sala de aula casada com uma frustração. [...] 

[Depois disso me] casei, [tive filhos e estabeleci a minha vida em São 

Paulo]. [...] No início do [magistério], uma professora [sempre] falava 

da importância de ler os clássicos [como] Paulo Freire, Carl Rogers, 

Piaget e, nós, homens, líamos mais e tínhamos mais tempo para 

pensar e, com isso, mais domínio dos conteúdos. Na verdade, o 

nosso tempo era maior, porque as mulheres tinham a sua rotina 

doméstica, ao contrário de nós [...] olha, eu não tive muita escola, 

estou me formando agora, mas eu sou militante, sou militante, a 

militância me deu formação. Eu aprendi fazendo escola [...] [e] minha 

mudança metodológica de relações, acho que eu busco melhor essa 

afirmação, porque eu não posso ser militante dos monitores e nem 

posso ser militante da creche, tenho que ser militante da primeira 

infância, pela paixão pela primeira infância. (Filipe).  

 

 

Educador Manolito: 
  

 O educador Manolito iniciou a sua trajetória no magistério transgredindo 

as orientações da sua família � que tinha como expectativa que ele fizesse 

Processamento de Dados. Está no magistério mais ou menos desde 1990. Hoje, 

atua na rede de Ensino de Santo André com uma carga horária de quarenta horas 

semanais, no período da manhã ele está na Creche Mafalda e à tarde em outra 

Creche do Município como educador da primeira infância. A sua formação 

acadêmica é em Pedagogia e também Serviço Social. Entre algumas características 

que observei em Manolito, destacam-se a sua tranquilidade, transparência e 

sinceridade. Ele também mantinha uma boa relação com todos da Creche, mas era 

bastante reservado.  

 

Desde criança sempre tive fascínio pela profissão do magistério. 

Meus pais eram analfabetos [...] na minha casa nem meu pai nem 
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minha mãe escreviam, mas me colocaram na escola. [...] Eu achava 

aquilo maravilhoso e as coisas que aconteciam nas escolas também 

[...] Tinha fanfarras, tinha banda, palco para fazer apresentações. 

Aquilo, para mim, [...] era uma coisa imensa, enorme. E ficava 

fascinado, apesar da rigidez que a gente observava: de ter fila, 

carteiras um atrás do outro... . Quando foi para terminar a 8ª série, a 

minha vontade era fazer o Magistério [...] só que para minha mãe, o 

ideal na época era fazer Processamento de Dados. [...] Saí da escola 

pública, fui para uma particular [...] comecei a fazer Processamento 

de Dados, [...] eu não concluí. [...] Falei: [...] �eu não fiz o magistério 

mas eu tenho uma opção. Meu Superior, eu posso fazer em 

Pedagogia�. Fiz Pedagogia [...] e [...] Serviço Social, [...] Falei: �Bom, 

eu estou atendendo a criança, mas e a família? Vou fazer Serviço 

Social, para poder abranger mais esse lado�. (Manolito). 

 

 

Educadora Susanita 
 
 A educadora Susanita está no Magistério há quatro anos e há dois anos 

na rede de Ensino de Santo André � mesmo tempo em que está na Unidade 

Escolar. Ela também trabalha na Educação de Jovens e Adultos (EJA) no período da 

noite. A sua formação acadêmica é em Pedagogia com especialização em 

Educação Infantil, e relata que está fazendo um curso de formação da EJA. Na 

Creche Mafalda, ela trabalha com crianças de três anos e meio até quatro. Entre 

algumas características que observei em Susanita, posso destacar que ela é falante 

e muito questionadora, perguntando sobre os mínimos detalhes de tudo. Percebi 

que também mantinha uma relação de amizade com todos da Creche Mafalda.  

 

Meu primeiro interesse em trabalhar com a criança... Eu gosto muito 

de lidar com esse ambiente da juventude, do infantil, o lúdico. Então, 

a minha formação é Pedagogia, com especialização em Educação 

Infantil. E, no primeiro momento, vir trabalhar aqui na creche foi 

porque é mais perto da minha casa, porque a minha opção seria o 

Fundamental. Mas, o Infantil também eu me dou bem, não tenho 

problema. É gostoso. E, por enquanto, eu estou só fazendo um curso 

de formação no EJA, no momento. Pretendo fazer uma pós. 

(Susanita)  
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Educadora Liberdade 

 

A educadora Liberdade está na rede de ensino de Santo André há 

dezessete anos, e na Creche Mafalda desde que inaugurou. A sua formação 

acadêmica é em Pedagogia, com Lato Sensu em Educação Infantil. Na creche 

Mafalda, ela trabalha com crianças de quatro anos e relata que quer se aposentar 

nesta instituição. Liberdade já trabalhou nas diferentes modalidades, mas prefere é a 

educação infantil � principalmente o trabalho em Creche. Entre algumas 

características que observei em Liberdade estão a sua boa relação de amizade e 

atenção com todos da Creche Mafalda. Por várias vezes, vi Liberdade se colocando 

à disposição dos outros educadores e educadoras. Percebi que a educadora 

Liberdade demonstrava bastante interesse em ouvir os seus parceiros e também 

gostar do trabalho coletivo � principalmente se o mesmo envolvia as crianças.  
 

[...] [estou] na rede [...] há 17 anos. Aqui na creche, 12, desde que 

inaugurou. A minha formação é Pedagogia, com Pós em Educação 

Infantil. [...] nosso tratamento é de educador para educador. E é 

sempre assim, visando o interesse da criança. Procurando trabalhar 

em conjunto, buscando mesmo nas diferenças fazer combinar, ter as 

parcerias. Então, é tranquilo. [...] Bom, quando a gente começou... 

Éramos monitoras. Então não tinha, assim, professora. Todo mundo 

era monitor, trabalhava seis horas [diárias] [...] Na época que eu vim 

[para o Magistério], trabalhava na área administrativa de uma 

metalúrgica. Não tinha nada a ver. Mas, eu sempre gostei de criança. 

Sempre falei: �Um dia, vou trabalhar com criança�. Aí, quando surgiu 

o curso, eu tinha secretariado, mas naquela época não precisava de 

magistério, de nada disso. Quando eu ingressei, falei: �Não, é isso 

que eu quero�. Passaram dois anos e eu fui fazer Pedagogia. Não 

quis fazer Magistério, porque eu achava que fazer o colegial 

novamente era... [...] Eu fiz Pedagogia. Meus filhos eram tão 

pequenininhos, mas fui. �Eu vou, que a minha mãe enquanto está 

viva, ela pode me ajudar. Depois, não sei do futuro, então eu vou�. 

Faz uns cinco anos atrás, eu fiz a minha Pós. Surgiu uma 

oportunidade e eu quis fazer Educação Infantil. Amei mais a Pós do 

que a Faculdade... Tudo o que eles falavam lá, dava para se ver, 

para enxergar, porque tinha Educação Infantil. Era tudo voltado para 

o que a gente já faz. E tinha a matéria Creche, até de outros países e 
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era vídeo. Era muito gostoso. [...] a gente construiu uma história aqui. 

[...] Todo mundo veio e foi embora [e, o] que me faz ficar aqui [na 

creche] é o vínculo com a[s] família[s] (Liberdade). 

 
 

4.2 � A Opção pela Educação Infantil 

 
 Nos processos culturais construídos por homens e mulheres na sua 

relação com o meio social, com seus semelhantes, estão as múltiplas formas por 

meio dos quais esses sujeitos se educam e transmitem essa educação para as 

gerações futuras.  

 Os depoimentos dos educadores e educadoras denotam o caráter de 

gênero. Se em um primeiro momento o trabalho na educação infantil era 

considerado feminino porque estava ligado à maternidade e ao cuidado, e isso 

permite representações de que são as mulheres quem fazem este trabalho melhor, 

as entrevistas demonstraram que as relações estabelecidas entre os profissionais da 

Creche Mafalda buscavam superar as crenças e pensamentos naturalizados e 

simbolicamente construídos em torno do masculino e feminino em nossa sociedade. 

Isso acabou levando os profissionais ao crescimento profissional, embora a forma 

tradicional estivesse presente na formação destes, como se percebe na frase: 

�homem lê mais!�. 

 Em síntese, foi possível perceber que os educadores e educadoras nesta 

convivência refletiram sobre sua forma de pensar e encarar o trabalho docente. 

Acreditamos que esses dados possam repercutir positivamente na formação das 

crianças.  

Ao longo dos anos, trabalhar com crianças pequenas na EMEI ou na 

creche, na EMEI porque eu dou aula numa EMEI em São Paulo, é... 

É romper com a questão da masculinidade e da feminilidade na 

relação com a criança e com os pais. [...] [Uma vez], quando estava 

no pátio brincando com as crianças, uma mãe chegou e perguntou 

se eu era o professor de Educação Física que ia trabalhar na escola. 

Fiquei confuso e estranhei, porque na verdade dar aula para crianças 

pequenas era uma coisa também muito estranha. Nesta trajetória no 

Estado, eu era o único professor de 1ª a 4ª série, causando um 

estranhamento entre os professores, porque a tendência era a 

presença feminina. No início, cheguei a ser chamado de bicha, mas 

não diretamente. Indiretamente, você ouvia sussurros, porque era 
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aceitável professores homens que davam aula apenas de 5ª a 8 º 

série. [...] eu comecei a trabalhar na creche, e na creche foi muito 

interessante que as pessoas diziam que a gente não podia fazer 

atividades com crianças pequenas e nem trocar. [...] Depois fui 

anulando estas hipóteses problemas, para eu não incorporar. Eu 

nem me dei conta que isso era importante. Para mim, não era, e não 

é importante, a opinião das pessoas. Eu falo naturalmente, hoje, [...] 

[mas], em razão da pressão social, eu evito. Ah, não é essa a minha 

preocupação maior, mesmo porque a sociedade não está vivendo 

por esse debate nem está preparada para viver isso. [...] toda a 

equipe que trabalha comigo, você vai ver que é tranquilo. Tranquilo, 

porque, eu vou expressar também para estar falando que é tranquilo, 

mas elas ainda não fazem as perguntas que talvez gostariam de 

fazer (Filipe). 

 
Eu sempre, desde que fazia Pedagogia, a minha meta era trabalhar 

com a Educação Infantil, com berçário, com bebê. [...] eu não vejo 

diferença. Eu sei que ela existe e tem. E para quem faz o estudo, eu 

sei que tem. Mas eu não me vejo diferente nesse meio. (Manolito). 

 

 Cabe ressaltar o interesse e a satisfação das educadoras Liberdade e 

Susanita por escolherem a profissão de educadoras da primeira infância, bem como 

as concepções que elas trazem de que gostar de criança é um dos requisitos 

fundamentais para o desempenho do profissional da educação infantil:  

 
[...] [Eu] trabalhava na área administrativa de uma metalúrgica, [...] 

mas eu sempre gostei de criança. Sempre falei: �um dia vou trabalhar 

com criança�. Aí, quando surgiu o curso, eu tinha secretariado, mas 

naquela época não precisava do magistério, de nada disso [...] eu já 

fui enfermeira, já fui secretária, já fui metalúrgica, e eu acho que hoje 

eu me encontrei. Eu não caí de pára-quedas, em termos, porque eu 

sempre falei que um dia eu ia trabalhar com crianças. Foi previsto. 

Mas, eu não me imagino fazendo nada de diferente [...] [A] minha 

preferência é [a] creche [e] [...] vai ser sempre creche, porque [na] 

creche a gente trabalha o todo. [...] trabalha [a] higiene, alimentação, 

a educação [...] (Liberdade). 

  
Meu primeiro interesse em trabalhar com criança... Eu gosto muito de 
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lidar com esse ambiente da juventude, do infantil, o lúdico (Susanita). 

 

 
 A educadora Susanita deixou claro que a conciliação dos seus trabalhos 

domésticos com o trabalho de educadora foi uma possibilidade ideal. Assinalou 

também que a sua vinda para a educação infantil foi organizada por esta praticidade 

de vida pessoal: 

 

[...] no primeiro momento, vir trabalhar aqui na Creche foi porque é 

mais perto da minha casa. [...] E também tem o horário, você tem 

aquela disponibilidade de estar com a sua família [...] A minha opção 

seria Ensino Fundamental, mas com o Infantil eu também me dou 

bem, não tenho problemas (Susanita).  

  

 Quando perguntamos sobre a escolha da profissão do magistério, os 

educadores e educadoras responderam sobre suas escolhas, mencionaram as 

dificuldades enfrentadas e também comentaram sobre as transgressões realizadas 

para a conquista da profissão docente. Mesmo a Creche Mafalda tendo um 

diferencial, pois homens e mulheres atuam junto às crianças pequenas, percebemos 

que ainda há muito que se construir em torno da profissionalização da pequena 

infância: 

 

Eu comecei a trabalhar na igreja com a primária, que são crianças de 

um ano e oito meses a doze anos. O meu primeiro momento era 

trabalhar com algo que me daria prazer. Aí, fui ver se ficava em 

alguma profissão onde eu pudesse voltar a trazer alegria, viver e 

estar em um ambiente onde a criança pudesse se desenvolver, e eu 

ver aquele crescimento das crianças. (Susanita). 

 

[...] eu sempre fui apaixonado pela gestação [...] não sei se é porque 

eu vi muitas grávidas no meu início de atuação direto com a infância 

na educação com as mulheres que trabalhavam nos corredores, as 

bóias- fria, e eu acabei vendo muitas situações de perdas de 

crianças, puramente perda, a mulher falar assim �o meu filho morreu� 

e ela mesma enterrar no fundo do quintal [...] e você acaba [...] 

gerando algumas marcas. [...] O patrono da instituição, São 

Jerônimo, foi muito apaixonado pelas crianças, e isso acabou 
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desenvolvendo em mim também [...] eu me apaixonei pelos bebês, 

porque é onde começa a vida e eu acho que tenho que dar alguma 

contribuição e estender para a família como essa contribuição deve 

ser feita, como deve ser a construção do afeto, carinho [...] (Filipe). 

 

Desde criança sempre tive fascínio pela profissão do magistério. 

Meus pais, analfabetos [...] E na época [...] as professoras eram 

lindas, com aquelas roupas impecáveis... Eu achava aquilo 

maravilhoso e as coisas que aconteciam nas escolas também [...] 

Aquilo, para mim, a escola era uma coisa imensa, enorme. E ficava 

fascinado, apesar da rigidez que a gente observava [...] Quando foi 

para terminar a 8ª série, e a minha vontade era fazer o Magistério [...] 

só que para minha mãe, o ideal na época era fazer Processamento 

de Dados, que era uma profissão... [...] Eu ia até a sala do 

Magistério, olhava... Naquela época, só tinha menina naquela sala. E 

uma vontade imensa de pertencer àquele grupo, mas estava 

seguindo a orientação da minha mãe. [...] Então, chegou no terceiro 

ano e eu não terminei, porque falei: �Eu não vou pegar um certificado 

de uma coisa de que eu não aceito, de que eu não gosto, de que não 

entrava na minha cabeça�. Eu tranquei, não terminei e fiz o terceiro 

no Supletivo. [...] e falei: �Bom, eu não fiz o Magistério, mas eu tenho 

uma opção. Meu Superior, eu posso fazer em Pedagogia�. [...] 

Quando entrei na Pedagogia, tinha algumas alunas que já eram 

professoras, de creche principalmente. [...] E as meninas me levaram 

para conhecer as creches em que elas trabalhavam, eu fiquei super 

encantado. [...] fiquei mais fascinado ainda pela Pedagogia, porque a 

história da Educação era uma coisa fascinante. (Manolito). 

 

Diante do que foi exposto pelos educadores e educadoras, a vinda para o 

magistério, assim como a forma como a profissão docente foi concebida, estão 

relacionadas com as experiências e trajetórias de cada profissional.  

O Educador Filipe traz no seu relato pontos importantes da sua trajetória 

como: a religião, os conflitos e até mesmo a dúvida sobre os educadores serem 

gays. Já a Educadora Liberdade relata que sua trajetória foi marcada pelo amor e 

também por querer muito trabalhar com as crianças. Manolito relata que a sua vinda 

para o magistério foi pura transgressão da orientação de sua família. E, por fim, 

Susanita diz que a sua vinda para o magistério possibilitou a organização e cuidado 
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da sua família.  

Queremos deixar firmada a importância desses relatos, pois assim 

podemos perceber as relações de gênero como uma construção social, sendo os 

estudos fundamentais para a compreensão daquilo que fazemos, dizemos e 

sentimos nas relações estabelecidas nas instituições.  

 

 

4.3 - As Relações Profissionais: 
 

 
 Os educadores e educadoras pesquisados demonstraram que vários 

fatores intervinham nas suas ações junto aos meninos e meninas da Creche 

Mafalda, como a concepção de infância e de criança, e as diferentes formas de 

conceber e encarar o trabalho na Creche. Isto interferia, assim, na disponibilidade e 

no trabalho realizado. 

 Entretanto, o local de trabalho não é neutro, mas sim um espaço central 

para a interação entre os sujeitos, e quando há construção coletiva do trabalho 

pedagógico entre os adultos e também junto com as crianças, elas aprendem logo e 

percebem as regras de funcionamento do viver coletivamente na nossa sociedade. 

 Durante a entrevista e nas observações realizadas, a parceria era 

extremamente relevante na organização do trabalho, assim como a forma como os 

educadores interagiam e faziam suas intervenções junto aos meninos e meninas. 

Alguns grupos eram coesos e os profissionais estavam numa constante sintonia, 

outros eram calados e pouco discutiam sobre a organização dos trabalhos. Um 

grupo de educadores e educadoras ainda estavam tentando entrar em sintonia, pois, 

neste grupo em especial, as concepções sobre o trabalho da creche eram bastante 

divergentes. Os depoimentos eram reveladores das relações que se estabeleciam 

nos grupos e das relações de poder existentes, o que interferia muitas vezes 

negativamente na educação das crianças.   

 No grupo da educadora Susanita, ela dizia trabalhar em parceria com a 

auxiliar da sala, mas não deixou de explicitar que dependendo do grau de 

complexidade da atividade, era ela quem atuava junto às crianças. Disse que a 

participação da auxiliar era bem-vinda, mas que algumas atividades ela mesma 

gostava de realizar: 
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Então, nós trabalhamos em subgrupos, dependendo da atividade, da 

organização. Há um planejamento da gente falar: �Olha, vai estar 

fazendo esta atividade, então a gente divide�. Dependendo se eu 

estou fazendo uma atividade mais pedagógica com as crianças, com 

intervenções, aí ela está em outro ambiente ou fazendo a mesma 

atividade que eu estou fazendo ou, então, ela está com brincar com 

as crianças. Aí, depois, a gente troca. Dependendo da atividade, que 

ela não tem tanta visão do que eu quero, então é uma atividade que 

primeiro eu passo e depois vêm às outras crianças que estão com 

ela. [...] a gente faz muito atividades juntas, porque ela é muito 

comprometida com o trabalho [...]. Ela é uma auxiliar muito eficiente, 

então a gente trabalha mesmo em conjunto (Susanita). 

  

 O educador Manolito também relatou a sua facilidade no trabalho com as 

duas auxiliares do seu grupo, avaliando que era mais fácil o trato com as auxiliares 

do que com as próprias educadoras-parceiras da Creche. Também deixou claro, 

porém, que a organização do planejamento semanal era realizada por ele, sendo 

que apenas em um segundo momento as auxiliares opinavam, demonstrando assim, 

que ainda cabe apenas ao educador a responsabilidade do planejamento 

educacional, e que a troca e a discussão das diferentes concepções estão longe de 

acontecer:  

 
[...] eu tenho uma facilidade para trabalhar com as auxiliares de 

educação [...] No geral, eu as vejo como professoras também. [...] 

Esse fato de eu não entrar na sala com espírito de liderança, acho 

que quebra um pouquinho. Eu tenho mais facilidade até de lidar com 

as auxiliares de educação do que com as próprias colegas 

professoras, parceiras. [...] sempre tive dificuldade em dividir com 

outra professora, de fazer parceria. [...] Hoje, elas já me conhecem 

pelo olhar. Eu entro e elas já sabem, assim, só pelo meu rosto, se 

estou gostando ou se eu não estou gostando. [...] Por exemplo, se eu 

tenho algum projeto de fazer alguma coisa, chego para elas, 

comunico o que a gente vai fazer e peço a opinião delas também. [...] 

Se alguma coisa me incomoda muito, eu corto pela raiz. Ou é eu ou 

ela. (Manolito). 

  

 Já o educador Filipe relatou que a parceria necessita da constituição de 
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grupo e que as diferentes formas de pensar, viver e fazer educação necessitam ser 

discutidas no grupo, assim como os conflitos vividos por eles no decorrer do trabalho 

pedagógico: 

 

[A parceria é] tranquila a partir de final de maio. Começa a ser 

tranquilo, a partir de maio. Porque, assim, você institui o grupo e vai 

para o berçário. Ao longo desse período, a gente faz o papel de 

observador e de estar propondo. Eu deixo o grupo fluir, não tenho 

problema de registro na minha sala, não tenho problema de 

chamada. Da burocracia pedagógica, eu não tenho problema. E às 

vezes eu nem faço, porque eu consigo estabelecer com elas uma 

parceria, eu co-responsabilizo elas e as defendo sobre qualquer 

água. [...] Então, eu construo essa parceria com elas e venho aqui 

dizer: �na minha sala eu estou controlando as questões e resolvendo 

os problemas�. Quando tiver um problema que eu não consigo 

resolver, que é um problema grave, aí eu venho dividir com a equipe 

da escola. [...] Indiretamente, por força das circunstâncias ou por 

força das experiências que as auxiliares tiveram ao longo dos doze 

anos de parceria, elas têm uma relação um pouco, diria, hierárquica. 

Ou hierárquica de parceria, porque vai, hierarquiza todo mundo, você 

faz parceria, ou de medo, mas na sala, eu consigo estabelecer 

parceria com o tempo [...] (Filipe). 

 

 Era notada a presença de diferentes concepções de educação infantil e de 

criança coexistindo em um mesmo grupo. Estas ficavam evidentes quando a 

atuação entre os parceiros divergia. Para exemplificar, trazemos o relato do 

educador Manolito sobre a atuação do educador de vivências corporais:  

 

[...] Tanto que assim, eu tive uma conversa com meu parceiro de 

vivências corporais super transparente. [...] Falei: �Você vai estar 

com eles no seu momento�. Porque ele se propôs a estar ajudando 

em outros momentos [...] e eu tenho uma linha, ele tem outra linha: 

eles vão seguir quem? [...] Ele só estranhou um pouco... (Manolito). 

 

 Já no grupo da educadora Liberdade, a sintonia da educadora e a sua 

auxiliar era evidente. Estavam sempre voltadas para as crianças, a auxiliar se 

mostrava disponível para contribuir com o planejamento e tinha abertura para isso. 



79 

Era considerada pela educadora uma espécie de apoio permanente na sala, 

havendo uma interação constante para o atendimento das necessidades das 

crianças, evidenciando o respeito, a troca e o trabalho coletivo em prol da formação 

das crianças, como exemplifica na sua entrevista: 

  

Nossa! A G. para mim é assim, além de uma grande companheira, 

uma grande parceira. Nosso tratamento é de irmã. Uma fala, a outra 

diz amém. Uma propõe... E é gostoso que ela propõe também. 

Nossa relação não tem essa de eu �sou professor e você é somente 

auxiliar�. Não! Ela propõe muitas coisas [...] Tudo o que eu falo ela 

capta também, a gente trabalha em parceria. [...] [Já com a outra 

professora é apenas] em certos momentos, é cada uma na sua sala 

para fazer o seu trabalho. [...] Agora em outros momentos tem que 

haver [...] integração (Liberdade). 

 

Outros conflitos eram evidenciados pelos educadores e educadoras, 

principalmente em relação à higiene das crianças, de acordo com o relato do 

educador Filipe em sua entrevista. A dificuldade era a não-aceitação em relação aos 

cuidados e higienização das crianças pequenas no grupo de trabalho quando estes 

eram realizados por um �educador homem�. Esta situação traz à tona os tabus 

acerca da naturalização de que os cuidados iniciais são considerados tarefas 

eminentemente femininas, como podemos observar nos seus relatos e também no 

relato da educadora Susanita: 

 
[...] Tirando a questão da higienização, que, para o grupo, ainda 

existe esse olhar... Isso ainda pega, mas as outras atuações não! [...] 

Tive crise [...] quando, por exemplo, alguma educadora, ou a direção, 

pessoas formadas que nem eu, e que atuavam com a criança, dizia 

se você tava trocando a criança, principalmente a menina, e a 

pessoa te olhava assim, com um olhar de discriminação [...] (Filipe). 

  

A nível pedagógico, do profissional, eu vejo isso como uma profissão 

normal. Tanto a mulher como o homem podem exercer. Mas, em um 

primeiro momento, você ainda fica pensando. Não que você tenha 

aquele preconceito, mas você fica pensando do professor homem de 

estar na troca com uma menina, manuseando na troca. No começo, 

eu ficava pensando: �estranho, acho que os pais não vão aceitar 
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muito bem, deve ficar aquela pulguinha atrás da orelha, de 

preconceito� (Susanita). 

 

A atuação de homens no cuidado das crianças pequenas amplia a 

concepção do gênero, porque confere outros sentidos à ideia de papéis e funções 

específicas para homens e mulheres. Como os docentes podem exercer essas 

funções, isto acaba ampliando os diferentes modos de atuação, o que ressignifica os 

papéis e as funções na nossa sociedade. Romper barreiras é extremamente difícil, 

mas é urgente e necessário: 
As pessoas ficavam se perguntando por que [...] eu estava fazendo 

aquilo... Não [perguntavam] para mim, as pessoas nunca perguntam 

direto, eu acho que a ideia de preconceito e pré-julgamento. É, 

porque um homem está fazendo isso... [...] Na [Creche] João de 

Deus eu fiquei com os maiores, [porque eles] falavam que eu não 

podia trabalhar no berçário (Filipe).  

 

Hoje era festa dos aniversariantes. Os educadores e educadoras estavam 

muito envolvidos, tão envolvidos que em alguns momentos as crianças ficaram 

sozinhas e sem auxílio, cuidado e olhar dos adultos. Deixar o ambiente bonito e 

organizado era a prioridade da equipe, mas o espaço não estava sendo organizado 

junto com as crianças. Meninos e meninas eram apenas expectadores (diário de 

campo 01/10/2009). 

Na sala do berçário, uma das educadoras estava se arrumando, pois ia 

ser a animadora da festa, seria a �palhaça�. Ela estava fazendo a maquiagem e 

prendendo o cabelo, enquanto outras duas educadoras estavam trocando os bebês. 

O educador Filipe estava organizando a sala. Algumas crianças estavam bem 

agitadas e chorando, a educadora que estava se fantasiando dizia: �Crianças! 

Fiquem aqui sentadas me olhando, porque eu vou ficar bem bonita!� A situação 

estava um verdadeiro caos � choro, mordidas e agitação. Foi quando o educador 

Filipe disse para ela: �Você poderia ir se arrumar em outro lugar, porque não está 

ajudando e também está tumultuando a sala, daqui a pouco vai acontecer algo mais 

grave!� Na mesma hora a educadora respondeu: �Nossa! Você ta nervoso?� Filipe 

relatou: �Na verdade, não! Mas não estou gostando dessa situação, porque você 

está tumultuando�. A educadora demonstrou interesse em dividir a turma e ir 

terminar de se arrumar no solário e, prontamente Filipe respondeu: �Também não 

acho uma boa ideia, porque tem muita criança. Mas é você quem decide!� A 
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educadora foi para o solário e o educador na sala foi acalmando os bebês e, 

conversando comigo, relatou que estava preocupado com as crianças e desabafou: 

�É muito difícil quando as auxiliares não entendem qual o seu papel e acaba assim, 

não colaborando com o grupo e com as crianças!� (Diário de Campo, 01/10/2009).  

Em outro momento, as crianças estavam com brinquedos na sala e uma 

das auxiliares estava sentada próxima às crianças, mas sem nenhuma interação. 

Então, o educador Filipe pediu para ela se organizar e a educadora prontamente 

disse: �Crianças! Eu trouxe massinha, quem quer brincar de massinha?� Ele logo 

questionou se iria o grupo todo, porque ela tinha lançado a proposta para todas as 

crianças. A educadora, sem dar nenhuma resposta, saiu da sala e não retornou até 

o período em que eu ali permaneci. O educador Filipe ficou sozinho com as crianças 

e aproveitou para organizar o espaço e pendurar móbiles para as crianças 

brincarem. Percebo a sua ação muito preocupada e próxima das crianças, relata que 

gosta quando as crianças interagem entre elas (Diário de Campo, 15/10/2009).  

Contudo, os educadores e educadoras da Creche Mafalda relataram que 

as relações entre eles estavam pautadas no respeito, na aceitação e na constituição 

enquanto profissionais da educação, pois só assim o trabalho tão almejado poderia 

contribuir na educação e formação de meninos e meninas da Creche: 

 
[...] toda relação tem que ceder. Você tem que procurar o diálogo, 

porque conflitos há em todos os lugares. E aqui não é diferente. 

Principalmente, lugar que tem tanta mulher. Sempre tem um ou 

outro. Sempre tem que ir lá, ver o que está acontecendo, o que você 

fez, no que pode melhorar... (Liberdade).  

 

Eu cheguei, e elas estranharam até o fato de eu não ter experiência 

nenhuma. Só que o fato da minha humildade, acho que foi com isso 

que eu as ganhei. [...] É conversar, não só com elas, mas com os 

pais também. Coloco logo a princípio, na primeira reunião já coloco 

para os pais e para elas como eu vejo a educação, qual o papel no 

1º ciclo, o que a gente deve trabalhar... E: estabelecer a confiança 

das crianças com a gente, elas saberem que tem uma rotina, 

conhecer os espaços, conhecer seus pertences, é trabalhar a 

identidade delas, é elas saberem que ela é Maria, que o outro é João 

e que o João é diferente dela, que tem um brinquedo e tem que 

dividir... Começa assim e as meninas vão pegando. E a gente vai se 
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entendendo.  (Manolito). 

 

[...] a não execução por parte dos outros professores é um problema 

de gestão pedagógica escolar, que não é minha competência no 

momento. E eu não posso obrigar as pessoas a fazerem, porque eu 

tenho que respeitar aquilo que eu respeito na Natureza, que é o 

tempo. [...] ou você acredita que [...] vai mudar sua história na 

educação fazendo educação de verdade ou você não vai mudar. Eu 

não tenho um pingo de constrangimento de sentar na roda e 

trabalhar com transparência as nossas diferenças profissionais. 

Dizer, por exemplo, assim: �olha está errado isso�, se nós 

tratássemos a questão profissional de forma profissional. É lógico 

que todo profissional é feito do seu ego também, isso a gente não dá 

para negar. Mas eu preciso separar. (Filipe). 

 

De acordo com LOURO (2002), em diferentes situações é notório que 

homens e mulheres exercitem o poder de distintas formas, produzindo e 

reproduzindo situações em que operam a persuasão, a resistência, a cumplicidade e 

a submissão. Observar como as relações de educadoras e educadoras repercutem 

na educação das crianças pequenas, no entanto, é uma forma de trazer à tona 

reflexões importantes sobre as relações de gênero. 

 

 

 4.4 � As Relações com as crianças 

 
 

 Podemos observar que o ingresso de educadores em uma profissão 

majoritariamente feminina pode modificar a experiência que profissionais, crianças e 

familiares vivenciam nas diferentes instituições, porque o ritual e a cultura existentes 

no interior da creche são alterados em alguns aspectos. Entretanto, a relação dos 

educadores junto às crianças era trazida nas falas das educadoras como algo 

diferente frente à �presença masculina�, parecendo se reproduzir mais uma vez a 

velha tradição na qual os homens são aqueles que detêm o poder, associando os 

educadores a ideias relativas com os termos viril, enérgicos, ativos. Exemplificando 

através dos relatos de educadores e educadoras da Creche Mafalda: 
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[...] estabelecer a confiança das crianças com a gente. [...] Eu 

observo que as crianças, pela minha figura masculina, eu vejo que 

me respeitam mais. Não sei se por medo, eu não sei... Eu sei que se 

eu falo, eles me atendem mais do que atendem as meninas. E 

observo que as outras professoras me procuram com as crianças 

quando elas estão em um conflito maior. (Manolito). 

 

[...] em muitos momentos a gente está com algum conflito com as 

crianças e até comenta: �Olha, vou chamar o É..� �Vou chamar o M.� 

�Vou chamar o F.� E eles ficam meio assim... (Susanita). 

 

É interessante, a gente percebe quando tem um homem, eles se 

aglomeram em torno daquele educador. Você pode ver quando a 

gente está em uma atividade que aparece... Tanto os outros anos, 

que teve outros educadores homens. Você percebe. E quando eles 

aparecem, as crianças vão todas atrás. Quando aparece, vão. E a 

gente percebe essa identidade, porque muitos não têm o pai, a 

presença do pai. Não sei, acho que isso é forte para eles 

(Liberdade). 

 

Mas os educadores e educadoras da Creche Mafalda relataram que os 

homens também maternam � conceito este atribuído às mulheres. Mas de acordo 

com a autora BADINTER (1993), a maternagem se aprende no fazer diário, o que 

leva a crer que homens e mulheres são capazes de cuidar de crianças pequenas e 

isso depende apenas das experiências do seu contexto sociocultural. Os 

entrevistados relataram também que a atuação dos profissionais é baseada no 

respeito, na possibilidade frente às necessidades e interesses das crianças: 

 
A questão de mimar, de dar colo. É a mesma coisa, é a questão da 

sensibilidade. É natural do ser humano. Porque tem homem que fala: 

�Eu não tenho jeito para isso, tenho que pegar no pesado�. Mas tem 

homem que não, que se identifica (Liberdade). 

  

Eles são muito isso de mãe mesmo também. Eu sinto, eles são muito 

maternais também. Não tem nada para dizer: �Nossa, ele é muito 

frio. Como ele vai lidar com essas coisas do cuidar? (Susanita) 
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Os homens também maternam. Maternam! Maternam! Eu acho que 

maternam, entendeu! [...] A minha relação direta com as crianças ela 

é realmente tranquila, com qualquer das crianças, seja com as 

crianças maiores, de creche até quatro anos, ou seja, com os bebês. 

[...] Eu levo as crianças lá, sento no chão, pego na terra, deixo eles 

brincarem, deixo eles sentirem o cheiro, deixo eles se sujarem. 

Inclusive era uma paixão do E. também. Que a gente tinha muita 

coisa em comum por sonhar com a natureza. E aí, isso não tem 

problema. Por exemplo, se eu vou trabalhar movimento, ensinar o 

bebê a andar, ensinar ele a mexer na água, essas coisas não têm... 

Isso rola de uma forma extremamente natural e não há 

preocupações condenatórias (Filipe). 

 

O educador Filipe ressaltou em seu discurso a importância e a forma do 

trabalho a ser realizado frente às crianças, porém, durante as observações e 

registros, notamos uma quase ausência de propostas do docente frente às crianças 

� o que chamamos de �intencionalidade educativa�. Mesmo sem uma proposta 

evidente, o educador seguia a rotina da creche no que concerne aos horários de 

lanche, almoço, parque e solário. Nos intervalos em que a rotina de creche permitia 

que o educador fizesse algumas intervenções junto aos meninos e meninas, as 

crianças brincavam livremente pela sala, uns com os outros, e decidiam sozinhas 

sobre os papéis e conflitos que apareciam durante o período em que estavam na 

creche. 

Os educadores e educadoras da Creche Mafalda, no entanto, traziam nos 

seus relatos que as crianças deveriam ser consideradas não apenas no seu 

aprendizado, mas também na sua saúde, nas suas relações familiares e, 

principalmente, no seu desenvolvimento.  

 

 

4.5 � As Relações com as famílias: 

 
 
 Alguns aspectos interessantes que é conveniente destacar neste item são 

pontos relativos às relações entre as famílias, os educadores e educadoras e a 

instituição. Geralmente, estas relações evidenciam conflitos e tensões quanto aos 

cuidados destinados às crianças. Muitas vezes estas relações estão recheadas de 
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divergências. Contudo, os educadores ainda avaliam que o preconceito é bastante 

velado e não está explícito nas falas das famílias. Em diferentes momentos, os 

profissionais da Creche Mafalda relataram que estabeleciam uma relação bastante 

positiva com as famílias: 

   
Embora eu não perceba essa coisa das mães. Eu ainda não enxergo 

que as mães tenham esse preconceito, que a gente sabe que existe 

de: �Ah, um homem vai trocar a criança...� Eu percebo isso bem 

veladinho, mas fui bem aceito também (Manolito). 

 

Não vi nenhuma reclamação por parte da comunidade, dos pais, ou 

alguma intervenção de: �Ah, ele é professor, como vai trocar o meu 

bebê?� Não teve nada assim tão alarmante nessa parte. Hoje, não 

temos esse problema (Susanita). 

 

Quando eu cheguei lá no meio da Mata Atlântica, as mães 

estranharam muito. [...] [Diziam]: �como é que eu vou deixar...� e 

olhavam torto, mas é aquilo que eu te falei. Não perguntavam, depois 

as mães, eu acho que começaram a se sentir um pouco mais 

seguras... No começo, elas estranharam, como eu fiquei lá bastante 

tempo cinco ou seis anos, ao final desse período,as mães já me 

encaravam normalmente, mas sempre com o foco da não-identidade 

puramente masculina. [...] É tipo assim �ah! Ele é meio bichinha 

mesmo, deixa, não tem problema... Mas não com aquele foco puro 

�Ele é homem e homem também pode�. [...] Onde eu dou aula hoje, e 

já atuo lá na região [...] há mais de seis anos [...] os pais já me 

conhecem, mas há um estranhamento ainda por parte dos pais e por 

parte da escola. [...] Hoje, na escola se houver uma situação que eu 

deva trocar a criança, se for menina a escola �sugere�, ela não traz o 

debate, mas ela �sugere� e diz que é para eu não trocar [...] (Filipe). 

  

 Participei da entrevista com duas mães que estavam realizando a 

matrícula dos seus filhos para o ingresso na Creche Mafalda. Fui apresentada pelo 

educador Filipe, que logo informou o porquê da minha presença na Creche. Quando 

as questionei sobre o educador estar à frente do grupo do berçário, nos cuidados e 

educação dos seus filhos, as mães responderam: �O educador Filipe já foi Professor 

da minha filha mais velha e agora é a vez do meu menino! No começo, eu fiquei 
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assim... Mas depois acostumei e, ele também já foi o meu Professor na EJA! A outra 

mãe fez questão de referendar o trabalho dos educadores da Creche Mafalda 

dizendo: �A minha cunhada falou muito bem dos educadores desta Creche, falou 

muito bem deste educador (referindo-se a Filipe). Toda a comunidade gosta do 

trabalho da Creche.� 

Um aspecto importante é acreditar que na condição de profissionais da 

educação, homens e mulheres têm um grande desafio no seu fazer pedagógico, 

representado desde os primeiros anos por romper com comportamentos de 

dominação e submissão e estabelecer uma relação de cooperação e parceria, 

ensinando, sendo referência para meninos e meninas e ressignificando as relações 

de gênero entre os pares. 

 

 

4.6 � Saber legitimado... Poder Conquistado 

 

  

 Nesta direção, não podemos abrir mão da formação do educador e 

educadora da educação infantil, pois uma pedagogia para a infância menor precisa 

valorizar as relações entre os sujeitos, os saberes conquistados e as demandas 

diárias que a própria rotina da creche nos coloca. Entretanto, as relações de gênero 

necessitam fazer parte desta formação docente, porque, somente dessa maneira, o 

profissional irá perceber que há temas que ainda são polêmicos e que não podem 

ser encobertos ou negligenciados no trabalho junto às crianças.  

 Os educadores e educadoras da Creche Mafalda avaliam nos seus relatos 

que a formação impulsiona o profissional da educação a uma reflexão da sua prática 

pedagógica e também das relações que se estabelecem no dia-a-dia.  

  

Como tem homem, sei lá, médico, engenheiro, professor de 

Fundamental, por que não de [educação infantil]? [...] E você [como 

educador e educadora] têm que estudar mais ainda. [...] Eu vou falar 

sobre a minha história. Quando entrei para a [Educação], fui 

trabalhar no berçário com um homem, que era o E., ele depois veio 

ser meu A. P2. aqui na creche, depois de muito tempo. Então a gente 

se conhecia de 17 anos atrás, aí depois ele veio ser meu assistente 

                                                
2 Assistente Pedagógico 
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pedagógico. [...] Eu aprendi a trabalhar com ele, porque eu entrei 

para a rede e ele já trabalhava. Eu aprendi [...] as coisas do berçário, 

[o] que eu aprendi [foi] com ele: a técnica de dar banho; quando o 

bebê está agitado, a técnica de fazer massagem... (Liberdade). 

 

Hoje, eu vejo a RPS3, RPQ4 sem valor nenhum. Eu acho que isso foi 

se perdendo e está perdido. A RPS teria que ter uma discussão, de 

projeto, de currículo. Não para informação. E, hoje, ela se tornou um 

espaço de informação e de discussão: �O que nós vamos fazer?� �O 

que vocês vão fazer?�. Jogou isso para os professores. Acho que a 

liberdade se perdeu aí. A gente fica patinando, patinando, patinando 

e não decide nada. Eu vejo isso, as nossas reuniões estão assim 

(Manolito). 

 

Eu acho que por mais que tenha formações, ainda é pouco. Nós 

deveríamos ter mais formações para ter mais para oferecer para a 

criança estar trabalhando. Poderia ter mais informação. O que a 

gente tem na faculdade, as informações são poucas. Eu terminei 

minha formação e depois fiquei fazendo a especialização de seis 

meses. Eu ainda acho que esses seis meses, é pouco esse tempo 

(Susanita).  

 

Tem que pensar na criança como um todo, e pensar na criança como 

um todo é pensar em atividades de corpo, porque nós professores, 

paramos na ideia de que temos que ensinar a criança a ler e 

escrever, e trabalhar a autenticidade, mesmo não tendo hoje aquela 

ideia de pré, de ter que prepará-lo, mas tem que... Porque na 

primeira infância nós perdemos o gosto da descoberta com a criança. 

A gente está tão preso em levá-la para ensiná-la a escrever, que [...] 

não deixa ela pisar no chão com [um] calcanhar só, [e] nem sempre, 

para ela se sentir assim, trabalhar a sensibilidade dela... [...] Você 

precisa tomar para si a ideia de que o aprender é o fazer, e o fazer 

aprendendo e aprender fazendo é seu. Isso você só vai mudar o 

mundo vivo. [...] você tem que olhar a escola como uma rede, um 

emaranhado de possibilidades. [...] Hoje, eu digo que eu plantei 

                                                
3 Reunião Pedagógica Semanal 
4 Reunião Pedagógica Quinzenal. Nestas reuniões (tanto nas semanais como nas 

quinzenais) participam todos os educadores e educadoras junto com as auxiliares. 
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minha jabuticabeira aqui, mas é porque eu tenho esperança de que 

as minhas ideias, o que eu pensei para essa creche eu ainda consiga 

implantá-las (Filipe). 

 

 Para que na escola seja possível perceber situações de preconceito e 

discriminação nas diferentes relações que se estabelecem cotidianamente, é 

necessário que reeduquemos os nossos sentidos e compreensões. Na busca por 

essa reeducação está a formação de toda comunidade escolar.  

 A formação possibilita motivações, estudos, reflexões. Conforme o 

educador Filipe relata: �Aprender fazendo� é uma possibilidade de construir o 

conhecimento e conquistá-lo como seu. 

 Avaliamos como importante a discussão das concepções de educação, de 

criança e das relações de gênero entre os educadores e educadoras da Creche 

Mafalda, que possibilitam discussões para compartilhar e transformar quais os 

saberes e crenças do grupo. Também compreendemos como valioso para o grupo 

de profissionais da unidade escolar as problematizações das práticas realizadas, 

trazendo discussões sob a luz das teorias que regem a educação infantil, assim 

como as relações de gênero. Entendemos, portanto, que a formação dos 

educadores e educadoras deve contribuir na co-educação de meninos e meninas, 

possibilitando assim, o viver, o respeitar e o compreender das diferenças no 

cotidiano escolar.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS: 
 

 
 

Trabalho de QUINO, publicado no livro: 
Toda Mafalda � da primeira à última tira, 2003. 

 

 

Este trabalho teve como objetivo compreender quais os conflitos, as 

barreiras e conquistas das relações de gênero na educação infantil, assim como 

verificar as relações existentes entre os educadores e educadoras do segmento 

creche, e a repercussão destas na educação das crianças. Para tal fim, investiguei 

estas relações a partir de observações e entrevistas realizadas com quatro 

profissionais que atuam na rede pública de Santo André/SP. Busquei fazer a 

pesquisa em uma Unidade Escolar que tivesse educadores e educadoras, 

possibilitando, assim, a problematização entre as relações dos profissionais da 

primeira infância sob a ótica das relações de gênero. 

Durante este processo de conclusão, muitas imagens vêm à minha 

memória, dentre elas a de saber quem eram os educadores e educadoras, a opção 

destes profissionais pela educação infantil, suas concepções e como eles 

desenvolviam o trabalho docente na Creche Mafalda junto às crianças. 

A vinda dos educadores e educadoras para o magistério aconteceu por 

formas diversas e foi determinada pela necessidade ou, ainda, pelo desejo de se 

envolverem com a educação infantil. Entretanto, os profissionais sabem da grande 

diferença entre ser educador ou educadora de crianças maiores ou adultos e ser um 

educador ou educadora de meninos e meninas de zero a seis anos de idade. A 

importância das relações entre as crianças e desses adultos é fundamental para que 

compreendam que �ser� humano é um processo que se desenvolve ao longo da 

existência e no convívio diário com o outro. 

Pensar na interação entre os pares, sejam eles grandes ou pequenos, 
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meninos e meninas, é oportunizar as mais variadas compreensões de si, do outro e 

da realidade. Na escola, as crianças e os educadores e educadoras são socializados 

a partir da re-elaboração de significados e das informações que recebem, permitindo 

construir, assim, representações que consideram adequadas ou não para cada 

sexo.  

Os educadores e educadoras da Creche Mafalda concebiam o trabalho 

docente de diferentes formas. Alguns entendiam e defendiam a prática pedagógica 

como uma antecipação e preparação para o ensino fundamental, enquanto outros 

buscavam na formação acadêmica, ou mesmo na formação continuada e estudos, 

outras maneiras de serem docentes nesta modalidade de ensino. Procuravam, desta 

maneira, cada vez mais se aproximar das necessidades, interesses das crianças e 

também das suas crenças e teoria estudada. Esta busca realizada pelos 

profissionais mostrava-se sensível às peculiaridades das crianças pequenas. 

O direito a uma educação infantil de qualidade inclui discussões sobre as 

relações de gênero. As relações estabelecidas na educação infantil se apresentam 

como uma das formas de introdução de meninas e meninas na vida social. Além 

disso, a maneira como a escola age em relação às crianças é fundamental no 

processo de constituição da identidade de gênero, pois as mesmas são 

constantemente construídas e transformadas.   

De acordo com ALMEIDA (2006): 

 

É a identidade cultural que possibilita à criança reconhecer-se como 
pertencente ao gênero masculino ou feminino, a esta ou aquela etnia e até 
mesmo situar-se nos patamares da desigualdade econômica com base nas 
relações sociais e culturais que se estabelecem a partir do seu nascimento. 
Essa idéia ultrapassa a concepção do aprendizado de papéis, que pode 
tornar-se muito simples, uma vez que caberia a cada indivíduo conhecer o 
que lhe convém ou não, adequando-se a essas expectativas.  

 

Desse modo, percebemos que a escola de educação infantil Creche 

Mafalda foi um espaço privilegiado para observação e compreensão das relações de 

gênero. Nesta caminhada, as relações entre os educadores e educadoras, somadas 

aos pressupostos teóricos, evidenciaram questões importantes sobre a temática: 

que as construções simbólicas em torno do masculino e feminino ainda acolhem e 

sustentam a ideologia da superioridade do masculino sobre o feminino, e que 

modelos e valores da sociedade ainda são reproduzidos no cotidiano escolar. 

Afirmando estas ideias, ressalta-se o caso do magistério. Este foi, historicamente, 

visto como ideal para o desenvolvimento do trabalho de mulheres, pois se entendia 
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que apresentava necessidades específicas de características associadas como 

tipicamente femininas e, por isso, a mulher era considerada como a mais apta aos 

cuidados das crianças pequenas. No caso das relações estabelecidas pelos 

profissionais da Creche, estas, muitas vezes, explicitavam relações de poder 

existentes, bem como divergências no pensar, conceber e perceber as relações de 

gênero.  

Durante a análise, os conflitos vivenciados entre educadores e 

educadoras sob a ótica das relações de gênero refletiam que o discurso já faz parte 

do trabalho docente, mas apenas o discurso. Apesar disso, percebe-se que o que se 

idealiza no discurso ainda está distante das práticas cotidianas. As diferentes 

concepções, as diferentes formas de encarar e entender o trabalho docente são 

pontos decisivos nos embates, dificuldades e conflitos da realização do trabalho 

junto às crianças.  

A não discussão e o não debate sobre os assuntos polêmicos entre os 

profissionais, bem como entre as famílias, significa uma forma de continuar ainda a 

perpetuação do preconceito, a submissão e a discriminação dentro do espaço 

escolar, conforme os relatos dos próprios profissionais da Creche Mafalda. Ao longo 

da pesquisa, os educadores e educadoras da Creche relataram que percebiam as 

questões de gênero bastante veladas. Avaliamos que isso emperrava o processo de 

transformação, que, bem sabemos, é cultural e histórico. Porém, entendemos que o 

não debater e o não problematizar é uma forma de continuar aceitando tabus e 

normatizações como algo natural.  

Contudo, sabemos da importância de identificar e superar atitudes 

dificultadoras dos educadores e educadoras que, conforme afirma SANTOS NETO 

(1999), por estarem ainda marcados por uma prática não-dialogal e não-

participativa, criam resistências a uma construção democrática. Entretanto, criar 

espaços e condições de estudo, de debate reflexivo, de educação para o diálogo 

são formas de lidar com os conflitos existentes nas escolas. Entretanto, se 

pretendemos construir uma sociedade realmente democrática, onde a igualdade 

entre homens e mulheres exista de fato e não apenas na lei ou mesmo no discurso, 

é preciso estarmos atentos às relações e práticas cotidianas, promovendo e 

discutindo ações não-discriminatórias, seja de gênero, de raça, étnicas ou sociais.  

Ressaltamos na Creche Mafalda, como uma barreira evidenciada sob a 

ótica das relações de gênero, a problemática vinculada à formação docente, pois 

acreditamos que é mediante o debate, diálogo, o aprofundamento teórico e a busca 
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pelos consensos que mudanças são alcançadas. Só com a existência destes 

caminhos formativos é que poderá existir avanço das diferentes dimensões 

vivenciadas na escola. Assim, destacamos que, mesmo sabendo da importância que 

a formação continuada tem no processo de constituição do profissional docente, 

percebemos que pouquíssimas vezes esses momentos foram organizados pela 

Equipe de Coordenação.  

Muitas foram as conquistas das relações de gênero na educação infantil. 

Mesmo sabendo que ainda há grandes entraves a serem superados, não podemos 

negar que a aceitação e a presença de educadores na educação e cuidados dos 

pequenos da educação infantil � creche é uma grande conquista.  

De acordo com dados que evidenciamos no decorrer deste trabalho, o 

magistério por muito tempo foi considerado uma profissão tipicamente feminina. Por 

isso, ter homens e mulheres atuando juntos na educação infantil é uma forma de 

romper barreiras e pensar a escola como um espaço privilegiado para o 

estabelecimento das relações entre as crianças, entre os educadores e educadoras, 

entre os educadores e educadoras e as crianças, e entre as famílias e a escola.  

Cabe destacar que os educadores e educadoras da Creche Mafalda 

buscaram romper com a visão do magistério relacionada com sacerdócio e doação. 

Também compreendemos que os educadores transgrediram os estereótipos e 

conceitos firmados pela sociedade, pois efetivaram o seu ingresso no magistério e, 

ainda hoje, procuram superar as dificuldades que são veladas pela presença 

masculina no cuidado com as crianças pequenas.  

Os educadores e educadoras da Creche Mafalda demonstraram que 

apesar dos conflitos e barreiras, a busca pela legitimação da profissão docente é um 

desafio que tem sido vivenciado diária e constantemente por eles. Entendemos que 

as relações de gênero necessitam fazer parte da formação docente, porque só 

assim, os educadores e educadoras irão perceber que há temas que ainda são 

polêmicos e que não podem ser encobertos, negligenciados e tampouco ficar sem 

discussões. Se espaços de formação, discussão e reflexão não forem propiciados 

nas instituições da primeira infância, iremos caminhar a passos lentos para obter a 

igualdade entre homens e mulheres, meninos e meninas na nossa sociedade.   

Avaliamos também como válido ressaltar a busca por boas condições de 

trabalho e por uma remuneração compatível do profissional da pequena infância, 

assim como o aprimoramento das práticas realizadas junto às crianças pequenas, 

pois somente desta maneira o educador ou educadora legitimará a profissão 



93 

docente. Entendemos e consideramos importante que profissionais de ambos os 

sexos, qualificados e bem remunerados possam preencher as funções sociais e 

educacionais na educação da criança pequena.  

Percebemos, além disso, que as relações entre as educadoras e os 

educadores repercutem de forma positiva ou não, conforme as mesmas são 

estabelecidas. As relações entre os profissionais da educação são fundamentais no 

processo de construção e constituição dos sujeitos, ou seja, meninos e meninas 

aprendem e percebem as regras de funcionamento do viver coletivamente na nossa 

sociedade através da interação, parceria, respeito e troca entre os sujeitos.   

Nas relações dos profissionais da Creche Mafalda, percebemos que as 

concepções de educação infantil, de criança, das relações de gêneros eram 

determinantes tanto no estabelecimento de parcerias como nos consensos para a 

organização do trabalho pedagógico. Observamos que quando as concepções entre 

os profissionais divergiam, as relações de poder ficavam implícitas nas decisões 

quanto à organização do trabalho pedagógico e intervenções junto às crianças.   

As relações de poder podiam ser percebidas pelas questões de gênero, 

mas também pela hierarquização entre os cargos (educador X auxiliar). Desta forma, 

o trabalho emperrava e as relações entre os educadores e educadoras 

necessitavam ser constantemente cuidadas pela Equipe de Coordenação.  

A busca pelos consensos não era um exercício praticado pelos 

educadores e educadoras da Creche Mafalda. Na verdade, percebemos que era 

constante o não debate, o não falar ou mesmo o não fazer, dificultando assim o 

trabalho a ser realizado junto às crianças. Sabemos, entretanto, que a falta do 

diálogo, da reflexão, do debate traz ensinamentos e a perpetuação de conceitos 

como dominação, preconceito e submissão, tão presentes em nossa sociedade. 

Vale ressaltar que estes ensinamentos eram reproduzidos e vivenciados diariamente 

por educadores e educadoras, meninos e meninas da Creche e, mesmo assim, 

eram tidos como algo natural. 

Observamos que educadoras e educadores são referência para os 

meninos e meninas da creche, e a forma como lidam com as ações e os conflitos 

são pontos determinantes na formação das crianças. No entanto, muitas vezes 

ainda há a perpetuação e o ensinamento, mesmo que inconscientemente, de valores 

enraizados na nossa sociedade. Sabemos que existe diferença entre homens e 

mulheres, meninos e meninas, mas ela não pode perpetuar e ser ensinada como 

forma de desigualdade para as crianças.  
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Entendemos, portanto, que trazer à tona os conflitos é uma forma e 

também uma possibilidade para que as ações, falas e pensamentos possam ser 

mudados e transformados. Este processo acaba proporcionando a oportunidade a 

todos que fazem parte da Creche de aprender a respeitar a si mesmo e a seus 

pares, a dividir tarefas e responsabilidades, a estabelecer dentro da instituição um 

processo de humanização e escolarização tão urgente para a nossa sociedade. 

Sabemos que cada escola, em sua realidade própria, sempre terá 

conflitos e barreiras que lhe são específicos e que estes somente poderão ser 

enfrentados por seus próprios educadores e educadoras. Isto porque são eles os 

que, além de estarem com os desafios nas mãos, também melhor conhecem a 

realidade e necessidade dos meninos e meninas da escola. Como afirma SANTOS 

NETO (1999), construir respostas exige reflexão, estudo, observação, criatividade, 

ousadia, paciência, capacidade de construção coletiva e de aprender a partir dos 

próprios erros. 

Avaliamos que a discussão das concepções de educação, de criança, das 

relações de gênero entre os educadores e educadoras são fundamentais para a 

melhoria, transformação e qualidade na educação. Também compreendemos que 

problematizar as práticas dos profissionais possibilita a reflexão do como, por que e 

para que tais ações são realizadas dentro do espaço educacional, mas a 

problematização de práticas necessita ser realizada a luz de uma teoria � 

possiblitando a ação-reflexão-ação.  

Lembrando das relações estabelecidas no decorrer da pesquisa, dos 

estudos realizados e da compreensão do trabalho docente, percebemos que os 

educadores e educadoras da Creche Mafalda estão atravessando as fronteiras das 

relações de gênero, buscando redefinir as suas próprias concepções e posições. 

Avaliamos, no entanto, que individualmente este processo é muito difícil, árduo e 

lento, já que não existem fórmulas prontas. Vemos, porém, como possibilidades de 

enfrentamento o trabalho coletivo e uma formação que possa reforçar a profissão 

docente e também transformar a escola, concretizando a ideia de uma escola 

aprendente, de qualidade e para todos. 

Por fim, as relações estabelecidas com as pessoas que fazem a Creche 

Mafalda e o estudo realizado também possibilitaram que novas concepções fossem 

internalizadas por nós, assim como novos aprendizados de si, do outro e da nossa 

realidade... E, na certeza de que esses aprendizados são apenas provisórios, outros 

já se fazem necessários a serem redescobertos. 
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ANEXOS 
 

 
Proposta de Roteiro para as Entrevistas 
 

1. Qual a sua formação? E, Quanto tempo você está no magistério? Há quanto 

tempo você trabalha na regência de turmas de educação infantil? 

2. Você participa de alguma instituição, associação ou sindicato ligado ao 

magistério? 

3. Você concorda com a ideia construída socialmente que a docência no 

magistério é melhor adequado às mulheres? Justifique a sua resposta. 

4. Você já exerceu outra atividade profissional? Qual? 

5. Como você percebe o tratamento dos pais de seus alunos quando descobrem 

que seu filho ou filha possuem um educador e não uma educadora? 

6. Que fatores pessoais e profissionais você considera importantes para o 

exercício do magistério? Por quê? 

7. Como você percebe o tratamento das suas crianças em relação a ter um 

homem no grupo de educadores e educadoras? 

8. Como você percebe o tratamento dos colegas (homens e mulheres) em 

relação a ter educadores e educadoras no grupo de trabalho?  

9. Como a masculinidade e feminilidade se entrecruzam nas relações 

estabelecidas entre os profissionais na creche? 

10. Quais as representações que advém das famílias que frequentam creches 

sobre o trabalho masculino na Educação Infantil? 

11. Você acredita que meninos e meninas têm comportamentos diferentes? 

12. E mais fácil cuidar e educar os meninos ou as meninas? 
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TRANSCRIÇÃO Nº 1 � Entrevista da Educadora Liberdade 
 

E: Então, a minha pesquisa fala das relações, estou pesquisando as relações entre 

educadores e educadoras. E aqui na creche, vocês têm. É uma referência, porque 

tem o F., agora o M. também e o Em., trabalhando em um coletivo mais feminino, 

mas que eles estão aqui dentro junto com vocês. É sobre essas relações que eu 

estou pesquisando. Eu queria que você contasse um pouquinho para mim. Você é a 

professora mais antiga, que está há mais tempo nesta escola, as meninas falaram. 

Então, queria saber qual é sua formação, o tempo que você está aqui, o trabalho, e 

como é que você enxerga esse movimento de ter homens e mulheres trabalhando 

juntos. 

L: Ah, está bem! Então, na rede estou há 17 anos. Aqui na creche, 12, desde que 

inaugurou.  

E: E a sua formação? 

L: A minha formação é Pedagogia, com Pós em Educação Infantil.  

E Qual o relacionamento com os educadores e educadoras?  

L: A gente até esquece que é do sexo masculino, que nosso tratamento é de 

educador para educador. E é sempre assim, visando o interesse da criança. 

Procurando trabalhar em conjunto, buscando mesmo nas diferenças fazer combinar, 

ter as parcerias. Então, é tranquilo? É tranquilo. 

E: Então fala um pouquinho do trabalho lá com as crianças, a faixa etária da sua 

sala. 

L: A minha faixa etária são crianças de quatro anos. Então, já vai para o EMEIF. São 

um pouquinho diferenciadas dos menorzinhos, porque eles a gente já tem que 

insistir mais em letramento mesmo, muita história para desenvolver a fala, 

desenvolver a oralidade deles, comunicação... E calendário. A gente bate muito na 

chamada no calendário, porque todo dia fazendo, eles vão se apropriando do nome, 

dos números... Tem a riqueza, que a Yasmim é surda-muda, então já tem o 

calendário em libras e as crianças já aprenderam. 

E: Já estão aprendendo sinais. 

L: Já aprenderam os sinais. 

E: Que legal. 

L: Então, elas ficam, se comunicam com a Yasmim e a gente, às vezes, tem mais 

dificuldade do que as crianças de aprender. E eles já aprenderam. 

E: Que legal. 
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L: Eles falando, assim, aí a Yasmin quer alguma coisa que a gente não consegue 

entender, outra criança vai e fala em sinais. 

E: Que legal. 

L: É muito rico, muito legal. 

E: Legal. E o seu início no magistério? 

L: Bom, quando a gente começou... Éramos monitoras. Então não tinha, assim, 

professora. Todo mundo era monitor, trabalhava 6 horas. E a formação é 

basicamente a mesma. A gente acaba... Que nem, quando a gente entra e não tem, 

acaba gostando. E quem gosta mesmo, acaba correndo atrás e fazendo, que foi o 

meu caso, que eu tinha só o segundo grau. Na época que eu vim, trabalhava na 

área administrativa de uma metalúrgica. Não tinha nada a ver. Mas, eu sempre 

gostei de criança. Sempre falei: �Um dia, vou trabalhar com criança�.Aí, quando 

surgiu o curso, eu tinha secretariado, mas naquela época não precisava de 

magistério, de nada disso. Quando eu ingressei, falei: �Não, é isso que eu 

quero�.Passaram dois anos e eu fui fazer Pedagogia. Não quis fazer Magistério, 

porque eu achava que fazer o colegial novamente era... 

E: Ia ser um retrocesso. 

L: É. Eu fiz Pedagogia. Meus filhos eram tão pequeninhos, mas fui. �Eu vou, que a 

minha mãe enquanto está viva, ela pode me ajudar. Depois, não sei do futuro, então 

eu vou�.Faz uns cinco anos atrás eu fiz a minha Pós. Surgiu uma oportunidade e eu 

quis fazer Educação Infantil. Amei mais a Pós do que a Faculdade. 

E: Ah, que legal! 

L: Tudo o que eles falavam lá, dava para se ver, para enxergar, porque tinha 

Educação Infantil. Era tudo voltado para o que a gente já faz. E tinha a matéria 

Creche, até de outros países e era vídeo. Era muito gostoso. 

E: E quando você fala que um tempo você trabalhou como monitora, aí teve essa 

oportunidade de trabalhar. O monitor e o professor, como eram as relações?  

S: Não. Não. Era todo mundo monitor. 

E: Ah, entendi. 

S: Todos. Quando passou, passou todo mundo para professor. 

E: Para professor? Ah! Porque teve uma época que tinha o monitor em um período e 

o professor no outro? 

L: Isso foi quando foi feita a parceria com o FEASA, que tinha o monitor e o auxiliar 

de Educação Infantil. Quando o monitor passou a ser professor, aí era o professor e 

o auxiliar. 
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E: S., como você avalia as relações lá no grupo?  

L: Nossa, é muito tranquilo! É só a Gi. Porque assim tem mais autonomia. 

E: Aham. 

L: Nossa! A G. para mim é assim, além de uma grande companheira, uma grande 

parceira. Nosso tratamento é de irmã. Então, não tem assim... Uma fala, a outra diz 

amém. Uma propõe... E é gostoso que ela propõe também. Nossa relação não tem 

essa de �sou professor e você é somente auxiliar�. Não! Ela propõe muitas coisas, e 

ela captou coisas. Tudo que eu falo ela capta também, a gente trabalha em parceria. 

Tudo. Esse ano a gente desenvolveu a mala da história. Que foi as crianças pegar a 

mala, levar para casa e ler com a família, e a família ter que escrever um relatório 

daquilo que ela sentiu. Então, muita coisa boa. Eles falam que nunca sentaram para 

ler com o filho e que isso daí foi uma oportunidade, que nós estávamos de parabéns 

porque estava sendo benéfico para eles. A mala de história vai com muitos livros 

dentro. É legal que elas querem ler todas. A gente fala não, não precisa. Lê aquele 

que a criança tem interesse. Mas, elas querem ler todos os livros de um dia para o 

outro. 

E: Você acha que homens e mulheres na educação, eles já constituíram uma 

identidade profissional? Enquanto educador da Educação Infantil? 

L: Eu acho que quem gosta, gosta. Eu acho que não tem essa de homem e de 

mulher. Acho assim, que... É, o educador. Não tem sexo. 

E: Você acha que aqui dentro da creche... Na profissão, independe de ser educador 

ou educadora? 

L: Independente. O ano passado, a... Digamos assim, era outra coisa, de vivência 

corporais. Era uma mulher, era a E. E o nosso relacionamento com o Em., que é o 

professor, é a mesma parceria. Não tem diferença. 

E: E quanto às crianças, a questão do trabalho com elas. Ter a presença de homens 

e de mulheres aqui, você acha que muda na educação deles? 

L: É interessante, a gente percebe quando tem um homem, eles se aglomeram em 

torno daquele educador. Você pode ver quando a gente está em uma atividade que 

aparece... Tanto os outros anos, que teve outros educadores homens. Você 

percebe. E quando eles aparecem, as crianças vão todas atrás. Quando aparece, 

vão. E a gente percebe essa identidade, porque muitos não têm o pai, a presença do 

pai. Não sei, acho que isso é forte para eles. 

E: Então você avalia que é positivo ter a presença de educadores e educadoras na 

Creche? 
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L: Isso. É interessante. É positivo.  

E: E você fala da sua Pós de Educação Infantil, que foi muito positiva para o 

trabalho, que trouxe contribuições. E sendo uma profissão com a maioria mulheres, 

como você avalia isso? 

L: É porque eles não descobriram ainda! 

E: Como você vê essa feminilização do magistério? 

L: Ah, eu acho que é preconceito. Eu acho que é preconceito puro, eu acho que não 

tem que... A gente vê que já tem escolas que vários professores estão prestando 

concurso. Mas acho que é a questão do preconceito. Como tem homem, sei lá, 

médico, engenheiro, professor de Fundamental, por que não de educação infantil? 

E: Dos pequenos? 

L: E você tem que estudar mais ainda. 

E: É verdade. E você avalia que os meninos e as meninas lá na sala, os 

comportamentos deles são diferenciados? Como você vê isso? 

L: Dos meninos e das meninas? 

E: É. 

L: Não. Comportamento em relação às atividades? Em relação ao... 

E: Comportamento em geral. 

L: A menina é sempre mais voltada para aquela coisa de sentar no cantinho, pegar a 

panelinha para brincar, tudo você constrói uma brincadeira. E os meninos vão direto 

fazer arminha. Então tem essa diferenciação. Eles vão direto para o carrinho. As 

meninas são uma ou outra que fica no meio dos meninos, que prefere. No caso, a É. 

fica com os meninos. Ela não quer brincar de panelinha, quer brincar de carrinho, de 

bola, se identifica mais. 

E: Mas não tem um menino, por exemplo, que vai lá para brincar com as meninas? 

L: Que quer brincar com as meninas... Até tem. O S. gosta de brincar de papai, de 

mamãe. Tem uns que gostam, o L. também gosta. 

E: E como vocês lá na organização do grupo lidam com as preferências das 

crianças? 

L: Olha! Eu acho que a criança traz a sua realidade para a sala. Então, não seria 

assim uma preferência, porque quando vou fazer o relatório, a gente gosta de 

colocar a fala deles. E na brincadeira, elas falam o que aconteceu dentro de casa: �A 

mamãe fez isso�.�A mamãe bateu no meu irmão�.�A mamãe brigou com o papai�.Ela 

vai brincando e vai falando. Eu não costumo, não... É criança, é brincadeira. É o 

lúdico dela. 
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E: O trabalho coletivo no ciclo, ele faz parte da organização dos trabalhos? Ou fica 

mais você com a sua parceira? Como é? 

L: Em certos momentos, é cada um na sua sala para fazer o seu trabalho. Agora, em 

outros momentos tem que haver a integração, porque vai ter um momento que eu 

fico com a sala dela e ela fica com a minha, que é o momento de dormir, do sono. 

Quem fica com o semi, vai ficar com o semi das duas salas. Quem vai fazer dormir, 

vai fazer as duas salas dormir. Vai dar almoço, vai... Então, às vezes, na reunião de 

pais, uma mãe de uma criança do período integral: �Ah, minha filha está comendo?� 

�Vai e pergunta para a professora dela�. Se é de uma criança do semi: �Ah, minha 

filha tem...� �Ah, quem cuida é a outra professora�. Porque tem momentos que... 

Todo dia a gente tem que trocar. 

E: Essa movimentação, ela é diária? 

L: Ela acontece diariamente. É o trabalho do ciclo. As crianças dela revezam muitas 

vezes também, e vice-versa. 

E: E você concorda quando a própria sociedade coloca que a educação das 

crianças pequenas deva ser feira preferencial por mulheres? 

L: Eu acho que não, porque tem homens que trabalha melhor... 

E: Fala um pouco mais sobre isso. 

L: Eu vou falar sobre a minha história. Quando entrei para a Educação, fui trabalhar 

no berçário com um homem, que era o E. E, ele depois veio ser meu A.P. 

(Assistente Pedagógico), aqui na creche, depois de muito tempo. Então a gente se 

conhecia de 17 anos atrás, aí depois ele veio ser meu assistente pedagógico. E é 

um homem... Eu aprendi a trabalhar com ele, porque eu entrei para a rede e ele já 

trabalhava. Eu aprendi que... As coisas do berçário que eu aprendi foram com ele: a 

técnica de dar banho; quando o bebê está agitado, a técnica de fazer massagem... 

E: Então o trabalho dele foi uma referência para você? 

L: Para mim foi, nossa! E até hoje, a gente se lembra dessa época e a gente... Muito 

legal. 

E: E nesse percurso você está há 13 anos na unidade. O que fez você permanecer 

tantos anos aqui?  

L: É, falei que eu quero me aposentar aqui. Acaba sendo minha casa. 

E: Questão de distância? 

L: É, a distância também, a gente construiu uma história aqui. Quando cheguei, era 

uma diretora. Essa diretora era uma menina, ela veio falecer com 32 anos de idade. 

Depois, eu tive na minha sala uma criança, que fez cirurgia do coração e na cirurgia 
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veio falecer também, G. Depois que essa diretora morreu, colocaram a I. para 

preencher o vazio, porque a I. já era muito conhecida na rede, com esse jeito dela 

de ser alegre... Então, tinha que ser ela. A gente construiu uma história aqui. Todo 

mundo veio e foi embora. Tem eu, a F., o S. e uma que está de Assistente 

Pedagógica em outra creche, mas também que não sai daqui. 

L: Ah, e outra coisa que me faz ficar aqui também é o vínculo com a família. Porque 

tem criança que está no ginasial já, que eu encontro no bar e me abraça, aquela 

coisa. 

E: Então, ser professora da unidade, sendo do bairro para você não é um problema? 

L: É satisfatório. 

E: E a sua permanência na Educação Infantil. Essa preferência, por quê? 

L: É o que eu falo: eu já fui enfermeira, já fui secretária, já fui metalúrgica, e eu acho 

que hoje me encontrei. Eu não caí de pára-quedas, em termos, porque eu sempre 

falei: �Um dia vou trabalhar com crianças�.Foi previsto. Mas, eu não me imagino 

fazendo nada diferente. Eu quero sempre aprender e cada dia na Educação, é um 

aprendizado. É um aprendizado diferente todo dia, nunca é igual. 

E: Lá, com as crianças pequenas, a sua preferência dentro da Educação Infantil? 

L: Na Educação Infantil? É creche. Minha preferência é creche. Vou para a EMEI 

(Escola Municipal de Educação Infantil), mas... Eu até vou, até fico em sala, mas a 

minha preferência vai ser sempre creche. 

E: Por que, L.? 

L: Porque em creche, a gente trabalha o todo. A gente trabalha higiene, alimentação, 

a educação, é aquela coisa da pré-escola. �Foi lá que aprendi a dizer obrigado, foi lá 

eu aprendi a falar licença, foi lá que eu aprendi a tomar meu banho...�.  

E: E hoje, aqui na Creche como você avalia as relações? 

L: Educador com educador? 

E: Sim. Como você avalia as relações dos profissionais? 

S: É tranquilo, acho que toda relação tem que ceder. Você tem que procurar o 

diálogo, porque conflitos há em todos os lugares. E aqui não é diferente. 

Principalmente, lugar que tem tanta mulher. Sempre tem um ou outro. Sempre tem 

que ir lá, ver o que está acontecendo, o que você fez, no que pode melhorar... 

E: Quando você fala assim: �Ah, acho que quando tem muita mulher, também tem 

muito conflito�, por quê? 

L: Onde tem homem também, mas como a maioria é mulher... Ah, pequenos 

�pitizinhos�... 
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E: E para a gente encerrar. Você acha que os homens também maternam no 

cuidado com as crianças? 

L: Com certeza. Mimos? Com certeza.  

E: Por quê? 

L: A questão de mimar, de dar colo. É a mesma coisa, é a questão da sensibilidade. 

É natural do ser humano. Porque tem homem que fala: �Eu não tenho jeito para isso, 

tenho que pegar no pesado.� Mas tem homem que não, que se identifica.  

E: S., obrigada. Já estou atrapalhando a aula, já é quase meio-dia... 

E: S., queria te agradecer pela oportunidade de conversar e saber um pouquinho 

como você pensa sobre as relações entre os educadores e educadoras, assim como 

a importância do profissional da educação infantil. 

L: Imagina. 
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TRANSCRIÇÃO Nº 2 � Educadora Susanita 

 
E: S., eu estou fazendo uma pesquisa do Mestrado e ela está focada nas relações 

de gênero, em como as relações entre educadores e educadoras acontecem. E aqui 

na creche, vocês têm o F. e o M. trabalhando, que é um diferencial das outras 

unidades também. Então, hoje, o que eu queria te perguntar é sobre sua formação. 

Há quanto tempo que você está no magistério? Por que você veio para o 

magistério? Como o trabalho acontece lá, com sua parceira? O que você prioriza de 

trabalho? E falar um pouquinho sobre isso, tudo bem? 

S: Tudo bem, vamos lá. Já pode começar? 

E: Fala para mim sobre sua formação. Como você veio para o magistério? 

S: Meu primeiro interesse em trabalhar com a criança... Eu gosto muito de lidar com 

esse ambiente da juventude, do infantil, o lúdico. Então, a minha formação é 

Pedagogia, com especialização em Educação Infantil. E, no primeiro momento, vir 

trabalhar aqui na creche foi porque é mais perto da minha casa, porque a minha 

opção seria o Fundamental. Mas, o Infantil também eu me dou bem, não tenho 

problema. É gostoso. E, por enquanto, eu estou só fazendo um curso de formação 

no EJA, no momento. Pretendo fazer uma pós. 

E: Você trabalha com jovens e adultos? 

S: Sim, à noite. 

E: Ah! É legal, não é?  

S: É, jornada à noite. 

E: Aqui na Creche, a sua turma, que faixa etária eles têm? 

S: São de três e meio a quatro. Mais ou menos nessa faixa, três e meio a quatro. 

E: E como é a organização do trabalho, você e sua parceira? 

S: Você fala com a V. ou com a L.? 

E: Não, com a V.. Vocês duas trabalham mais próximas, não é? 

S: Sim. 

E: Ela te auxilia no trabalho com as crianças. Como é o trabalho com ela? Como 

vocês dividem e se organizam? 

S: A V. é uma ótima auxiliar, ela me apóia muito. Nós estamos com um número de 

28 crianças. Não é fácil, 28 crianças em uma sala. 

E: Com essa faixa etária. 

S: Com essa faixa etária, não é fácil. Então, nós trabalhamos em subgrupos, 

dependendo da atividade, da organização. Há um planejamento da gente falar: 
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�Olha, vai estar fazendo esta atividade, então a gente divide. Dependendo se eu 

estou fazendo uma atividade mais pedagógica com as crianças, com intervenções, 

aí ela está em outro ambiente ou fazendo a mesma atividade que eu estou fazendo 

ou, então, ela está com brincar com as crianças. Aí, depois, a gente troca. 

Dependendo da atividade, que ela não tem tanta visão do que eu quero, então é 

uma atividade que primeiro eu passo e depois vêm as outras crianças que estão 

com ela. Mas, em geral, a gente faz muito atividades juntas, porque ela é muito 

comprometida com o trabalho dela. Ela é uma auxiliar muito eficiente, então a gente 

trabalha mesmo em conjunto. 

E: E também muito em parceria com a S., porque a S. na falou para mim que vocês 

também trocam bastante... 

S: De ciclo, não é? 

E: Aham. 

S: A organização... Por exemplo, esta semana. Nós combinamos assim: Quinze dias 

eu fico no sono com o integral. Então fica a turma dela e a minha juntas, e eu vou 

com auxiliar. As auxiliares combinaram de ficar uma semana a sós no sono. E, 

quando é assim, eu fico na sala dela, que a sala do sono é a sala seis, e ela fica na 

sala cinco. Ela fica na sala cinco com o semi. No recebimento dos pais, eu converso 

com os pais... No dia que ela está com o semi, ela vai saber dizer se a criança 

comeu, quais foram os alimentos, se aconteceu alguma interação com a criança, de 

agressividade, de briga... Então, ela pega os caderninhos que são dos meus alunos 

também e faz algumas anotações. E vice-versa, a mesma coisa. Na hora do sono, 

se eu estou lá, os alunos dela são meus, e na hora do semieducadores, os meus 

alunos também são dela. Então há esse trabalho de ciclo mesmo. 

E: Que legal. É legal porque vocês vão conhecendo todas as crianças. 

S: É verdade. 

E: Você acha que essa questão da docência, no magistério ter educadores... Porque 

socialmente é construído que as mulheres são mais indicadas para o trabalho com a 

criança pequena... E ter aqui os educadores, como você vê isso? Como você 

enxerga esse trabalho? 

S: A nível pedagógico, do profissional, eu vejo isso como uma profissão normal. 

Tanto a mulher como o homem podem exercer. Mas, em um primeiro momento, 

você ainda fica pensando. Não que você tenha aquele preconceito, mas você fica 

pensando do professor homem de estar na troca com uma menina, manuseando na 

troca. No começo, eu ficava pensando: �estranho, acho que os pais não vão aceitar 
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muito bem, deve ficar aquela pulguinha atrás da orelha, de preconceito�. Mas, eles 

são muito profissionais. O trabalho deles, maravilhoso. Então eu não vejo nada de 

estranho. 

E: E há uma diferenciação, para você, nas relações que vocês estabelecem, nas 

relações que vocês têm aqui? Hoje, por exemplo, o conselho de ciclo, é diferente? 

Você percebe algum empecilho por ter ali na mesa educadores e educadoras? Ou 

não, isso nem passa pela sua cabeça? 

S: Não, não. Não vejo nada assim. É até legal ter outro olhar, para atribuir ao 

trabalho desenvolvido. Que olhar que ele está tendo. Eu não vejo nada assim de... 

Um olhar assim... Porque a mulher tem uma visão, é aquela mais materna; aquele 

olhar mais do cuidar, do apegar. E o homem, ele é mais um pouco fechado. Não sei, 

é um pouco mais racional o homem? E você vê que não existe isso tanto assim, os 

dois têm o mesmo olhar. 

E: E você avalia, por exemplo, vendo aqui o trabalho do F., do M. e até do Em., acha 

que eles dão conta de fazer essa maternagem que acabou de dizer? Que a mulher é 

muito mais materna, você acha que eles fazem também?  

S: Não. Eles são muito isso de mãe mesmo também. Eu sinto, eles são muito 

maternais também. Não tem nada para dizer: �Nossa, ele é muito frio. Como ele vai 

lidar com essas coisas do cuidar?� Não, normal. Eu não vejo nenhuma diferença. 

E: E no trabalho com as crianças, como você enxerga que isso repercute para eles? 

Por exemplo, seu grupo tem referência do trabalho com você e também referência 

do trabalho desenvolvido com o É. Como você avalia essa repercussão para eles, 

na educação deles? 

L: Eu vejo que tem muitas crianças que não têm a presença dos pais no lar. Então, 

passa pela minha lembrança que na outra escola, nós temos tipo um... Não é 

monitor. Quando fica cuidando dos alunos na hora do intervalo... 

E: Inspetor. 

L: É, inspetor. Então tinha um menininho lá. Ele estava sentado em uma mesa e 

esse menininho o abraçava, beijava, subia no cangote... Aí eu falei: �Nossa, ele 

gostou de você!� E ele comentou: �Ah, ele é assim carente porque não tem 

pai�.Então, é legal essa figura masculina dentro da escola, do ambiente escolar, 

porque as crianças, às vezes, elas têm aquela referência da masculinidade. E do 

querer estar junto de alguém do mesmo sexo, os meninos. Até com as meninas 

também, se não tiver. Eu acho que contribui muito para a criança essa presença. 

E: E para as famílias? Você vê um olhar de estranhamento ou aqui as famílias já 
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estabeleceram uma relação de tranqüilidade com os educadoras e educadores? 

L: Sim. Não vi nenhuma reclamação por parte da comunidade, dos pais, ou alguma 

intervenção de: �Ah, ele é professor ou professora, como vai trocar o meu bebê?� 

Não teve nada assim tão alarmante nessa parte. Hoje, não temos esse problema. 

E: E você acha que seria diferente se hoje, no contexto aqui da escola, das relações, 

vocês não tivessem a presença dos meninos aqui, dos homens? Você acha que 

seria diferente o trabalho, a organização? 

L: Não. Eu acho que seria normal. Você me fez lembrar, porque em muitos 

momentos a gente está com algum conflito com as crianças e até comenta: �Olha, 

vou chamar o Ém...� �Vou chamar o F...� �Vou chamar o M...� E eles ficam meio 

assim... Então, as crianças, cada uma tem suas características. Existem, sim, essas 

diferenças: há aqueles que são mais hiperativos, aqueles que são mais 

observadores, aqueles que gostam de interagir mais um com o outro, gostam de 

brincar, aquele que gosta de estar sempre individualizado no seu brincar, mas... 

E: Mas você percebe diferença entre as crianças?  

L: Bom, meu grupo é muito tranquilo. Inclusive, as meninas, eu não tenho aquilo: 

�Ah, parece um moleque!� Não tenho. E nenhum menino: �Ah, ele é muito...� �Ah, 

parece uma menina o jeito dele.� Não tenho essa diferença. Pelo menos os meninos, 

sem esse comportamento de meninas. Mas, se por acaso eles tiverem que interagir 

com as meninas no brincar, ficar lá brincando com casinha, de boneca, normal. Faz 

parte. E as meninas gostar mais da brincadeira de menino, normal. Não vejo isso 

como uma coisa: �Ah, isso é um problema! Ele está brincando de boneca...� Não 

vejo isso. Pelo contrário, é importante esse brincar, o lúdico, novas interações de 

menina com menino. 

E: a quanto tempo você está na Creche? 

L: Este é o meu segundo ano. 

E: Segundo ano. Como você avalia as relações do grupo? Das pessoas que 

trabalham aqui. 

L: Eu acho que o clima aqui na creche é muito bom, e tudo isso se dá a uma pessoa 

que é muito importante a figura dela aqui dentro, que é a I.(Diretora). Ela é muito 

amorosa, muito mãe, muito humanista. E ela é muito de pegar, abraçar... E isso faz 

com que todos os funcionários tenham esse amor um pelo outro, porque a gente 

recebe isso dela e vai passando um para o outro. Diferente de outras unidades que 

é aquela coisa assim, tudo �a ferro e fogo�, causando conflito entre os educadores. 

�Que diz, que não diz. Que pode, que não pode...� E causando uma desunião, que 
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até eu vivi um pouquinho disso na outra unidade. Não de mim, mas da equipe, que 

tem aquela coisa de... Como fala? Quando tem... 

E: Hierarquia? 

L: Hierarquia. Não sei para quê existe aquilo... A gente sente isso um pouquinho, e 

aqui não. Ela fala com você, que é professor, que é faxineiro, igualmente. De igual 

para igual, valorizando cada um. E nisso você se sente bem e traz aquele 

aconchego de estar na sua casa, com as pessoas que conhece, com seus amigos. 

E: E isso reflete no trabalho com as crianças e também no trato com a família? 

L: Sim, com certeza. Com as famílias principalmente, porque ela tem esse cuidado 

de estar recebendo junto com os pais, de estar conversando com os pais, de estar 

recebendo no portão, de falar com os alunos junto com os pais... Isso é uma coisa 

muito gostosa. Na unidade, eu sinto muito. 

E: Há quanto tempo você está no magistério? 

L: Há quatro anos. 

E: Quatro anos. E como foi a sua vinda para o magistério?  

L: Eu comecei a trabalhar na igreja com a primária, que são crianças de um ano e 

oito meses a doze anos. O meu primeiro momento era trabalhar com algo que me 

daria prazer. Aí, fui ver se ficava em alguma profissão aonde eu pudesse voltar a 

trazer alegria, viver e estar em um ambiente onde a criança pudesse se desenvolver, 

e eu ver aquele crescimento das crianças. E também tem o horário, você tem aquela 

disponibilidade de estar com sua família. Eu posso trabalhar meio período e meio 

período estar com a minha família. É uma profissão que te dá uma qualidade de 

vida, quando você sabe dirigir para que possa ter essa qualidade. 

E: Como você avalia hoje o profissional da Educação Infantil? 

L: Eu acho que por mais que tenha formações, ainda é pouco. Nós deveríamos ter 

mais formações para ter mais para oferecer para a criança estar trabalhando. 

Poderia ter mais informação. O que a gente tem na faculdade, as informações são 

poucas. Eu terminei minha formação e depois fiquei fazendo a especialização de 

seis meses. Eu ainda acho que esses seis meses, é pouco esse tempo. 

E: E quando a gente fala desse trabalho, você fala: �Preciso ter mais formação�, 

você avalia que deveria ser uma responsabilidade de uma formação continuada com 

escola ou da própria rede?  

L: Sim, porque quando você está em uma formação fora da faculdade, por sua 

escolha, você tem um olhar. Então, quando você está exercendo, na sala de aula, 

você tem outro olhar. Não que você deixe para trás aquilo que você aprendeu e sim 
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porque faz parte, porque o ambiente muda a todo o momento. As crianças, a 

sociedade faz com que as crianças tenham outros hábitos... De você estar 

redesenhando essas novas vivências que a criança traz do cotidiano dela, do lar, da 

sala de aula... Isso tudo é constante. Principalmente essa, que nós temos de 

formação na rede. 

E: Todos os meninos e meninas têm a mesma possibilidade aqui na escola? 

L: Sim. Pelo menos eu não vejo, eu os vejo como alunos. Eu não os vejo como para 

ter diferença porque é menino ou menina. Acho que pelo contrário. Tem sempre que 

interagir junto, em todas as brincadeiras. 

E: L. , obrigada. 

L: Por nada, espero poder ter ajudado. 

E: Ah, com certeza! Ajudou, sim. Obrigada por sua disponibilidade. Eu acho que só 

tenho a agradecer a disponibilidade de vocês aqui da creche, abrir as portas da 

creche para que eu possa fazer o meu trabalho. Eu sei que é complicado sair, deixar 

o grupo, vir conversar. Eu só tenho a agradecer, está bom? 

L: Que ótimo! 

E: Obrigada, viu? 
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TRANSCRIÇÃO Nº 3  - Educador Manolito  

 

E: Queria que você comentasse um pouquinho como você resolveu ser professor, 

Ir para o magistério e o começo de carreira, como foi? 

M: Desde criança sempre tive fascínio pela profissão do magistério. Meus pais, 

analfabetos, então, na minha casa nem meu pai nem minha mãe escreviam, mas me 

colocaram na escola. E uma vizinha minha que ajudava na aprendizagem. Na época 

tinha cartilha, então eles pediam que essa vizinha acompanhasse eu estudar a 

cartilha. E na época que as professoras eram lindas, com aquelas roupas 

impecáveis... Eu achava aquilo maravilhoso e as coisas que aconteciam nas escolas 

também. Nas escolas tinha fanfarras, tinha banda, tinha palco para fazer 

apresentações. Aquilo, para mim, a escola era uma coisa imensa, enorme. E ficava 

fascinado, apesar da rigidez que a gente observava: de ter fila, de ter carteira um 

atrás do outro... A presença da diretora para a gente, e da inspetora, ela era bem 

forte... Apesar de tudo isso, eu achava aquele mundo fascinante. Quando eu passei, 

por exemplo, de 5ª a 8ª série, eu passei a ser líder de sala, monitor de sala em 

alguns momentos. E os professores também foram fascinantes, professor de 

Português, professor de Educação Oral, que tinha na época, eram professores bem 

próximos da gente. Eles traziam slides de viagens, a questão da história mesmo. Era 

uma viagem! Isso foi prendendo a atenção. A Matemática, por exemplo, que era 

uma coisa muito chata, de 5ª a 8ª tinha um professor fora de série, que a sala inteira 

ia para a lousa. Ele dividia a lousa em vários espaços e não era aquela coisa que a 

gente tinha medo de ir, você ia e ele acompanhava. Mesmo que a gente tivesse 

dificuldade, ele acompanhava um por um no processo para fazer aquelas operações 

todas. Quando foi para terminar a 8ª série, e a minha vontade era fazer o Magistério, 

isso vai em �1900 e bolinha�, só que para minha mãe, o ideal na época era fazer 

Processamento de Dados, que era uma profissão... 

E: Que estava... 

M: Isso, que estava no auge na época. Eu saí da escola pública, fui para uma 

particular, Colégio Salete lá em Santana. E tinha sala de Magistério, de 

Contabilidade, de Administração e de Processamento de Dados. Eu ia até a sala do 

Magistério, olhava... Naquela época, só tinha menina naquela sala. E uma vontade 

imensa de pertencer àquele grupo, mas estava seguindo a orientação da minha 

mãe. Minha mãe que pagava, comecei a fazer Processamento de Dados. Fiz até o 

terceiro ano e, como já estava em uma idade e começando a rebeldia, eu não 
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concluí o terceiro ano. 

E: Terminava no terceiro ano. 

M: Terminava no terceiro. Então, chegou no terceiro e eu não terminei, porque falei: 

�Eu não vou pegar um certificado de uma coisa de que eu não aceito, de que eu não 

gosto, de que não entrava na minha cabeça�. Eu tranquei, não terminei e fiz o 

terceiro no Supletivo. Fiz um Supletivo, na época já estava trabalhando no banco, já 

era bancário. Fiz o Supletivo e falei: �Bom, eu não fiz o Magistério, mas eu tenho 

uma opção. Meu Superior, eu posso fazer em Pedagogia�. Só que na época, eu me 

lembro, eu tinha na minha cabeça que só entrava nas escolas públicas quem tinha 

Magistério, que a Pedagogia era... 

E: Era? 

M: Falei: �Eu não vou poder entrar na Prefeitura, no Estado, mas vou poder trabalhar 

em empresa. Como pedagogo em empresa, fazendo outro tipo de trabalho na área 

educacional�. Fiz Pedagogia, terminei e fui fazer um estágio em creche da 

Prefeitura. Minto, nem fiz estágio. Quando entrei na Pedagogia, tinha algumas 

alunas que já eram professoras, de creche principalmente. E uma delas, assim... Eu 

fascinado, fiquei mais fascinado ainda pela Pedagogia, porque a história da 

Educação era uma coisa fascinante. Eu sentava na frente. Tanto que a professora 

da História da Educação, ela me deu um roteiro de viagens que ela fazia porque ela 

disse que meus olhos brilhavam quando ela dava aula. Meus olhos brilhavam, então 

ela me deu um roteiro das viagens que ela fazia. A professora também de Didática... 

Nossa! Maravilhosa! E eram professoras na época que não tinham, eu lembro que 

uma delas não tinha Mestrado nem Doutorado, mas, de certa forma, elas estavam 

dando aula ali. E elas tinham uma relação de igual com a gente, então comentavam 

sobre isso. E as meninas me levaram para conhecer as creches em que elas 

trabalhavam, eu fiquei super encantado. Na época surgiu um concurso do Estado da 

recreação mista, na área da Saúde. A Saúde tinha creches para os funcionários, 

para os filhos dos funcionários. Eu fiz o concurso da recreação mista, passei e fui 

ser recreacionista de uma creche da... 

E: Prefeitura. 

m: Isso. Não. Da Secretaria de Saúde do Estado. 

E: Ah, do Estado. 

M: Fiquei vários anos. Depois, foram abertas as creches na época da Alda Marco 

Antônio, que era secretária. Ela abriu aquelas creches nos terminais de metrô. 
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E: Sim. 

M: Eu fiquei encantado também pelo modelo de creche. Escrevi uma carta para a 

Secretária, parabenizando pelo projeto. Sem intenção nenhuma! Dessa carta, elas 

me mandaram um comunicado para eu passar por uma seleção. 

E: Olha! 

M: Uma seleção, porque como eu tinha Pedagogia, eu não poderia... Elas não 

tinham vagas para creches, mas estavam com o projeto do SOS Criança na época 

que ia ser implantado e ia ser montada uma equipe multidisciplinar. Várias áreas: 

psicóloga, assistente social, pedagoga... Então, se eu estivesse interessado, poderia 

estar entrando, participando daquela seleção. Fui para a seleção. O contrato era 

pela Baneser, que era do Banespa na época. Tinha várias empresas que 

contratavam: o Metrô, Baneser, etc. Fui participar dessa equipe, atendendo crianças 

de rua. Não, minto: na área de infratores. Então, as crianças de rua, que tinha 

muitas naquela época, a policia prendia e levava para esse espaço que eu 

trabalhava. 

E: Lá eles ficavam internados? 

M: Isso. Lá a gente fazia triagem. Então, quem tinha família, a gente ligava para a 

família. Dependendo do ato infracional que ela realizava, com boletim de ocorrência, 

ela ia para a FEBEM. Ficava uns dias na FEBEM até ser apresentado para a 

promotoria, que a gente fazia um relatório e depois fazia um acompanhamento 

disso. Até que eu resolvi, falei: �Bom, eu estou atendendo a criança, mas e a 

família? Vou fazer Serviço Social, para poder abranger mais esse lado�. Fiz Serviço 

Social e, na época, eu era educador. O meu título lá era educador, contratado como 

educador, e houve mudanças políticas e pedagogo deixou de ser educador. Só iam 

ficar atendendo psicólogos e assistentes sociais nessa área que eu estava, então eu 

passei a ser auxiliar de educação. 

E: Nossa! 

M: Saí da área técnica e fui trabalhar dentro do espaço onde as crianças ficavam, 

nas salas, nos abrigos. E falei: �Ah, é assim? Então vou fazer Serviço Social�. Eu 

estava com vontade mesmo... Fiz Serviço Social e vim fazer estágio em Santo 

André. Na época, surgiram os concursos de professor. Como já tinha Pedagogia, fiz. 

E passei. 

E: Isso foi em que ano? 

M: 2001. 

E: Aqui em Santo André? 
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M: É. 

E: Mesmo ano que eu entrei também. 

M: Isso. Eu fiz os três anos de estágio como assistente social aqui e depois prestei o 

concurso de professor. Na época, eu já era assistente social da SBP, do sistema 

penitenciário. Com uma carga menor, eu vinha fazer estágio em um horário e 

trabalhava no SBP atendendo presidiários em outro horário. 

E: Mas não era criança, sim adulto? 

M: Não era criança, aí já era adulto. 

E: Entendi. 

M: Mesmo aqui, no estágio, já era adulto. Eu fiz estágio atendendo população 

carente, que era ali no �Xavier de Toledo�. E depois com morador de rua também. 

Aí, surgiu concurso, e eu fique naquela dúvida: �Ah, não tenho...� Eu já tinha 30 

anos, nunca tinha trabalhado... Naquela fila, um monte de gente, todos falando que 

já tinham experiência. As pessoas, mais ou menos no segundo caso, falei �Gente, 

como que vai ser?� Nessa época, o que eu fiz? Prestei concurso não só aqui, prestei 

em São Paulo. Então, passei aqui, passei em São Paulo. Passei como adjunto como 

titular em São Paulo e fiquei naquela: faço ou não faço? Mesmo na fila, lá para fazer 

o exame médico, eu estava indeciso. Quando a R., sabe a R.? 

E: R.? Sim. 

M: Ela estava depois de mim, eu era 350 e ela era 351. E eu manifestei com ela 

essa insegurança, falei: �Eu acho que vou desistir�. Ela falou: �Não, não desiste!� 

Achei super legal da parte dela: �Não desiste. Faz tudo, conhece e depois, se não 

der certo, aí você sai. Tudo bem, fiz todos os exames, passei. Escolhi uma escola 

maravilhosa, �Salvador dos Santos�. Fui bem acolhido, uma coisa que foi super 

legal. 

E: Mas você não foi trabalhar com Educação Infantil? 

M: Não fui trabalhar porque na época não podia atender Educação Infantil. 

E: Entendi. 

M: Eu entrei numa época que, não sei... 

E: Pela legislação... 

M: É, pela legislação teria que ter... A minha Pedagogia eu fiz 

Administração/Supervisão. 

E: Ah. 

M: Então, não tinha Educação Infantil. 

E: Entendi. 
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M: E aí falei: �Deixe-me ir para a Educação Infantil�. E aquela vontade! E a única 

coisa que eu conseguia fazer na Educação Infantil era, em alguns momentos, cobrir 

algumas salas. A professora faltava, eu pegava e fazia algumas coberturas. E as 

professoras já tinham tudo mais ou menos pronto. Tudo o que ia dar já estava tudo 

prontinho, então elas falavam: �O que você vai dar é isso, vai seguindo...� Era super 

tranquilo. 

E: E como foi chegar no �Salvador dos Santos�, na escola, a presença masculina lá? 

M: Eu cheguei, e elas estranharam até o fato de eu não ter experiência nenhuma. Só 

que o fato da minha humildade, acho que foi com isso eu as ganhei. Cheguei e eu 

super transparente, então cheguei e falei: �Olha, não conheço nada�. Mesmo que eu 

tenha alguma experiência na coisa, quando entro em um projeto eu entro zerado. 

Falei: �Eu não conheço nada�. Já tinha uma professora que estava cobrindo a minha 

sala porque eu tive problema no exame médico. Eu demorei acho que uns quinze 

dias e então uma professora da tarde assumiu a sala. Quando eu entrei, ela já 

estava com a sala. O que elas fizeram? �Já que você está falando que não sabe, 

legal.� Todas elas passaram a me trazer material, a minha mesa ficou cheia de 

material. E essa professora falou assim: �Se quiser, eu posso ficar alguns dias com 

você. Trabalha corpo�. Quando ela falou �trabalha corpo�, eu falei: �O que é trabalhar 

corpo?� Eu não sabia, na minha cabeça eu não sabia o que era trabalhar corpo. Eu 

peguei uma 1ª série, justo uma 1ª série, e com filho de professor na sala. Então pinta 

aquela insegurança, tanto por parte das mães como por parte... Mas eu falei: �É uma 

coisa que eu quero. O que eu puder fazer, vocês vão me dando orientação, que eu 

vou fazendo�. A parceria foi muito legal, elas brincaram assim: �Olha, quando você 

for ao banheiro, balança bem para não respingar�. Então já foi quebrando aquela 

coisa. 

E: Aquele gelo. 

M: E a gente seguia mais ou menos um currículo entre aspas, a gente tinha mais ou 

menos uma sequência do que estar trabalhando. E eu sempre fui orientado dessa 

coisa de não seguir cartilha, que isso estava sendo quebrado; de ter o espaço de 

brincar com as crianças... Dessas coisas. Então comecei aí. Nessa questão até do 

probatório na rede, o que eu pensei? Falei: �Bom...� Porque eu não consigo ficar 

mais que um ano em um lugar. Eu sou bem... Só que eu falei: �Bom, eu vou ficar os 

três anos aqui. Já que eu fui bem recebido...� E não é que a diretora... Era uma 

diretora super legal até rígida, um modelo. Eu me espelho nas pessoas que eu acho 

que são e que vejo que têm um papel importante. Ela tinha uma postura rígida, mas 
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eu achava que era interessante, que era necessário. E fiquei os três anos lá. Nesses 

três anos trabalhei com 1ª série, com 4ª série, cobri licença prêmio do Infantil e 

trabalhei com EJA também. Tive alguns problemas entre aspas com, não com a 

diretora, mas com a assistente pedagógica. Por exemplo, na primeira reunião de 

conselho de ciclo era tanta coisa, que quando houve e eu fui, fui pego de surpresa. 

Então, assim: �Amanhã é dia do conselho de ciclo�. Esqueceram de me falar o que 

era conselho de ciclo, eu fui para o conselho sem saber. 

E: Sem saber o que era? 

M: Isso. A assistente pedagógica da época achou um absurdo e bufou na minha 

frente. Eu achei aquilo um absurdo. E, foi a única coisa que eu senti na época. Foi 

isso, porque eu não sabia o que era conselho de ciclo, então tinha que levar aqueles 

casos... Então pegou um pouquinho, mas depois isso se resolveu. Estou me 

perdendo na conversa? 

E: Não, imagina. 

M: Não? Então, a presença masculina na creche. 

E: Você já foi para a creche depois que terminou o seu probatório? 

M: Isso, depois que terminou o probatório. 

E: Entendi. 

M: Aí foi liberado que eu podia pegar Educação Infantil. Eu sempre, desde que fazia 

Pedagogia, a minha meta era trabalhar com Educação Infantil, com berçário, com 

bebê. Porque eu já era recreacionista na época, então já trabalhava com os 

pequenos. Peguei 4ª série, peguei 1ª série, mas o prazeroso para mim era trabalhar 

com o Infantil. Então quando terminei o probatório, eu peguei creche. 

E: Que creche você foi? 

M: Eu peguei a creche �C. P.�. 

E: E qual idade você trabalhava lá? 

M: Eu sempre peguei 1º ciclo. 

E: Com os menores até três anos? 

M: Isso. Nunca conseguia pegar o berçário, que era bem disputado, e eu tinha uma 

insegurança de trabalhar com os maiores. Então eu sempre peguei, gostava e era a 

sala que sobrava também primeiro ciclo. Não sei se pela questão de fraldas... 

E: E como foi chegar à creche? 

M: Eu não tive problemas... 

E: Foi tranquilo? 

M: Foi tranquilo. 
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E: Foi mais tranquilo que chegar no �Salvador dos Santos�? 

M: Foi mais tranquilo, foi mais tranquilo. Embora eu não perceba essa coisa das 

mães. Eu ainda não enxergo que as mães tenham esse preconceito, que a gente 

sabe que existe de: �Ah, um homem vai trocar a criança...� Eu percebo isso bem 

veladinho, mas fui bem aceito também. E eu tenho uma facilidade para trabalhar 

com as auxiliares de educação, isso, graças a Deus. 

E: Por que você acha dessa facilidade das relações lá? Porque no grupo da creche 

são mais duas pessoas, não é? 

M: No geral, eu as vejo como professoras também. Então esse fato de eu não entrar 

na sala com esse espírito de liderança, acho que quebra um pouquinho. Eu tenho 

mais facilidade até de lidar com as auxiliares de educação do que com as próprias 

colegas professoras, parceiras. Nos trabalhos, por exemplo, de parceria, sempre tive 

dificuldades com professoras. Tanto que depois eu fui para a creche �C...�, eu fui e 

sempre tive dificuldade de dividir com outra professora, de fazer parceria. E eu já 

não tenho com auxiliar, porque eu acho que o papel ali, a responsabilidade é nossa. 

É nossa, e eu nunca tive problema nesse sentido. 

E: E você avalia, quando você fala assim: �Olha, a parceria acontece de acordo, é o 

respeito...� Como que você vê isso refletindo no trabalho com as crianças? 

M: As auxiliares, eu observo que elas testam a gente também. Se você dá um 

pouquinho de liberdade para elas no trabalho, e elas percebem que você tem ali 

uma rotina mais ou menos, um objetivo, uma intenção, te respeitam e te ajudam no 

trabalho. Por exemplo, com o 1º ciclo. Eu não pego forte na questão curricular, não 

acho que tenha que ensinar... Agora no final sim, mas eu não me prendo a essa 

questão da alfabetização, eu não me prendo a essa questão de trabalhar projeto... 

Eu me prendo à questão da socialização, do respeito à diferença, delas saberem 

que tem uma rotina, de saber que tem que dividir um brinquedo... Então, eu inicio, 

no 1º ciclo principalmente, com essa questão. De ampliação do movimento, do 

brincar... É uma coisa mais livre entre aspas, não é aquela coisa de rigidez. Porque 

o conflito que eu vejo entre professor e auxiliar de educação é isso: elas acham que 

a gente está fazendo uma coisa que não é momento, ou a gente acha que elas 

estão fazendo uma coisa que não é o momento. Então, eu sempre vejo pegando 

nesse lado, em todas as salas. Esse ano mesmo, eu estou em uma sala que a 

menina fala: �Tinha uma professora a gente falava dela, reclamava dela, porque ela 

exigia muito�. É conversar, não só com elas, mas com os pais também. Coloco logo 

a princípio, na primeira reunião já coloco para os pais e para elas como eu vejo a 
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educação, qual o papel no 1º ciclo, o que a gente deve trabalhar... É: estabelecer a 

confiança das crianças com a gente, elas saberem que tem uma rotina, conhecer os 

espaços, conhecer seus pertences, é trabalhar a identidade delas, é elas saberem 

que ela é Maria, que o outro é João e que o João é diferente dela, que tem um 

brinquedo e tem que dividir... Começa assim e as meninas vão pegando. E a gente 

vai se entendendo. 

E: Legal. E quando você fala assim: �Olha, tenho mais dificuldade com as minhas 

parceiras, com as minhas colegas professoras�. Por que dessa dificuldade? 

M: Eu acho que quando nós nos agrupamos, na maioria das vezes, se misturam os 

professores e as auxiliares - segrega. E a gente não tem um planejamento definido. 

Na maioria das vezes que a gente se propôs a fazer essa parceria foi assim: �Vamos 

fazer integração�. E a integração, para mim, se torna um oba-oba. Ficam dois 

liderando, quando não um, e as outras ali, te observando. Aglomera um número 

maior de crianças, e cada um tem uma visão. Por exemplo, a minha visão na 

questão da higienização, de troca. Para mim, eu não tenho na minha cabeça que 

uma fralda segura xixi por duas horas, por três horas, e a hora que trocar é às 10 

horas, às 9 horas. Para mim, a hora de trocar é qualquer hora. Se eu observo que a 

criança está com a fralda molhada... 

E: Sei! 

M: Isso, eu acho que nada impede que um de nós, não só a auxiliar ou mesmo o 

professor, saia dali, pegue a criança e vá trocar. Isso sempre foi uma coisa que 

pegou, comigo e com outras professoras. É estabelecido, na maioria das vezes, um 

horário de troca. Isso me incomoda. Ver algo, alguém, uma fralda... 

E: Entendi! 

M: É, e: �Ah, não é agora. A hora é tal hora�. E a questão mesmo do que trabalhar. 

Eu nunca consegui sentar com alguém, com uma parceira para planejar, para: �Ah, 

vamos fazer isso�. Sempre foi assim: �Ah, nós vamos. Nós vamos, você tem mais 

experiência...� Sempre, sabe aquela coisa assim? 

E: Uhum. 

M: É sempre assim. 

E: É ruim, não é? 

M: É ruim. 

E: E durante as reuniões, por exemplo, RPS (Reunião Pedagógica Semanal), RPM 

(Reunião Pedagógica Mensal) e RPQ (Reunião Pedagógica Quinzenal), você vê 

esse movimento mais tranquilo? Ou não? Os conflitos aparecem. 
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M: Aparecem conflitos. Hoje, eu vejo a  RPS, RPQ sem valor nenhum. Eu acho que 

isso foi se perdendo e está perdido. A RPS teria que ter uma discussão, de projeto, 

de currículo. Não para informação e informes. E, hoje, ela se tornou um espaço de 

informação e de discussão: �O que nós vamos fazer?� �O que vocês vão fazer?�. 

Jogou isso para os professores. Acho que a liberdade se perdeu aí. A gente fica 

patinando, patinando, patinando e não decide nada. Eu vejo isso, as nossas 

reuniões estão assim. 

E: Entendi, perderam o espaço para as discussões? 

M: É. 

E: M. aqui na creche, por ter o S., por ter professor de vivência, mais dois 

profissionais da educação, a presença masculina é muito forte. Você avalia que isso 

é um ponto positivo, ou comparando com outras unidades em que você estava lá 

sozinho, era o único homem, é a mesma coisa? Como você vê isso? Você acha que 

se fortaleceu aqui porque tem outros homens? Ou não, é a mesma coisa das outras 

unidades? 

M: Eu não vejo diferença. Eu observo que as crianças, pela minha figura masculina, 

eu vejo que me respeitam mais. Não sei se por medo, eu não sei... Eu sei que se eu 

falo, eles me atendem mais do que atendem as meninas. E observo que as outras 

professoras me procuram com as crianças quando elas estão em um conflito maior. 

Na questão, com o professor Em. e com o professor F., às vezes eu percebo que, 

com o Em., por exemplo, ele tem o jeito dele, e eu vejo as crianças mais soltas com 

ele. Eu não vejo as crianças... Não é questão de respeito ou de medo, eu não sei 

usar qual é a palavra. Mas, por exemplo, eu não vejo tanta diferença aí. O Em. ou 

outra professora, eu não vejo diferença. Ele é super carinhoso, as crianças gostam 

muito dele. Já comigo, não sei se é pelo meu jeito, eu vejo que as crianças têm um... 

E: Um pouco mais de... 

M: É, um pouco mais. Embora, quando eu chego na creche, não quer dizer que as 

crianças não venham, me abracem... 

E: Ah, sim. 

M: Com o F., a mesma coisa. Eu vejo que assim... Acho que é a questão um 

pouquinho da... Não sei se é a liberdade, um pouquinho mais que se dá. Eu não sei 

qual palavra usar. 

E: Será que na organização, a liberdade do trabalho com o corpo, do movimento, 

torna o trabalho diferente? 

M: É verdade. É, é outra coisa. Ah, então. Tanto que assim, eu tive uma conversa 
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com meu parceiro de vivências super transparente. No primeiro dia que o Em. veio, 

conversei com ele. Foi super... Falei: �Você vai estar com eles no seu momento�. 

Porque ele se propôs a estar ajudando em outros momentos, falei: �Olha, não acho 

legal�. As crianças do 2º ciclo, tudo bem, mas o 1º ciclo ainda estão criando uma 

referência. E eu tenho uma linha, você tem outra linha: eles vão seguir quem? 

Então: �Eu prefiro que você os acompanhe no seu momento. Qual é o seu horário? 

Você me diz qual é o seu horário, eu preparo, eu arrumo, dou total liberdade para 

você, te ajudo e tudo. Mas, na hora de café, hora de almoço, eu estou liderando o 

grupo. Tudo bem?� Ele só estranhou um pouco... 

E: E você se vê nessa posição junto com as meninas lá? Você coordena aquele 

grupo? 

M: Me vejo, eu me vejo. Eu vejo, sim. Eu falo assim, eu falo para elas: �Agora é 

hora...� Igual, saí e falei: �Vamos fazer isso, isso, aquilo�. 

E: Para a C.? 

M: Isso. Às vezes, tem manhã que eu chego e vejo que está tudo virado. Eu procuro 

entender que é difícil uma sozinha ficar, mas no dia-a-dia vou conversando com 

elas: �Olha, um brinquedo. Não é dar todos os brinquedos, por exemplo, que faz 

bagunça. Se você coloca a garrafa com areia aqui, no chão, eles vão pegar e vai 

derrubar areia. A culpa não é da criança. A culpa vai ser de quem? Nós, adultos, que 

colocamos aqui�. Então, eu vejo que isso elas têm. Eu como liderança, isso é algo 

que a gente não consegue perder. 

E: E, nos momentos de conflitos. Como vocês organizam lá a vida de vocês, no 

grupo. As relações mesmo, porque a gente sabe que tem momentos de conflitos, até 

pelo próprio jeito de pensar. 

M: Certo. 

E: E aí, como vocês se organizam? 

M: Hoje, elas já me conhecem pelo olhar. Eu entro e elas já sabem assim, só pelo 

meu rosto elas já percebem se eu estou gostando ou se eu não estou gostando. Eu 

sempre falo... Por exemplo, se eu tenho algum projeto de fazer alguma coisa, chego 

para elas, comunico o que a gente vai fazer e peço a opinião delas também. E elas 

me colocam o que acham que vai ser legal, ou se não vai ser legal. Se alguma coisa 

me incomoda muito, eu corto pela raiz. Ou é eu ou é ela. Eu vou dando, eu vou 

deixando, vou deixando... Já houve troca na minha sala, por exemplo, que uma 

menina desistiu. Chegou em um momento, eu não sei se ela percebeu... Eu falo 

uma, falo duas, falo três, e a coisa começa a ficar um pouquinho sarcástica. Teve 
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uma ocasião que pedi, eu ia sair um pouquinho mais cedo e dei uma caderneta para 

uma educadora fazer lista. Falei assim para ela: �Estou dando esta caderneta, você 

vai falar isso e isso para a mãe�. Ela disse para mim assim: �Por que você não faz 

isso?� E eu falei: �Olha, não vou fazer isso...� E falei rindo: �Eu não vou fazer isso 

porque eu não vou estar aqui! Se eu estou pedindo para você falar, é porque eu não 

vou estar. Se eu estivesse aqui, eu mesmo faria. Tudo bem? Vou deixar a caderneta 

em tal lugar, para você fazer assim, assim, assim�. Talvez isso a tenha incomodado, 

e com o tempo ela pediu e saiu. Então eu converso, a gente traz para discutir com a 

direção, com a equipe diretiva. Se não der certo, racha. 

E: Aham. 

M: Eu já tive problema em outra creche, trabalhava com quatro educadoras. Eu saía 

para almoçar, ficavam duas. Quando eu voltava do almoço, duas reclamavam das 

outras duas: �Ah, fulana não trocou�. �A fulana saiu e deixou isso...� Um certo dia 

cheguei e falei: �Estamos nós quatro, senta aqui�. Você: �O que está acontecendo?� 

Abri no grupo, o grupo rachou. Antes uma contra a outra do que todas contra mim. E 

tentamos resolver assim. 

E: Na conversa. 

M: Na conversa. 

E: Aqui na creche, você acha que ainda há esses conflitos entre os próprios colegas 

� educadores e educadoras?  

M: Há. 

E: Há esses conflitos também? 

M: Há, porque tem visões diferentes de trabalho. Tem formas, cada um tem, 

acredita... Não sei. Eu tenho dificuldade em parceria, por exemplo. 

E: E você acha que é por conta de ser homem em um universo feminino? Ou não? 

M: Eu acho que não. 

E: Ou por conta da parceria mesmo. 

M: Eu acho que não, porque... Você com trinta, é difícil. Dois com sessenta, fica 

mais complicado ainda. É preciso estar bem sintonizado, eu tenho mais facilidade de 

parceria na EMEIF do que em uma creche. Como eu te falei, trabalhei três anos na 

EMEIF... E depende da EMEIF também, porque já fui este ano cobrir EMEIF que era 

totalmente isolado, cada um por si. Mas na EMEIF que eu trabalhei, tinha... Até 

brincava assim. Pelo menos com uma, você faz parceria. Eu vejo isso mais fácil, 

porque até eu acho que como as crianças são maiores, é mais fácil você ter o 

controle do grupo. Na creche é mais complicado porque você tem uma rotina, o 
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tempo da criança é curto e as faixas etárias, todas misturadas. 

E: Entendi! 

M: Complica, eu acho que complica. Então, se você não tiver aquela equipe, porque 

aí não é só você, só um com outra professora, são seis pessoas. Se você não tiver 

uma sintonia muito grande, embola. Aquelas sessenta crianças ali, tumultuam. Aí um 

morde, um fica sujo, um escapa, um foge... 

E: Entendi. Você também trabalhou como A.P., como assistente pedagógico. O que 

te motivou a ir para essa função? Sair da sala de aula, do trabalho junto com as 

crianças, e assumir a função de assistente pedagógico. 

M: O que me motivou foi a equipe na época. A equipe, sinceramente. 

E: Diretora? 

M: Não, as coordenadoras e gerência. Havia um trabalho que eu considerava  

bárbaro, uma linha que eu acredito. Eu fiz o projetinho que na época pedia e falei: 

�Vou tentar�. Mas, no final já estava querendo sair também. Mas, eu gosto da sala... 

E: No final, você diz, quando foi terminando? 

M: Isso, quando eu já estava com três anos, já também estava meio... Já querendo 

voltar. 

E: Por quê?  

M: Eu acho difícil, o grupo também é complicado. Acho que tem uma 

competitividade e eu trabalho... Em uma unidade, por exemplo, assistente 

pedagógico... Acho que tem uma hierarquia ali na unidade, e a cabeça é a diretora. 

Na minha visão, eu acho que a cara da escola, é a cara da direção. Eu não tenho 

espírito de liderança nesse sentido total. Eu trabalhei com uma diretora fabulosa. 

Graças a Deus, várias diretoras excelentes. E não sei se estou me perdendo em 

responder, mas eu preciso de uma liderança. Embora sei que em meu papel eu 

liderava outras. Eu representava para a secretaria, enquanto assistente pedagógico, 

um grupo de professoras e desenvolvia um trabalho junto com a diretora. A gente 

sentava, discutia o que era o melhor para os pais e para as crianças, discutíamos 

aquilo com os professores. Eu ia lá para aquela equipe técnica discutir qual a visão 

do momento, o que era ideal para o momento e depois trazia para a unidade e 

discutia com as professoras. E a gente procurava desenvolver isso. 

E: Representatividade? 

M: Representatividade. 

E: E agora, nesse retorno para sala de aula, como nós estávamos falando, você já 

estava querendo voltar. �Eu queria voltar para a sala de aula�, como você se vê 
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voltando hoje para a sala de aula? 

M: Tranquilo, tranquilo. Com a faixa etária que eu gosto de trabalhar, achei tranquilo, 

normal. 

E: No começo você disse que sua mãe queria muito que fizesse Processamento de 

Dados, e como foi para sua família você seguir na carreira do Magistério? 

M: Depois foi tranquilo. Quando fui fazer Pedagogia, eu já não estava mais com a 

minha família. 

E: Entendi. 

M: Eu comecei a trabalhar com 22, com 24 anos já sai de casa e fui morar sozinho. 

Daí, eu fui bancário e fui definindo o que eu queria para mim. Defini que não queria 

trabalhar em empresa privada, que eu queria serviço público. E fui vendo qual a área 

que tinha mais concurso... Isso foi tranquilo depois. 

E: E faz quanto tempo que você está no Magistério, Z.? 

M: Oito anos. Eu entrei, como te falei, entrei em São Paulo... Oito anos na educação 

com crianças. É, direto com crianças. Trabalhei em São Paulo dois anos e exonerei. 

Vi que não era aquilo. É isso. 

E: Obrigada então. Eu quero te agradecer por você falar do seu trabalho. 

M: Imagina. 

E: Bem legal. Escolhi a creche aqui pela sua presença e presença do S., e também 

do E., que a gente já conversava sobre isso antes. E saber agora que tem o Em. 

junto, também é bem legal. 

M: Tem mães que gostam, mas eu não vejo diferença. Eu sei que ela existe e tem. E 

para quem faz o estudo, eu sei que tem. Mas eu não me vejo diferente nesse meio. 

M: Eu estou me permitindo fazer aquilo que eu gosto, aquilo que eu acredito. 

Independente de perda de dinheiro, para mim o dinheiro não é tão importante. Eu 

acho que tem pessoas que vivem com salário mínimo, por que eu não posso viver 

também? Eu fiz uma opção também, até por uma opção de vida, de não ter família, 

justamente, para ter essa liberdade. De até pegar minha mochila e viver em uma 

montanha comendo ervas, raízes, poder fazer isso. 

E: Obrigada, M.!  
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Transcrição Nº 4 � Entrevista com o Educador Filipe 

 

F: Comecei a dar aula na rede Estadual e na Prefeitura de Santo André, logo no 

início trabalhei com fundamental que hoje seria 1º ciclo e, quando estava no pátio 

brincando com as crianças uma mãe chegou e perguntou se eu era o professor de 

educação física � que ia trabalhar na escola? Fiquei confuso e estranhei, porque na 

verdade dar aula para crianças pequenas era uma coisa também muito estranha � 

nesta trajetória do Estado eu era único professor de 1ª a 4ª séria, causando um 

estranhamento entre os professores, porque a tendência era a presença feminina. 

No início, cheguei a ser chamado de bicha, mas não diretamente, mas indiretamente 

ouvia sussurros - porque era aceitável professores homens que davam aula apenas 

de 5ª a 6 º série. E, também tive estranhamento com um namorado de uma 

professora � pq estávamos brincando no pátio, ensinando as crianças e peguei na 

mão desta professora, causando um conflito. Guardei isto porque foi muito 

marcante. Depois fui anulando estas hipóteses problemas, para que eu não 

incorporar eu nem me dei conta que isso era importante, para mim isso não era não 

é importante à opinião das pessoas.  

E: Como você se tornou educador? 

F: Eu optei para ser professor, a minha carreira de professor está conjugado com a 

minha opção de ser sacerdote � estudava para ser padre em Uberaba e tinha que 

optar para contribuir com uma área de serviço social � trabalho com creche e junto 

com duas leigas religiosas italianas. Neste trabalho, criávamos creches para as 

crianças de rua e neste tempo tinha que dar concluir com a minha formação básica e 

eu e mais quatro homens éramos os únicos homens na escola, mas era aceitável, 

porque estávamos estudando para ser padre. A nossa sala era como uma vitrine na 

escola, porque causava espanto � e as pessoas comentavam: tem homem 

estudando e tem homem que quer ser professor! E no início do curso uma 

professora falava muito da importância da leitura � ler os clássicos (Paulo Freire, 

Carl Rogers, Piaget, etc...) e nós os homens líamos mais e tínhamos mais tempo 

para pensar e com isso mais domínio dos conteúdos. Na verdade, o nosso tempo 

era maior, porque as mulheres tinham a sua rotina doméstica ao contrário de nós, 

porque tínhamos uma rotina previsível, portanto, tínhamos mais tempo para pensar 

e organizar porque você tinha que trazer as respostas prontas para os conteúdos. 

Terminei o magistério em Uberaba, mas também tive um problema de ordem 

ideológica que me fez trilhar outro caminho, sai do seminário � tive uma paixão em 
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sala de aula, casado com uma frustração, porque sacerdote não tem salário e pai da 

moça dizia que: �namorado da minha filha tem que trabalhar�. Na época, tinha uma 

renda da igreja - ajuda de custo que na época era de $ 110,00 � que para mim era 

suficiente, porque morava na casa com os meninos - na casa de menores. E, ele 

não deixou... Abri mão disso e vim pra São Paulo para terminar o magistério, porque 

1989, foi o último ano para complementação para lecionar na pré-escola. Estudei no 

Américo Brasiliense eu era único homem junto com 400 mulheres. Tinha outros 

homens mais eles eram os professores.  

F: A minha primeira aula foi numa escola que volto lá até hoje, que é no G. B., aí 

quando eu vim para São Paulo continuei estudando, trabalhando, fui garçom, né? E 

cozinheiro na rede Barateiro de Supermercados, eu já tinha magistério... E eu deixei 

de ser cozinheiro e resolvi ficar só no magistério, prestei o concurso para Prefeitura 

de Santo André. 

E: Você trabalhava concomitante? 

F: Na época que eu era motoqueiro e professor, trabalhava como pizzaiolo à noite, 

depois eu abri mão desse serviço porque eu consegui o meu cargo na Prefeitura de 

Santo André, eu ingressei na prefeitura de Santo André na gestão do Doutor 

Brandão, porque na gestão do professor Celso Daniel eu não consegui acessar o 

cargo, fiz várias tentativas e às vezes eu acho que por opinião pública e política eu 

não consegui entrar, mas talvez também, por falta de estudo para passar no 

concurso. Aí eu entrei na Prefeitura e fui trabalhar na Vila Sá. Na Vila Sá, o meu 

inicio de trabalho foi entre setembro e final de ano, não dava para optar por 

nenhuma escola, aí eu dava aula no Estado e na Prefeitura de Santo André e dava 

aula no EJA à noite, três períodos, eu dei aula no EJA em São Bernardo, no 

Programa de Alfabetização e Cidadania, o Prefeito fez parceria lá e... Aí eu casei, 

né? É... Casei em 90/93, eu acho que foi em 93, quando eu comecei a dar aula na 

creche, eu sempre tive uma paixão por bebês, porque eu sempre fui apaixonado 

pela gestação assim, não sei se é porque eu vi muitas grávidas no meu início de 

atuação direto com a infância, na educação com as mulheres que trabalhavam nos 

corredores, as bóias frias, e eu acabei vendo muitas situações de perda de crianças, 

perda de crianças puramente perda, a mulher falar assim �o meu filho morreu� e, ela 

mesma enterrar no fundo do quintal, porque até achar, levar, não tem como né? E 

você acaba até que gerando algumas marcas, e o Patrono da Instituição �seu 

Jerônimo� era muito, ele foi muito apaixonado pelas crianças e isso acabou 

desenvolvendo uma paixão em mim também, aí eu me apaixonei pelos bebês, 
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porque é onde começa a vida. E, eu acho que eu tenho que dar alguma contribuição 

e estender para família como essa contribuição deve ser feita, como deve ser feita a 

construção do afeto e carinho, porque eu também tive uma contribuição formativa do 

Leonardo Boff, que ele tinha um pouco da, da essência, do afeto, e da vida, e isso 

acabou me transformando em um ser humano mais sensível, né?  

Aí eu comecei a trabalhar na creche, e na creche foi muito interessante que as 

pessoas diziam que a gente não podia fazer atividades com crianças pequenas e 

nem trocar, né? No Vila Sá - Betty Lobo, tem uma sala assim que tem um banheiro 

que tem uns chuveiros, né? E uma das minhas primeiras experiências - com 

crianças peladas brincando foi abrir aqueles chuveiros e brincar, de shorts porque 

não podia ficar pelado com eles, isso causou um grande transtorno assim, em colo 

de algumas pessoas, por que, por ser homem e estar brincando com crianças, mas 

sempre, é... As pessoas ficavam se perguntando porque que eu estava fazendo 

aquilo... Não perguntavam pra mim, as pessoas nunca perguntam direto, eu acho 

que a ideia de preconceito e pré-julgamento. É... Porque um homem tá fazendo isso, 

ou porque que eu estou fazendo isso... As pessoas, não há uma pergunta, um 

questionamento direto, esse questionamento direto surge depois de um bom tempo. 

E: A pergunta vem quando se estabelece vínculo, ou não? 

F: Nem tanto, nem tanto, é... Nem mesmo estabeleceu-se vínculo, porque sempre 

há a sub-pergunta dentro da pergunta que eles não perguntam, as pessoas não 

perguntam. Aí eu saí do Vila Sá e fui para o Parque Miami... Aí consegui estabilizar 

o meu cargo e fui para o Parque Miami trabalhar, no Parque Miami eu senti um 

dengo maior porque eu era monitor, o ingresso na Prefeitura foi para monitor com a 

exigência de magistério, é a marca desse processo de mudança do cargo...Eu fui 

para o Parque Miami, meu grupo era de crianças de dois anos que precisavam de 

banho e troca, né? E eu tinha um problema, uma preocupação muito séria em tirar a 

fralda da criança, porque eu achava que criança de um ano e meio não pode mais 

usar fralda, e a gente na época éramos só monitores, eram só funcionários diretos 

da Prefeitura e, você tinha uma relação mais impositiva assim, vamos colocar entre 

aspas de cumprir rotinas, de estabelecer metas, não que isso era prescrito,você não 

tinha isso �olha a meta é tirar a fralda das crianças ao completar um ano e meio�, 

mas eu ia trabalhando com as crianças, levando elas no banheiro tirando fraldas, 

mas mesmo entre os homens, entre as professoras mulheres... Na época a minha 

Diretora era a Ana Lúcia Duarte é... Ana Lucia Duarte, agora me fugiu o nome todo. 

E aí, as mães achavam muito ... Quando eu cheguei lá no meio da Mata Atlântica, 
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as mães estranharam muito, né? Porque �como é que eu vou deixar ...� é, olhavam 

torto, né? Mas é aquilo que eu te falei, né? Não perguntavam, depois é que as 

mães, eu acho que começaram a se sentir um pouco mais seguras, no começo elas 

estranharam, como eu fiquei lá bastante tempo cinco ou seis anos, ao final desse 

período - as mães já me encaravam normalmente, mas sempre com o foco da... Da 

não-identidade puramente masculina, né? É tipo assim �ah! ele é meio bichinha 

mesmo, deixa, não tem problema, né�? Mas não com aquele foco puro �ele é 

homem e homem também pode, né�? A filtração do olhar é sempre aquele olhar 

diferente porque assim, se você tem uma opção sexual diferente, isso fica claro e 

você assume, mas quando você não tem, as pessoas constroem essa opinião 

sexual sobre você, e te rotulam, podem não te ver, mas desenvolvem isso e acabam 

acomodando a convivência nisso, o que eu chamo de acomodação de convivência, 

não é? Esclarecimento e aceitação natural.  

F: Tudo bem? Podem me chamar, tentar, eu não tenho esse problema, mas vivi 

esse período assim, sem crise! Tive crise sim... Tive, quando por exemplo, alguma 

educadora, ou a direção, pessoas formadas, que nem eu que atuavam com a 

criança, e dizia, se você tava trocando a criança, principalmente a menina, 

principalmente a menina, e a pessoa te olhava assim, com um olhar de 

discriminação, ou tinha um problema na mídia de estupro,  ou esse tipo de agressão 

sexual sobre a criança e os adolescentes. O foco sempre se voltava para a presença 

masculina na creche, isso ficava mais forte, ficava e fica, hoje ainda é assim, né? E 

aí você acabava tendo, não é que tendo que se policiar, mas para evitar o conflito 

com as pessoas você acaba inclusive se restringindo, né? Evitando conversar, 

evitando falar de coisas que eu falo naturalmente, entendeu?  

Se eu vejo uma criança ou uma criança na minha sala que está com a vagina 

assada, eu não vou falar, eu tenho que usar a palavra mais natural, ou falo 

brincando, na linguagem... Nos apelidos que as meninas da minha sala colocam 

hoje, né? Mas eu falo naturalmente hoje, mas na época que acontecem esses 

casos, eu, não é que eu sinto, é... Em razão da pressão social eu evito... Ah, não é 

essa a minha preocupação maior, mesmo porque a sociedade não está vivendo por 

esse debate nem está preparada para viver isso. 

F: Aí eu fique lá no Miami bastante tempo, estive na Creche João de Deus também, 

e na �João de Deus� eu fiquei com os maiores, porque eles falavam que eu não 

podia trabalhar no berçário. 

E: Mas por imposição de quem? Da direção ou do grupo de educadores e 
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educadoras? 

F: Não, da articulação do grupo, no processo de atribuição das salas e dos grupos. 

Na época, tinha o R. também na creche, outro educador. 

E: Lá na João de Deus? 

F: Lá na João de Deus, datas não me pergunta, ta bom? Na João de Deus, eu 

lembro que o R. fazia Educação Artística e tinha sempre um professor excedente na 

escola, e ele fazia muita arte produzia muito recorte, para poder decorar a creche e 

a gente era monitor - era Governo do Celso Daniel, e o Alberto era Chefe de 

Departamento. São algumas pessoas que eu lembro... Foi aí, que a gente lançou o 

debate para o reconhecimento dos monitores como professores, até porque você 

tinha na creche o monitor e tinha o professor. 

E: Nessa época então já tinha os dois? 

F: Já tinha os dois, você ficava, por exemplo, de manhã era o monitor que ficava na 

sala com as crianças, e à tarde tinha o professor, ou vice e versa, de manhã você 

tinha o professor e à tarde você tinha o monitor. E isso pra mim era o caos, era 

extremamente inadmissível, né? Porque meu, eu tenho o magistério, foi exigido que 

eu tivesse o magistério pra ingressar na Prefeitura, e se eu tenho magistério eu 

também sou professor, né? Eu já tinha esse conceito na minha cabeça, na minha 

consciência, na minha formação, falei �não, não tem como�, e para a gente 

desenvolver, travamos uma luta de aproximadamente cinco anos, né? Na gestão do 

Celso com a Selma Rocha, e depois na gestão do Celso e do João com a Cleusa 

Repulho que terminou para mim, em 2003, no dia 11 de julho de 2003 terminou! 

Para mim pessoalmente, como uma luta incompleta, já que foi escrito a minha 

opinião jurídica e política sobre isso, e aí eu perco em tudo isso, né? Porque ao 

longo dos anos trabalhar com crianças pequenas, trabalhar com crianças pequenas 

na EMEI ou na creche, na EMEI porque eu dou aula numa EMEI em São Paulo, é... 

É romper com a questão da masculinidade e da feminilidade na relação com a 

criança e com os pais, né? Porque aqui na creche, por exemplo, aqui na Creche R. 

I., o ano passado, é o ano passado, o pai da minha criança disse pra mim, que eu 

não poderia por o filho dele sentado para fazer xixi, eu acho que eu já te contei esse 

caso, né? 

E: Sim, já falou! 

F: Eu achei, porque ele é extremamente macho, né? Inclusive ele é bombeiro, e 

quando ele e a esposa dele vieram trazer o filho eles ficaram me olhando, né? 

Porque, �o que esse cara tá fazendo, ai?� né? E aí tem duas hipóteses na minha 



133 

avaliação, tem duas crises: uma do porque a mulher dele é jovem e eu... Né? Um 

ciúme porque �um homem cuidando do meu filho�, né? Eu acho que essa 

preocupação pesa muito na cabeça dos homens, quando vê um homem cuidando 

do filho dele na escola, na faixa de pequenos, né? E, ou ele se obriga a pensar no 

seu papel de pai e ser mais presente, ou ele fica, assim... Enciumado porque a 

esposa dele vai entregar o filho dele para outro homem na escola, um homem que 

também paquera, olha para as pessoas, admira! Eu costumo dizer para minhas 

mães �mas você é uma mulher bonita, vem com essa roupa feia na escola? Eu falo 

para elas, porque é o meu jeito natural de falar, e acaba incentivando as mulheres a 

serem bonitas, porque eu acho que o homem quer a mulher bonita, e aí é... Esse 

pai, por exemplo, ele nos últimos tempos, ele marcou muito porque eu não tenho 

problema do tipo: a criança fazer xixi sentada ou fazer de pé, porque eu acho que 

ela tem que descobrir, ir ao banheiro para mim é um prazer, e para criança tem que 

ser um prazer, e um prazer construído, não pode ser... fez bastante xixi e eu ficar 

gritando com ela, mesmo sabendo que cada um tem que fazer xixi quando tem 

vontade, e falam de forma, né? �O cocô é fedorento�, e falam alto perto da criança, 

como se fosse um, um monstro do cocô... Eu não gosto muito dessa ideia, não que 

eu não tenha feito isso, mas ao longo da minha formação adquiri uma opinião mais 

qualificada dos prazeres para a criança e dos prazeres pra gente grande!  E, até 

hoje, eu lembro do caso, desse pai, mas assim... Eu já tive outros casos, né? Mas 

eu percebi que ao longo desse meu período de atuação como professor, a presença 

de pais na minha avaliação aparece bem mais quando tem um homem na sala de 

aula, que no meu caso eu na creche, ou eu no berçário. 

E: E, por exemplo, numa primeira reunião, você acredita que os pais ficam mais 

tranquilos quando, eu não sei se isso acontece, você verbaliza que você é pai 

também, que você é casado...? 

F: Ficam mais tranquilos, mas quando, no começo da carreira quando eu não era 

casado, essa tranquilidade não era tão clara, mas eu digo assim �olha eu tenho 

filhas, cuido de bebês há muito tempo�, né? E, por exemplo, aqui na R. I., que eu já 

estou a cinco anos, isso é mais saudável... É,  mas se eu chegar numa outra escola, 

por exemplo, no Céu R. C., onde eu dou aula hoje, e já atuo lá na região há mais de 

seis anos que eu dou aula naquela região, os pais já me conhecem, mas há um 

estranhamento ainda por parte dos pais e por parte da escola! No caso assim... 

Hoje, na escola se houver uma situação que eu deva trocar a criança, se for menina 

a escola �sugere�, ela não traz o debate mas ela �sugere� e diz que é pra mim não 
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trocar, entendeu? Aí eu não troco, e para evitar conflito com o meu superior imediato 

e com a equipe e com os pais, né? Porque lá, teve um caso, de descoberta de  uma 

criança - que pra mim foi descoberta de criança, mas o Professor tratou como se 

fosse uma grande crise... Chamou mãe, chamou pai, porque o Professor não tem, 

acho que o Professor não amadureceu o diálogo sobre sexualidade com a criança 

ele sempre trata de forma discriminatória, ou de forma restritiva ou de medo �não 

como é que eu vou trabalhar o sexo ou sexualidade com a criança?� né? 

E:Porque é muito complicado... E, você hoje, fazendo uma avaliação, aqui da 

creche, e lá de são Paulo, você acha que as pressões da presença masculina na 

rede de ensino de santo André, está mais tranqüila, ou não? 

F: Não, ainda continua obscuro, e aí assim... É, no ano passado ou ano retrasado, 

aqui na R.I. teve um problema nesse sentido, e aí... Não consta em registros, pelo 

menos não consta, consta na fala da rede, assistente pedagógico, na fala da diretora 

que... Na observação, houve uma situação, não lembro qual foi o caso, e aí aqui 

também eu vivi essa relação de restrição recente... No berçário, eu tava no berçário, 

e aí foram inclusive acompanhar a história, eu vivi uma ocasião que o E., eu não sei 

se ele foi ver se eu tava trocando direito - que eu acho que não, porque ele conhece 

nosso auditório de creche, ou se foi ver preocupado com a minha ação de toque 

com a criança. E, eu fiquei muito puto com isso na época, e aí eu não trouxe o 

debate porque eu falei para eles, eu não vou trazer esse debate porque eu vou no 

trilho da má interpretação da relação minha com as crianças, porque se eles 

chegaram a pensar nisso, é porque não estão acostumados a refeitos pró-didáticos, 

e se tão na posição de gestores não podem ser gestores com este conceito. 

E: Você fala que a relação lá com as crianças ela é tranquila... 

F: A minha relação direta com as crianças ela é realmente tranquila, com qualquer 

das crianças, seja com as crianças maiores, de creche até quatro anos, ou seja, com 

os bebês, né? Eu não tenho problema nenhum. 

E: Com as famílias isso também é assim? 

F: Também, hoje também, como eu falei é totalmente tranquilo. 

E:E com as suas parceiras de trabalho? 

F: Eu acho que não, eu tenho certeza que não, eles não assumem que não. Se você 

trouxer, por exemplo, a N., toda a equipe que trabalha comigo, você vai ver que é 

tranqüilo... Tranquilo porque, eu vou expressar também pra tá falando que é 

tranquilo, mas eles não fazem as perguntas que talvez gostariam de fazer. E, 

quando,por exemplo, eu falo pra ela assim �olha tem que higienizar melhor o 
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menino, tem que higienizar a menina� ou lá na sala a gente tá brincando e vê a 

criança se tocando, ou mesmo um menino que tem o pênis menor... A gente brinca e 

brinca com uma certa sátira, é natural, brincando, né? Mas assim, levar a sério, levar 

a gente não leva, não existe, não porque a gente tem que se levar puramente a 

sério, não dá pra ser excessivamente sério, pode ser brincante, mas, sabe? Da 

compostura pura, sem isso de discriminatório, sem ter essa atitude... Mas eu já 

rompi com essa preocupação, não tô nem aí para o que as pessoas pensam ou 

deixam de pensar, e faço isso numa boa entendeu? É, inclusive, quando apareceu 

esse caso aqui na creche, com o concomitante do caso de São Paulo, tinha o 

problema de pedofilia na mídia, todo mundo preocupado, e... Gente eu não tenho 

essa preocupação, eu não tenho! A pureza do ser humano tá nele, e aí eu não vou 

ficar me preocupando com isso, na época a M. B. trabalhava aqui ainda, e a gente 

conversava muito, porque o marido dela não deixava homem trocar a filha dela, e aí 

a gente conversava muito, ela não tem essa crise também não, e o interessante, é 

que eu não fico preocupado, eu fico só restritivo em dar informação para as 

pessoas, ou filtrar a pergunta que as pessoas fazem, e o que ela tem de intenção 

quando ela me pergunta alguma sobre coisa da criança, né?  

F: E aí eu paro, e por ser sociólogo ter estudado o desenvolvimento humano, na sua 

relação geográfica, na sua relação direta com o ser humano eu sempre filtro as 

respostas, naturalmente. 

E: Você disse que você lê, desde a época do magistério e que você é um leitor 

voraz... E a continuidade na tua formação, como é que foi? 

 F: Então, até hoje eu leio muito, né? Eu leio tudo, ou em tópicos de data na área da 

pedagogia ou da legislação pedagógica, publicação de leis, tudo é desenvolvimento  

do pensamento sobre a prática escolar - principalmente a prática escolar na primeira 

infância que é a área que eu mais atuo, né? Não, que eu não tenha pensado nisso, 

no Estado eu fui Coordenador Pedagógico, em 1995 e a minha experiência foi 

pequena, foi de sete meses só... Porque era um período de implantação do 

Coordenador Pedagógico, e eu consegui entrar porque a lei não fazia exigências de 

formação superior bastava ter o magistério e mais três anos na carreira, e eu entrei, 

na época inclusive o meu supervisor que batalhou o meu acesso com o H. V., que 

inclusive não queria que eu assumisse, ele alegou que eu não tinha faculdade, mas 

eu tinha o conhecimento, e aí eu consegui... Eu planejava para todas as disciplinas 

de História e Geografia, é, inclusive a minha professora de geografia do colégio ela 

foi minha subordinada � chamava A., foi muito interessante, quando eu cheguei na 
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escola �você vai fazer o que aqui, você vai dar aula? Você é professor aqui?� Eu só 

deixei eles perguntarem de todas as formas, então sentei e ali fiquei só observando 

e fazendo as minhas anotações, vendo como é que enfeitavam a escola, porque foi 

lá também a minha primeira brincadeira com criança � ecologia. Tinha um problema 

de papel de bala e eu dava aula para uma terceira série na época lá, e eu fiz uma 

brincadeira com todos os papéis de bala da escola a gente tinha que picá-los pra 

fazer enfeite de uma festa, e eu tenho foto até hoje. E aí, eu fui Coordenador no 

Estado, e foi muito engraçado porque era difícil para as pessoas aceitarem ser 

subordinada a um ex-aluno, professor do magistério, sem formação acadêmica, para 

poder fazer isso, e isso acabou me obrigando a continuar estudando, e fazendo... 

Me obrigando não, porque ler e estudar sempre foi uma coisa natural. Hoje, por 

exemplo, eu estudo muito a importância da brincadeira planejada com antecedência, 

mesmo quando a brincadeira é algo espontâneo e ela tem uma intencionalidade, e o 

professor que tá do lado de cá observando ele tem que se preocupar com essa 

observação, ele não pode ser um robô que fica o tempo todo olhando as crianças, 

ele tem que estar atento ao detalhe da descoberta da criança e ir à frente com isso, 

né? Então eu li muito sobre a importância da brincadeira e li muito sobre a 

importância da ecopedagogia e da educação a partir do movimento, e como eu 

tenho uma paixão muito forte pela natureza e pelo brincar, eu gosto de mostrar pra 

eles a educação de corpo inteiro, não dá para separar nariz, boca, olhos... Tem que 

pensar na criança como um todo, e pensar na criança como um todo é pensar em 

atividades de corpo todo, porque nós professores, paramos na ideia de que temos 

que ensinar a criança a ler e escrever, e trabalhar a autenticidade, mesmo não tendo 

hoje aquela ideia de pré, de ter que prepará-lo, mas tem, por quê? Porque na 

primeira infância nós perdemos o gosto da descoberta com a criança, né? A gente tá 

tão preso em levá-la pra ensiná-la a escrever, que não deixa ela pisar no chão com 

o calcanhar só, e nem sempre, para ela se sentir assim, trabalhar a sensibilidade 

dela do nariz e do olho. 

E: Você colocou a questão da higiene como um empecilho. Lá na prática, no 

trabalho com as outras linguagens e, você traz a descoberta, a brincadeira, o 

movimento, isso é mais tranquilo para o grupo de educadores e educadoras? 

F: Isso é mais tranquilo. Tirando a questão da higienização, que, para o grupo, ainda 

existe esse olhar... 

E: Entendi, isso pega. 

F: Isso ainda pega, mas as outras atuações não. Se eu, por exemplo, estou 
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organizando a creche com brincadeiras e tudo mais. Todas as outras ações, por 

exemplo, na horta, que é um projeto que eu tinha instituído e que hoje para mim está 

�congelado�, né? 

E: Aham. 

F: Eu levo as crianças lá, sento no chão, pego na terra, deixo eles brincarem, deixo 

eles sentirem o cheiro, deixo eles se sujarem, né? Inclusive era uma paixão do E. 

também, né? Que a gente tinha muita coisa em comum por sonhar com a natureza. 

E aí, isso não tem problema. Por exemplo, se eu vou trabalhar movimento, ensinar o 

bebê a andar, ensinar ele a mexer na... Levá-lo para brincar na água, essas coisas 

não têm... Isso rola de uma forma extremamente natural e não há preocupações 

condenatórias. 

E: Entendi. E lá, no seu grupo de trabalho? Por que vocês são em cinco? 

F: Cinco. 

E: Quatro mulheres e você de homem. Lá no grupo, na coordenação, como é? 

F: É, na coordenação. 

E: Na coordenação desse grupo, é tranquilo com as meninas lá? 

F: É, é tranquilo a partir de... Final de maio começa a ser tranquilo, a partir de maio. 

E: Uhum. 

F: Porque, assim, você institui o grupo e vai pro berçário. Ao longo desse período, a 

gente faz o papel de observador e de estar propondo. Eu deixo o grupo fluir, não 

tenho problema de registro na minha sala, não tenho problema de chamada, da 

burocracia pedagógica... Eu não tenho problema! E, às vezes eu nem faço, porque 

eu consigo estabelecer com elas uma parceria, eu co-responsabilizo elas e as 

defendo sobre qualquer água. Não só elas, eu defendo o ser humano de um modo 

geral. Se a pessoa me chama para defender, ele vai comigo também. Então, eu 

construo essa parceria com elas e venho aqui dizer: �na minha sala eu estou 

controlando as questões e resolvendo os problemas. Quando tiver um problema que 

eu não consigo resolver, que é um problema grave, aí eu venho dividir com a equipe 

da escola�. 

E: Entendi. 

F: Porque, eu sempre fui da opinião que a sala de aula é responsabilidade do 

professor e propor soluções também é do professor, independente de ter mais de 

um professor ou mais de dois. Porque no berçário sempre teve mais de um. Hoje, 

com auxiliar, você tem... Hoje, você tem a auxiliar e o professor. Indiretamente, por 

força das circunstâncias ou por força das experiências que as auxiliares tiveram ao 
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longo dos doze anos de parceria, elas têm uma relação um pouco, diria, hierárquica. 

Ou hierárquica de parceria, porque vai, hierarquiza todo mundo, você faz parceria, 

ou de medo. Mas, na sala, eu consigo estabelecer parceria com o tempo. Eu 

respeito, por exemplo, a forma da educadora tratar a criança, desde que não agrida 

e não ponha em situação de risco. Essas situações de machucar a criança, eu fico 

atento. Se eu vejo uma situação que, por exemplo, ela pegou de mau jeito a criança, 

eu não vou diretamente a ela e digo isso. 

E: Uhum. 

F: Eu faço a mesma situação brincando, crio uma outra situação. E ali, junto com 

ela, ela observa que essa postura não é adequada. Aí, vou te dar outro exemplo. Na 

minha sala, pelas informações das meninas, porque elas conversam direto, elas 

acabam vindo falar: �olha, a Ciclana fez isso! Não pode, né?!� Eu digo: �Não, não 

pode, mas você pode resolver com ela�. 

E: Aham. 

F: Eu digo para elas assim, porque é como se estivesse desenvolvendo uma fofoca, 

que eu não gosto. Aí, eu deixo, assim, murmurinho entre elas mesmo, e no meio de 

uma outra troca de informações, eu conto uma outra situação que eu já vivi ou que 

eu criei para discutir o problema que também existe na minha sala. Para construir 

soluções. 

E: Entendi. 

F: Por exemplo, agora, que as minhas crianças todas quase já andam, eu tenho três 

ou quatro que não andam e tenho três ou quatro... três, duas crianças... é, duas 

crianças que apresentam problema nutricional e problema de capacidade motora. E 

aí, assim, quase todos andam. Não que eu imponha, mas, por causa dessa relação 

administrativa �professor planeja e auxiliar executa�, elas sempre ficam aguardando 

que a gente defina as atividades. Nesse semestre, eu chego na sala e, com o 

planejamento que já estava no caderno que é do semestre passado, o meu sempre 

é falho... 

E: Questão do papel, né? 

F: Questão do papel, deixa o papel um pouco falho, mas eu discuto com elas. Hoje, 

nós estamos mais amadurecidos e digo assim: �Olha, não dá pra ficar todo o mundo 

aqui na sala. Não dá pra pôr o brinquedo no chão e deixar que as crianças ponham 

na boca sozinhas. Não dá pra cortar papel na sala e brincar com criança na sala no 

berçário, numa sala de maiores talvez dê, porque o trabalho é dez. E, como eu 

tenho mania de check list mental, �vou fazer isso�, então acho que tem que estar 
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atento. Então, assim, a gente teve uma situação que uma criança engoliu o fitilho na 

sala à tarde e no dia seguinte ela evacuou o fitilho na casa dela, com a mãe dela. 

Então, na cabeça da mãe, essa criança come qualquer coisa do chão. 

E: Uhum. 

F: E está correto o raciocínio da mãe, não está errado. Eu estou me vendo como 

mãe, eu lá trocando meu filho e meu filho solta um botãozinho que é lá da creche, é 

um fitilho. Então, alguém errou, e aí eu não criar culpados. Eu trabalho com a ideia 

de não criar culpados. Como nós somos uma equipe, nós somos culpados, todos. 

E: A questão da responsabilidade. 

F: A questão da responsabilidade da equipe. E aí, eu fico atento para isso. E ontem, 

a gente estava recortando por causa da festa isso, e eu deixei uma das minhas 

educadoras cortando o material na sala, que era o horário do sono, mas ela deixou 

restos de papéis no chão. Ontem, eu fui embora meio-dia e ficou os papéis no chão. 

Hoje, eu já tenho a preocupação de saber se recolheram ou não. Não que a mulher 

da limpeza esteja lá recolhendo, porque se eu estou fazendo, tenho que cuidar 

também de fazer. Assim, mas elas estão aprendendo e eu acho que eu aprendo 

com elas nessa questão da convivência organizada e da prática organizada. Por 

exemplo, tem uma outra educadora que... As que são mães, elas também tratam de 

formar risco para a criança na creche. As que são mães. As que não são mães se 

apaixonam por algumas crianças e desapaixonam por outras. E aí, tratam criança 

como criança, mas, assim, não tem aquele vínculo sensitivo e materno, que eu acho 

que falta em algumas educadoras, eu não estou dizendo que você deva mimar. Eu 

sou contra o mimo. Eu, hoje, ao longo de dezoito anos de creche, eu evito pegar 

criança no colo, porque eu tenho tendinite calcária e eu não, nem poderia trabalhar 

no berçário... 

E: E você acha que os homens também maternam?  

F: Os homens também maternam. Maternam, maternam. Eu acho que maternam, 

entendeu? Assim, talvez a minha paixão por grávidas seja porque eu não posso ser 

grávido, entendeu? 

E: Entendi. 

F: A minha paixão por seios de mulheres, pelos seios das amamentadoras... O 

desmame para mim é um orgulho, que eu falo assim: esse menino vai se libertar da 

mãe! 

E: Aham. 

F: Entendeu? Eu trato como... Eu falo: �mãe, pare de dar teta para seu filho�, 



140 

brincando com a mãe na porta. Todas as meninas acham engraçado. 

E: Aham. 

F: Mas, elas acham engraçado e não tem coragem de falar para a mãe. As mulheres 

não têm coragem de falar na porta. 

E: É, de estabelecer essa relação. 

F: Essa relação mais espontânea, eu falo isso, falo espontaneamente com as mães: 

�Mulher, você é bonita, seu filho já mamou o que ele precisa. Agora ele tem que 

morder as coisas, vai morder seu bico?!� Eu falo para a mãe, assim, nesses termos, 

sem crise. 

E: Aham. Acho que o tempo já... 

F: Já esgotou. 

E: Oito horas, é. Então, assim, tem uma coisa que até tem no questionário que eu 

acho que é muito forte, da sua presença na Prefeitura, que é a questão da militância 

pela Educação. 

F: É, também, pela Educação. 

E: Então, assim, eu acho que seria legal depois a gente poder conversar sobre isso, 

você dizer assim: �olha, eu sou educador de creche, da primeira infância, de tudo. 

Eu leio, eu faço, mas eu tenho uma militância...� 

F: Educacional e em nome disso, de fato isso não me deve... 

E: Eu achei muito legal quando você disse assim: �eu não sou partidário, eu sou pela 

Educação�. 

F: É, eu não sou partidário. 

E: E você passa isso, né? 

F: Mesmo sendo, mesmo tendo uma intenção partidária, sou militante da Educação. 

E eu acredito que aprendi isso com o Pedro Casaldaglia, eu tenho alguns mestres 

na minha vida: Pedro Casaldaglia, Paulo Freire, Leonardo Boff, Madalena Freire e 

San Genaro, que foi aai da Congregação que eu participei. 

E: Aham 

F: E tem alguns formadores menores, que eu costumo chamar de formadores 

menores, que foi o Padre Américo - ele dá a sua vida pelos pequenos, ele... Mas, 

assim, porque ou você acredita que você vai mudar sua história na educação 

fazendo educação de verdade ou você não vai mudar. Eu não tenho um pingo de 

constrangimento de sentar na roda e trabalhar com transparência as nossas 

diferenças profissionais. Dizer, por exemplo, assim: �olha está errado isso�, se nós 

tratássemos a questão profissional de forma profissional. É lógico que todo 
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profissional é feito do seu ego também, isso a gente não dá para negar. Mas eu 

preciso separar. E aí, assim, só para a gente encerrar e voltar outro dia. 

E: Aham. 

F: Eu respondo para você a questão da minha, do meu conflito de militância por 

causa do 11 de setembro de 2003, que marca minha mudança de postura de 

militância e... Assim. 

E: Que foi a... a transgressão... 

F: A mudança... 

E: A mudança para professor. 

F: Para professor. Inclusive, minha mudança metodológica de relações, acho que eu 

busco melhor essa afirmação, porque eu não posso ser militante dos monitores e 

nem posso ser militante da creche, tenho que ser militante da primeira infância, pela 

paixão pela primeira infância. Eu estive no Fórum Paulista de Educação Infantil por 

muito tempo, junto com a D., junto com o R., junto com Cleuza Repulho na 

Fundação Orsa, mas, como militante puro, que dá seus nós no emprego pra ir 

participar, ir lá, ouvir e aprender. E tem uma frase de um professor, que agora me 

fugiu o nome, mas eu vou lembrar porque é importante. Inclusive, ele é doutorando 

na USP hoje, ele trabalha com a Lisete, Lisete Arelaro. 

E: Uhum. 

F: Eu disse assim: �olha, eu não tive muita escola, estou me formando agora, mas 

eu sou militante, sou militante, a militância me deu formação�. Eu aprendi fazendo 

escola. Participei de congressos, participei de debates. Que eu acho que a melhor 

escola da vida é quando você traz isso para sua prática, que as pessoas às vezes 

não trazem, que é o exemplo do COPED, que a gente falou o outro dia. As pessoas 

foram lá, ouviram uma série de expectativas sobre a questão do fim da infância  e no 

início da infância, que o fim da infância no início da infância é tirar crianças de seis 

anos da pré-escola e levá-la para o Ensino Fundamental, mas sem considerar que 

ela precisa ter o tempo da brincadeira e da descoberta na sua faixa etária. Que 

quando ela for para mesa e para cadeira individual, eles vão... eu costumo dizer que 

é atrofiamento do brincar, eles engessam a perna da criança, não desenvolve 

postura nela e põe papel, caneta, tinta... Que eu também posso fazer isso fora do 

papel, mas o professor da EMEIF não quer, não é comum, não estou padronizando 

nem generalizando. Mas é, resultado da estrutura da escola e aí você acaba se 

afiando, se limitando. Mas, aí, é resultado também, das políticas públicas para a 

primeira infância, que é uma fase. Aqui, por exemplo, na creche, eu cheguei aqui em 
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noventa... Em 2004, eu acho que foi 2004. Quando vim parar aqui, eu vim com 

quatro elementos. Cheguei aqui, sai do Camilópolis com um projeto, um portfólio de 

fotografias dos pais e vim para cá para implantar um projeto que se chamava 

�Imagens do cotidiano�. Que a minha ideia era de transformar isso em memórias da 

infância, pra que você daqui trinta anos, você venha no sistema eletrônico da 

Prefeitura, do jeito que a tecnologia está avançando, e ponha seu nome lá, com uma 

autorização pública, e vá ver suas fotos da primeira infância que foram registradas 

onde você esteve. Depende de uma estruturação tecnológica, que eu estou 

estudando para isso. As mídias educativas online, por exemplo. 

E: E o que predomina... Por exemplo, você disse �fiquei tanto tempo�, acho que 

cinco anos no Miami, aí foi para outra unidade... Essa mudança de lugar, ela tem 

algo especial�... 

F: Ela tem uma relação de acomodação pessoal. 

E: Aham. 

F: Porque eu preciso estar mais perto de casa para vir trabalhar. Mas, por paixão ao 

trabalho, eu não tenho problemas com localização geográfica. 

E: Aham. 

F: Onde eu for é para trabalhar, eu vou trabalhar da mesma forma. 

E: Mas não tem, assim: �ô, já deu meu tempo aqui, vou para outro lugar�. 

F: Não, não tem. Não, não tem. Eu acho isso positivo, eu acho. Você não pode criar 

grandes raízes em um lugar. Mesmo eu... Hoje, eu digo que eu plantei minha 

jabuticabeira aqui, mas é porque eu tenho esperança de que as minhas ideias, o que 

eu pensei para essa creche eu ainda consiga implantá-las. 

E: Entendi. 

F: Que é esse projeto �Imagens�, que eu comecei no Camilópolis com a T. e 

continuo aqui. Lá, também eu implantei as festas com os pais, a �Noite da Pizza� e 

tudo mais, e trouxe para cá. E lá, eu não fiz a horta, mas eu fiz a horta aqui porque 

eu já tinha uma experiência de horta. Uma horta de Rubem Alves e aí eu coloco 

assim: �o H é hora, O de organização, R de recreação e o T de tratamento e A 

ambiental�, onde você leva a criança lá para trabalhar os sentidos. Os cinco 

sentidos, os cheiros, os sabores e fazer tudo o que você pode fazer naquela sala de 

aula aberta. 

E: Uhum. 

F: Mas, aí, a não execução por parte dos outros professores é um problema de 

gestão pedagógica escolar, que não é minha competência no momento. E eu não 
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posso obrigar as pessoas a fazerem... Porque eu tenho que respeitar aquilo que eu 

respeito na Natureza, que é o tempo. Eu não respeito o tempo da planta? Então, vou 

respeitar o das pessoas também, mas eu acho que algumas coisas para os 

professores poderia, não digo acelerar, mas motivar. Que eu acho que... 

E: Assim como com a planta também, tipo o adubo, a água... 

F: Você motiva. Mas eu acho, eu tenho uma... Um atrito, um conflito ou uma colisão 

de ideias com os gestores da creche, porque eu acho que eles poderiam ser mais 

incisivos sem ser imperativos. Poderia costurar melhor a ideia, criar motivadores 

com os professores dos maiores. Porque eu fico muito triste, por exemplo, quando 

vejo o R., que já foi meu aluno e é um rapagão que vem comer, ele hoje, consegue 

pegar a enxadinha e cavucar a terra lá sem se machucar. E ele não vai à horta para 

arrancar aquelas raízes grandes, para ver a raiz, porque talvez o professor não... 

E: Ainda não viu. 

F: ... Não viu isso de forma prática, ele não entendeu. E, por mais que eu fale... Eu 

não vou fazer com que o professor saiba. Você precisa tomar para si a ideia de que 

o aprender é o fazer, e o fazer aprendendo e aprender fazendo é seu. Isso você só 

vai mudar o mundo vivo. É que nem discutir a ideia de meio-ambiente, reciclagem, 

limpeza, se eu não transformar isso como prática da equipe escolar, eu não vou 

mudar. Eu vou continuar jogando reciclável fora, e vou continuar estocando 

irregularmente reciclável. E aí, esse o panorama de uma escola, de uma escola 

ideal, eu tenho. Uma, pelas contribuições do Gilberto Dimenstein na escola da Vila 

Madalena, e outras por minha formação como educador comunitário. Esse olhar de 

rede, eu aprendi ao longo da minha formação, mas aprendi também na última 

formação que eu tive em São Paulo, em um projeto de educação comunitária, onde 

você tem que olhar a escola como uma rede, um emaranhado de possibilidades. E 

todas as possibilidades são boas e são importantes para a escola. Inclusive ontem, 

o caso do N., eu consegui uma solução. Não sei se todos vão tratá-la da forma como 

eu pensei. 

E: Uhum. 

F: Mas a mãe... A criança está com déficit nutricional, porque a mãe tem problemas 

estruturais e dá mamadeira e aquele homem não sabe mastigar. Eu gostaria de 

propor que a gente desse o almoço para a família aqui, mas eu propus que a mãe 

venha dar comida para o filho. Eu limitei a minha proposta, para eu ver como essa 

família vive. Isso dentro da escola, porque esse é meu campo de atuação. Mas eu 

também gostaria de ser aberto e dizer para a assistente social, sem ela tratar do 
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campo pessoal, que as pessoas tratam no campo pessoal, que ela pode e deve 

como assistente social me dar um diagnóstico mais claro de como é a convivência 

da família lá na casa. Porque ela está aí a esse serviço, e eu não tenho estas 

informações. Ao longo desse período que a assistente social está mais presente na 

creche - para o professor... Ela não dá esse panorama. Eu não tenho esse 

panorama. O panorama é só para a vaga. 

E: E, mesmo assim, algumas informações ainda ficam restritas? 

F: É, ela acha que as informações são dela. Eu até concordo que é competência 

dela. Algumas informações contribuem para a qualificação do meu trabalho 

pedagógico. Por exemplo, eu vou numa casa... 

E: Principalmente, quando você fala de uma educação em Rede e da equipe. 

F: É, da Rede e da equipe. Por exemplo, quando eu vou numa casa, eu assistente 

social, vou numa casa e percebo que a família mora numa situação extremamente 

irregular, excesso de umidade, muitos fumantes, traficantes em torno, prostituição na 

proximidade. É o mapa visual que eu estou fazendo. E a família tem no seu quintal, 

em cima tem uma igreja, eles são evangélicos. Ou eu digo: não, eles moram numa 

casa mais comum, menos umidade, menos isso, menos aquilo, mas tem um terreno 

de umbanda no quintal, isso contribui para a diversidade cultural. 

E: Uhum. 

F: E eu não trago isso para a escola, então eu omito qualidade de fazer infância, de 

fazer conhecimento. E aí eu não mudo a escola, não vou mudar a escola nunca. 

Porque nós estamos vivendo um ciclo onde agora seria o melhor momento para 

começar a mudar. Terminamos três governos Fernando Henrique, estamos 

terminando o governo Lula e vamos entrar em um novo ciclo político, olha que lindo! 

A gente não poderia pensar diferente? 

E: Uhum ... 

F: Beijo, a gente continua depois! 

E: Vamos! Obrigada e valeu mesmo!  

 

 

 


