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Resumo 

O preconceito de gênero contra pedagogos está presente no ambiente escolar, principalmente 

nas séries iniciais. O estudo tem como objetivo investigar a motivação pela escolha 

profissional de alunos do sexo masculino que cursam a graduação em Pedagogia, com o 

propósito de compreender seus receios e dificuldades na realização do curso e vivência 

profissional. Tendo como objetivos específicos: identificar alunos do sexo masculino que 

realizam a graduação em Pedagogia, investigar a motivação pela escolha desta graduação, 

verificar as áreas de interesse de atuação (educação infantil; ensino fundamental I), descrever 

relatos de experiência de atuação profissional (estágios) e analisar o percurso durante a 

graduação, desde a motivação a realização profissional. A pesquisa qualitativa utilizará como 

metodologia para coleta dos dados a entrevista, que será realizada por meio de questionário, a 

ser aplicado a graduandos do curso de Pedagogia, de uma universidade particular na zona 

leste de São Paulo. A análise dos dados se baseará nas contribuições de Freire (2008 e 2010), 

que considera que ensinar exige rigorosidade metódica, pesquisa, comprometimento e entre 

outros saberes necessários, a reflexão crítica sobre a prática.  
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Introdução 

O presente estudo tem como objetivo investigar como ocorre a inserção de professores 

do sexo masculino na Educação Infantil e Ensino Fundamental I, como se dá a construção da 

identidade do pedagogo em sua trajetória desde a escolha do curso de Pedagogia, sua 

permanência no curso, ou desistência dele e a prática em Estágio nas escolas.  

Segundo Freire (2008), ensinar exige rigorosidade metódica, criticidade, pesquisa, 

comprometimento e entre outros saberes necessários, a reflexão crítica sobre a prática. Para o 

autor, na formação permanente dos professores é fundamental a reflexão crítica sobre a 

prática, pois pensando criticamente a prática de hoje ou ontem, é que se pode melhor a 

próxima.  

O preconceito de gênero deve ser combatido em todas as esferas da sociedade, como 

naqueles dizeres: lugar de mulher é no ... é na...  é em..; homem que é homem não faz tal 

coisa, nem aquela outra; menino brinca de... e menina de..; essa cor não pode, pois reduz a 

masculinidade do meu filho; engole o choro homem não chora. Devemos descontruir esse 

pensamento de propagação do preconceito, desafiando o educando a pensar sobre tais 

expressões e afirmações, para produzir sua compreensão.  Professores, professoras, gestores e 



funcionários mesmo sem perceber podem ser o elo que alimenta o preconceito dos pais, 

fazendo comentários inapropriados e preconceituosos ao invés de tranquiliza-los, refletindo o 

próprio preconceito e seus próprios receios.  

 

Problemas 

  Como ocorre a inserção de alunos do sexo masculino na graduação em Pedagogia, 

consequentemente no espaço profissional? 

Objetivo geral 
 

Investigar a motivação pela escolha profissional de alunos do sexo masculino que 

cursam a graduação em Pedagogia, com o objetivo de compreender seus receios e 

dificuldades na realização do curso e vivência profissional. 

Objetivos específicos 

Identificar alunos do sexo masculino que realizam a graduação em Pedagogia 

Investigar a motivação pela escolha da graduação em Pedagogia 

Verificar as áreas de interesse de atuação (educação infantil; ensino fundamental I) 

Descrever relatos de experiência de atuação profissional (estágios) 

Analisar o percurso durante a graduação, desde a motivação a realização profissional  

 

Metodologia 

 
 A abordagem da pesquisa é qualitativa, a coleta de dados será realizada por meio de 

questionário, a ser aplicado a graduandos do curso de Pedagogia, de uma universidade 

particular na zona leste de São Paulo.  Aos participantes do estudo será entregue um 

questionário com perguntas fechadas e abertas, com o propósito de obter informações mais 

completas e que permitam um aprofundamento. 

 

Revisão de literatura 

O preconceito de gênero contra pedagogos, está presente no ambiente escolar, há um 

estranhamento, principalmente nas séries iniciais, onde as crianças precisam de mais cuidados 

(SILVA, 2012).  



Ramos (2011) apud Silva (2012), identificou em seus estudos que os professores 

homens precisam passar por um ” Estágio Comprobatório”, ou seja, precisam fornecer provas 

de sua idoneidade, competência, habilidade e especialmente de uma sexualidade que não 

ofereça perigo para as crianças, observa que com as mulheres não existe essa preocupação.  

Outro estudo, o de Silveira (2012), aponta que o homem na Educação é aquele que 

pune, disciplina, da as broncas, enquanto a mulher fica com o cuidar, o afeto e o trato, e esse 

modelo é o aceito pela comunidade escolar. Devemos combater os preconceitos, sendo o caso 

de homofobia ou racismo, mas também o preconceito de gênero, pois toda discriminação é 

injusta.  

As contribuições teóricas de Badinter (1985) se constituem como um divisor de águas,  

pois o mito da universalidade do sentimento materno é tido como sagrado ainda hoje, o que 

reforça preconceitos dos mais variados, UM AMOR CONQUISTADO O MITO DO AMOR 

MATERNO é leitura importante para a compreensão da feminização da docência. Do mesmo, 

modo, Freire (2010) no livro “ Professora sim tia não cartas a quem ousa ensinar” critica o 

encaramento da educação como simples cuidar. 
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