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RESUMO

Este trabalho faz parte da pesquisa de monografia, realizada no Curso de Pedagogia da Faculdade de Educação, Campus Belo Horizonte, da Universidade do Estado de Minas

Gerais (FaE/ CBH/ UEMG), que tem como objeto de estudo uma reflexão sobre as relações que envolvem a presença do homem como professor na Educação Infantil, visto que

este é um espaço considerado feminino. Nossa fundamentação teórica baseia-se em autores como Chamon (2005), Louro (2010), Ferrari (2010), Ramos (2011), e as legislações

sobre a Educação Infantil no Brasil. Esta pesquisa é significativa para a percepção das dificuldades e limites encontrados pelo professor homem em conseguir seu espaço como

docente na Educação Infantil. A metodologia é a pesquisa bibliográfica, analisando as obras dos autores que fundamentam a pesquisa através da nomeação de categorias de

análise.  Até o momento, como resultados parciais, chegamos a quatro categorias de análise: “relações de gênero”, “relações entre o saber e o poder”, “permanência do professor

homem na Educação Infantil”. Tais análises permitem percebermos como o professor homem tem sido tratado e apropriado no espaço escolar da Educação Infantil. Dessa forma,

discutimos, a partir do estudo dos autores citados, nestas categorias, a constituição do professor homem na Educação Infantil, frente aos problemas e preconceitos que os

homens vivenciam para atuar neste espaço legitimado feminino. O grande desafio deste profissional homem é, além de conseguir se inserir na Educação Infantil, o de

permanecer na profissão. 
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