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RESUMO: Este trabalho foi produzido a partir das vivências de estágio obrigatório do Curso 

de Pedagogia, da Faculdade de Educação/UFG, realizado na Unidade de Educação Infantil da 

UFG, durante o 1º e 2º semestres do ano de 2013, e tem como objetivo apresentar reflexões 

advindas das experiências em campo e dos estudos realizados na disciplina. É fato que o 

trabalho docente na educação infantil é uma ocupação predominantemente feminina, mas em 

nosso estágio na UEI/UFG tivemos a oportunidade de interagir com dois homens docentes: 

um educador e um estagiário que atuam no atendimento das diversas necessidades cotidianas 

das crianças. Portanto, conhecemos um cotidiano um tanto quanto diferenciado de nossas 

experiências em outras instituições de educação infantil. Sendo assim, houve a necessidade de 

estudarmos
5
 a docência em educação infantil, refletindo sobre a presença de educadores 

homens no campo de estágio e sobre concepções, muitas vezes preconceituosas, formadas 

pela sociedade acerca do homem que se dispõe a cuidar e educar crianças pequenas em 

instituições educativas. O que nos deixou mais intrigadas, é que o estranhamento partiu de nós 

mesmas, estagiárias, uma vez que não ocorreu impasse algum em relação às crianças, demais 

educadores da UEI e aos próprios pais das crianças, levando em conta que a maioria dos 

educadores na UEI continua sendo do sexo feminino. Esse estranhamento da nossa parte 

ocorreu pelo fato de que, partindo da nossa realidade, como professoras desta primeira etapa 

da educação básica, estamos habituadas a conviver em nosso campo de trabalho e no curso de 

pedagogia na UFG, apenas com profissionais do gênero feminino.  Uma das estagiárias, por 

exemplo, se dizia receosa quando pensava em um homem cuidando de crianças, 

principalmente se a criança fosse sua filha.  Tivemos grande surpresa ao ver na UEI/UFG a 

interação entre as crianças e os educadores, sem qualquer discriminação de gênero. As 

crianças tratam e são tratadas da mesma forma por educadores e educadoras, não havendo 

diferenciação nas tarefas atribuídas a cada um e nem preferência por parte das crianças por 

homem ou mulher, porque todos os educadores da UEI visam atender integralmente às 

necessidades das crianças. A curta, mas significativa, convivência com os professores homens 

na educação infantil, nos proporcionou muito aprendizado acadêmico, profissional e pessoal, 

pois, pudemos desmistificar a ideia de vocação e capacidade feminina para educar crianças 

pequenas, estudar mais sobre o assunto e perceber que é possível, sim, homem trabalhar na 

docência educação infantil. 
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