
 
 
 

                  

REDEFININDO O CURSO DO RIO: a atuação dos agentes auxiliares de creche na berlinda  

 

Ana Paula Tatagiba Barbosa1 
 
 

RESUMO 
 
O ingresso masculino nas creches não passou despercebido: 
reuniões com os pais subsidiaram a decisão das mulheres  de 
afastarem  os homens  de atividades referentes ao cuidado 
com as crianças.  Essa ocorrência inspirou a realização de 
pesquisa, cujo objetivo geral é compreender as bases que 
alicerçam a ordem sexo/gênero, analisando os empeços à sua 
superação.  Com metodologia baseada na Análise do Discurso, 
foram realizadas visitas a 22 instituições e realizadas 19 
entrevistas. As análises elaboradas possibilitaram concluir que  
a resistência à ousadia desses homens, que passaram a 
desenvolver atividades  socialmente reconhecidas como 
"femininas", denota uma contraditória defesa da 
heteronormatividade. 
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ABSTRACT 
 
The admission of male workers in daycares has not gone 
unnoticed: meetings with parents supported the decision of 
women to removing male workers from activities related to the 
children’s care. That fact inspired this work, whose general 
objective is to understand the foundations underpinning the 
order sex/gender, analyzing the difficulties to overcome them. 
With methodology based on Discourse Analysis, involving visits 
to 22 public day care centers and 19 interviews. From the 
developed analyzes it is possible to conclude that the 
resistance to these ―daring‖ men, who accepted activities that 
are socially recognized as ―feminine‖, indicate a contradictory 
defense of heteronormativity 
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1. Introdução 
 

 As políticas para as crianças de 0 a 6 anos ganharam uma nova configuração 

com a assunção das creches e pré-escolas como um direito constitucional (BRASIL, 1988, 

art. 208) e representou o coroamento de lutas travadas durante muitos anos no âmbito dos 

movimentos sociais, no Brasil. O ano de 1996 inaugurou um crescente interesse pela 

Educação Infantil, devido à aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDBEN) vigente. 

 Apregoando-se as responsabilidades da Municipalidade no oferecimento e 

gestão desse segmento, a existência de um atendimento bimodal (para crianças de 3 meses 

a 3 anos de idade e, também, para as crianças de 4 anos a 5 anos e onze meses ), nos 

marcos da política educacional - diferentemente das práticas que, até então, eram 

implementadas na esfera da assistência -, a promulgação da LDBEN repercutiu nas 

Prefeituras de todo o país, demandando uma nova estruturação dos serviços e a 

reconfiguração de seus quadros funcionais.  

A título de exemplificação, observando-se a realidade da cidade do Rio de 

Janeiro, sabe-se que os profissionais que atuavam nas creches, até então, eram 

selecionados em suas comunidades de origem e tinham um vínculo de trabalho com 

Organizações Não-Governamentais, sendo reconhecidos como prestadoras de serviço.  A 

pré-escola, contudo, por sua proximidade com as séries iniciais do Ensino Fundamental já 

vinham se vinculando à Secretaria Municipal de Educação, desde a segunda metade dos 

anos 1970. 

Em que se pese o adensamento de investigações sobre esse tema, ao 

elaborarem a coletânea Educação Infantil:  1983 – 1996, Eloísa Rocha e demais autoras 

salientam, que "o interior das instituições é pouco investigado", comentando que  os 

"aspectos sociais e históricos presentes nos estudos evidenciaram [...] uma maior 

preocupação com as políticas", havendo muitos estudos de cunho histórico que apresentam 

"repetidas sínteses de fatos de uma história recente da educação infantil no Brasil" (ROCHA 

ET AL., 2001, p. 10;12).  

Valorizando-se essa indicação, registros feitos durante pesquisa de campo, 

realizada na cidade do Rio de Janeiro, constante de estudo durante o período de 2003 a 

2005,2 conferiram visibilidade a um quadro que clamava por aprofundamento: durante 
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visitação a instituições localizadas na área de abrangência da 1ª CRE3, foram realizadas 

trinta e duas entrevistas (com trinta e uma mulheres e um homem), após ter-se contactado 

cerca de trezentas educadoras, dos quais apenas oito identificavam-se como pertencente ao 

―sexo masculino‖. Embora nem todos os homens tenham concedido entrevista, as 

conversas estabelecidas permitiram conhecer as tarefas nas quais se envolviam: um atuava 

como cozinheiro; outro se intitulava ―pau pra toda obra‖ – ora atuando como eletricista, ora 

como porteiro, ora como zelador, atendendo a diferentes demandas do cotidiano - e os 

demais eram auxiliares de serviços gerais, responsabilizando-se pela limpeza. 

No ano de 2005, esse quadro começou a ganhar maior complexidade. O cargo 

de Agente Auxiliar de Creche (AAC) foi criado pela Lei nº 3985  (RIO DE JANEIRO, 2005), 

constituindo-se na primeira ação efetiva para a estruturação da Educação Infantil em âmbito 

municipal, tendo propiciado a chegada de outros homens nas creches.  Esse cargo, 

polemicamente, dirige-se a pessoas que concluíram o Ensino Fundamental e, atualmente, 

requer o cumprimento de trinta horas de trabalho semanal4. O seu exercício prevê o 

desenvolvimento diário das seguintes tarefas, entre outras: participar do planejamento, da 

execução das rotinas diárias e da avaliação das atividades, em conjunto e sob a orientação 

técnica do educador (atualmente, Professor de Educação Infantil - PEI) e; disponibilizar e 

preparar os materiais pedagógicos, responsabilizando-se pela alimentação direta das 

crianças e pela sua higiene. 

Em 2007, foi realizado o primeiro concurso para o cargo  e, em 2008,  com a 

convocação dos primeiros aprovados, a apresentação de homens nas creches gerou muito 

descontentamento.   

Diante desse panorama inicial, no período de 2009 a 2012, debruçou-se, 

novamente, sobre a experiência carioca no âmbito da Educação Infantil5, com o objetivo 
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geral de compreender as bases que alicerçam a ordem sexo/gênero, analisando os 

empeços à sua superação.  

Por ―ordem sexo/gênero‖ entende-se as prescrições feitas a mulheres e homens 

que, baseadas em um dado biológico, determinam  padrões obrigatórios para a expressão 

da feminilidade e masculinidade, sob a perspectiva heteronormativa.  Tal perspectiva, para 

além de trazer à lembrança aspectos referentes à expressão do desejo sexual, robustece-se 

com um elenco de prescrições para homens e mulheres, indicando posturas e 

comportamentos que lhes seriam mais adequados e que ganharam status de ―normais‖. 

No presente artigo, são divulgados elementos dos resultados desse estudo, 

devendo-se contextualizar que, dado o cunho qualitativo da pesquisa desenvolvida, realizou-

se pesquisas bibliográfica e documental, além de entrevistas semi-estruturadas. Alicerçou-

se na Análise do Discurso, a partir da perspectiva foucaultiana, para promover o debate 

sobre gênero e a participação masculina na educação infantil, tendo em vista, também, os 

aportes trazidos pelas pessoas entrevistadas.  

Após a visita a vinte e duas instituições de educação infantil, de diferentes 

Coordenadorias Regionais de Educação (CRE) -  possibilitando a apresentação da pesquisa 

a cento e cinquenta e cinco profissionais -, dezenove pessoas foram entrevistadas, entre 

agentes auxiliares de creche (AACs),  representantes da Direção das creches e moradores 

do entorno das instituições, como representantes das associações de moradores.  Nove 

entrevistas gravadas compuseram o corpus de análise. 

Pelo exposto, indubitavelmente, o debate sobre a categoria gênero merece ser 

ampliado no trato das questões no campo da educação infantil, considerando, 

principalmente, que, no contexto social atual, os atos de educar e cuidar extrapolaram o 

espaço doméstico, podendo ser compartilhado com instituições públicas nas quais, em que 

pese o necessário zelo para que se contemple as necessidades infantis individuais, 

desenvolve-se, no entanto, em locais em que o  atendimento é coletivo.  

Convém destacar que, no âmbito das histórias lutas pela superação do regime 

capitalista, a socialização do atendimento à infância figurara, já na histórica Revolução de 

1917, como um dos baluartes para a não-subalternização feminina. Conforme Andrea D’Atri, 

as mulheres soviéticas, após terem, em caráter pioneiro, conquistado o direito ao voto em 

20 de julho daquele ano, bem como o direito ao aborto e ao divórcio, obtiveram êxito na 

assunção de que as ―tarefas domésticas, realizadas pelas mulheres, no lar, de maneira 

individual e isolada, deviam ser substituídas, segundo os revolucionários, por um sistema de 

serviços sociais garantidos pelo Estado: creches, jardins de infância, lavanderias e 

refeitórios coletivos, hospitais, cinemas, teatros‖ (D’ATRI, 2008, p. 91-92). 



 
 
 

                  

À época, com o apoio de León Trotsky, ocorre um movimento no sentido de 

oferecer garantias para que ― 

 

A absorção completa das funções econômicas da família pela sociedade socialista, 
ao unir toda uma geração pela solidariedade e pela assistência mútua, [...] 
[proporcionasse] à mulher, e conseqüentemente, ao casal, uma verdadeira 
emancipação do jugo secular. (TROTSKY, 1958 apud D’ATRI, 2008, p. 92) 
 
 

A autora, contudo, lamenta que, injunções de ordem econômica tenham 

colocado em xeque ―o desenvolvimento da socialização dos serviços, tais como creches, 

lavanderias, refeitórios etc‖ (D’Atri, p. 93) e, já em 1926, ―sob o regime de Stalin, se institui 

novamente o matrimônio civil como única união legal. Mais tarde é abolido o direito ao 

aborto, junto à supressão da seção feminina do Comitê Central e seus equivalentes nos 

diversos níveis de organização partidária. Em 1934, é proibida a homossexualidade e a 

prostituição se converte em delito‖ (D’ATRI, 2008, p. 93). 

Diante desse cenário, refletindo-se, especificamente, sobre a experiência 

brasileira, nesse trabalho, inicialmente, termatiza-se a feminização do magistério e suas 

repercussões para, por fim, apresentar a experiência dos agentes auxiliares de creche que 

atuam nas creches públicas cariocas. 

 

2. FEMINIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO E A ATUAÇÃO COMO AGENTE AUXILIAR DE 
CRECHE: UMA QUESTÃO DE GÊNERO 
 

Resgatando-se a história da educação sistemática, registra-se que, no cenário 

europeu, as primeiras instituições escolares organizaram-se entre os séculos XV e XVII, 

inspiradas nas fundações monásticas nas quais predominava o regime de internato.  Essas 

escolas pioneiras destinavam-se ao sexo masculino: meninos e jovens eram submetidos à 

reclusão e rigorosa disciplina, de forma a moldar o pequeno burguês francês ou o 

gentleman, conforme o modelo inglês.  As meninas burguesas somente tiveram acesso à 

educação no início do século XIX, período no qual poucas passaram a ser educadas em 

conventos ou eram enviadas para casas de outra família para o aprendizado de um ofício.  

A maioria continuou a receber educação assistemática em seus lares. 

Tendo a realidade brasileira como objeto de reflexão, no que tange à educação 

desenvolvida fora dos marcos domésticos, o período colonial caracterizou-se pela atuação 

majoritária dos jesuítas. Num tempo em que ainda não se podia falar em uma educação 

escolarizada nos moldes conhecidos hodiernamente, a proclamação da independência, em 

1822, foi fato determinante para as tímidas modificações postas em prática. 



 
 
 

                  

Assim, apenas em 1827, veio a público o primeiro instrumento legal autorizando 

o funcionamento de ―Escolas de Primeiras Letras‖ para as  meninas e que deveriam ser 

ensinadas por professoras.  Não obstante, na metade do século XIX, o nível secundário 

acolhia principalmente estudantes do sexo masculino. Essa situação perdurará até a 

Reforma Leôncio de Carvalho (19/04/1879) por meio da qual se organiza o ensino feminino 

em nível secundário, no âmbito da iniciativa privada (Ribeiro, 2003, p. 57, 67).   

No final do século XIX, não por acaso, o analfabetismo caracteriza 

marcadamente a população feminina – muito embora o quadro geral também fosse 

desalentador. Sabe-se que uma pequena parcela de mulheres era tradicionalmente 

preparada na família pelos pais e preceptores, limitando-se, entretanto, às primeiras letras e 

ao aprendizado das prendas domésticas e de boas maneiras.  Uma quantidade ainda menor 

recebia uma instrução secundária não muito profunda, até porque esses cursos não 

permitiam o acesso ao Nível Superior, incluindo o ensino de línguas modernas, ciências 

(especialmente consideradas em suas aplicações práticas) e as disciplinas pedagógicas 

(Ribeiro, 2003, p. 67- 68). 

Além da paulatina ampliação do acesso feminino à educação, as escolas de 

formação de professores constituíram-se em peças-chave para que ocorresse a feminização 

da docência nas séries iniciais do sistema educacional.  Sendo a  primeira Escola Normal 

brasileira  fundada em 1835, em Niterói e, em 1880 a segunda, a Escola Normal da Corte – 

instituição, destinada a ambos os sexos,  que sempre contou com maior demanda feminina 

(Bonato, 2002, p. 163;165). 

No final do século XIX, a ocorrência da abolição da escravatura e a proclamação 

da República influenciaram fortemente para que a sociedade brasileira assumisse novos 

contornos; além de, nessa época, haver o interesse na extensão da formação elementar a 

maiores contingentes populacionais.  Embora fosse no âmbito dos direitos políticos - cujo 

reconhecimento buscava-se através da conquista do direito de votar e ser votada - que 

erigiu-se a bandeira de luta do movimento feminista brasileiro até 1930, o acesso à 

educação também já era reivindicado por outros segmentos sociais. 

Assim é que do acesso à educação ao exercício da atividade profissional, ―ser 

professora‖ pressupunha que se tinha ocupado os bancos escolares na condição de aluna – 

condição de difícil concretização até que o ideal de co-educação se tornasse hegemônico. 

Por sua vez, a preponderância das mulheres na Escola Normal da Corte foi ainda mais 

incentivada no período de 1901 a 1907, por vigência do Decreto Nº 844 que estipulou que 

―somente às moças era permitida a matrícula‖ (Bonato, 2002, p. 183).    

Já a saída dos homens da carreira do magistério, notadamente no então 

chamado ensino primário, não deixou de ser objeto de preocupação:  ―O sacrificio pela 



 
 
 

                  

profissão de educar.  Ninguem que attente em taes assumptos ignora o exodo do 

professorado intelligente e activo para as profissões rendosas: - o commercio e a industria 

(Leão, 1926, p. 158)‖. 

Ratificando essa inferência, Magda Chamon avalia que, enre outros motivos, ―o 

magistério tornou-se feminino, em parte, porque os homens o abandonaram‖ (Chamon, 

2005, p. 49). A autora contextualiza que, o século XIX, no Brasil, distinguiu-se pelo incipiente 

crescimento urbano no bojo da atividade econômica que transitava da agro-exportação para 

o modelo agroindustrial, havendo maior investimento no comércio e ampliação do aparato 

burocrático do Estado, gerando novos empregos. A autora afirma ainda que 

 
[…] o exercício do ofício de ensinar na escola elementar se associava às precárias 
condições de trabalho e aos baixos salários, a ponto de ser visto como desonroso e 
até humilhante para o homem continuar atuando como profissional da instrução 
pública elementar. A evasão dos professores do sexo masculino do magistério 
primário era uma realidade reconhecida e justificada pelos representantes do poder 
instituído [...].(Chamon, 2005, p. 49) 

 

 
Tendo esse histórico como pano de fundo, a inserção da creche na área 

educacional  reforçou sua vinculação com os fazeres femininos, já que o magistério passou, 

desde o final do século XIX, por um processo de feminização que caracteriza a área até os 

dias atuais. Nessa esfera, excetuam-se, apenas, os estabelecimentos de ensino militares e, 

algumas carreiras de nível superior. 

Quando aborda-se a ―Educação Infantil‖, inicialmente, o desprestígio do próprio 

trabalho e a desvalorização do educador de creche como profissional – encarado, tão 

somente, como a pessoa "que limpa, que dá o alimento" – repõem, geralmente, o 

necessário debate sobre o trabalho feminino, geralmente subalternizado, inferiorizado, 

inclusive, em termos salariais.   

Assim, o exercício profissional envolvendo crianças que vivem a primeira 

infância é identificado como uma atividade "que qualquer um" pode fazer.  Essa forma de 

pensar foi o que, desde a organização das primeiras organizações comunitárias, 

caracterizou essa atuação.  Marília Pinto de Carvalho considera essa questão cultural como 

uma das tensões da prática do profissional de educação, relacionando o trabalho feminino 

com as atividades de cuidado infantil. Em seu entendimento, faz parte da naturalização das 

―formas de circulação dos saberes e valores‖ ligados ao ―cuidar‖ 

 
 
atribuir as características de ―cuidado‖ às mulheres e à feminilidade. Embora não 
fosse unânime [nas pesquisas que realizou] [...], a idéia padrão [...] era de que as 
mulheres, especialmente as que são também mães, compreendem melhor as 
crianças, relacionam-se melhor com elas e são mais capazes de atendê-lasem 
seus aspectos extra-cognitivos, principais os emocionais. O que corresponde à 
divisão sexual de trabalho embutida nas prescrições de ―cuidado‖ infantil, em que, 



 
 
 

                  

no caso da família, a mãe se encarrega do contato cotidiano, dos vínculos 
emocionais mais estreitos e das tarefas concretas na criação dos filhos e o pai 
permanece mais distante, como provedor e referência moral. (CARVALHO, 1999, p. 
227) 

 

A relação direta ―criança-mulher‖, contudo, foi subvertida pelos servidores 

públicos municipais que tomaram posse no cargo de agente auxiliar de creche, a partir de 

2008. Essa presença, tão pouco usual, possibilitou o redesenho de um cenário prenhe de 

possibilidades de debate - ainda não realizado intencionalmente nesses locais -, sobre a 

inserção social de homens e mulheres e os rigorosos ditames baseados no gênero. As 

reflexões suscitadas pelo conhecimento da experiência desses homens são analisadas a 

seguir. 

 

 
3.1. Análises a partir da pesquisa de Campo 
   

 

Ao trabalhar-se com Análise do Discurso, na perspectiva foucaultiana, pouco 

importam  "análises que se referem ao campo simbólico ou das estruturas significantes" 

(Foucault, 2010, p. 5). Assim, uma questão enfatizada por Michel Foucault oferece o 

pontapé inicial nesse trabalho: ―como apareceu um determinado enunciado, e não outro em 

seu lugar?‖ (Foucault, 2010a, p. 30). Nesses anos iniciais do século XXI, ainda que pareça 

ultrapassada, a explicação de Bento é ilustrativa: 

 
 

Relato 1 

Muita coisa mudou hoje, mas a gente sabe, muitas famílias, tem aquela coisa. Pode 
ser que eu esteja errado, mas as famílias na minha classe social, menos favorecida, 
tem essa coisa, 'mulher faz isso', 'homem faz aquilo';'A mulher lava, cozinha e 
passa'; 'O homem é o provedor da casa e sai para trabalhar'. (Relato de Bento) 

 
 

Contudo, o trabalho a ser realizado por esse homem, ao que tudo indica, deve 

reproduzir as históricas dicotomias binárias (afeto versus vigor; casa versus rua; doçura 

versus virilidade), dirigidas, respectivamente, a mulheres e homens. Outros relatos 

exemplificam os medos existentes em relação à presença masculina: 

 
 

―Muitos acham que a questão de ser homem tem a questão do abuso, acho que eles 

associam, mas eles esquecem que tanto o homem como a mulher podem praticar, 

não é?‖ (Relato de Gael) 

 

 

―Um homem na creche. Acha que homem é... O que? Tarado? Mas tem mulher 
também.  Tem homem ruim, mulher ruim. O ser humano. Tem tudo, né? É o ser 
humano‖ (Relato de Nollan). 



 
 
 

                  

 
 

Ao longo das visitas realizadas nas creches, os AACs fizeram referência à 

realização de reuniões com a comunidade escolar para apresentação – ocasiões em que a 

discussão sobre a presença de homens ―dentro da sala, para trabalhar com as crianças‖ foi 

questionada, conforme os relatos abaixo exemplificam: 

 
Relato 2 

P: Você lembra que pontos foram abordados nessa reunião em que conversaram 
sobre a chegada dele? 
E: O comentário era de que ele fez um concurso, abriu para homens e mulheres e 
ele tinha o direito de estar aqui. Não jogaram ele aqui, ele não caiu de para-quedas. 
Ele percorreu um caminho para chegar aqui. E elas explicaram:  essa coisa, esse 
preconceito, tanto a mulher quanto o homem podem fazer maldade com a criança. 
Porque a gente só vê, a mamãe, a mamãe, a mamãe... E aí no profissional vê, tem 
que ser mulher. Ele é ótimo rapaz, gosto de trabalhar com ele. (Relato de Maria) 
 
 
 
Relato 3 

―Aí, vários pais - vários pais, não - várias mães e avós reclamando. Eles 
apresentaram os vários auxiliares na reunião, as meninas que tinha entrado na 
segunda chamada. E mãe levantando: 'Mas vai ser ele que vai dar banho? Não pode 
ser, não é possível... Homem na creche'. Aí várias pessoas se levantaram e se 
posicionaram a favor. Teve um pai que se posicionou: 'Minha filha era de outra 
creche, tinha um rapaz também, que trabalhava direito'. Teve outras pessoas que 
levantaram também e falaram a favor, mas... Eu fiquei assim: 'Caramba, o que eu tô 
fazendo aqui?‖ (Relato de Gael) 

 

 No desenvolvimento do trabalho compartilhado com as mulheres, essas 

temáticas foram reiteradas, à medida em que as AACs contribuem para a manutenção da 

paz institucional ao garantir o afastamento dos rapazes das tarefas ―mais polêmicas‖.  O 

relato de Maria, para quem nunca foi direcionado nenhum pedido nesse sentido, ainda 

assim, possibilita a reflexão sobre o tema: 

 
 

Relato 4 

P: Não houve nenhum pedido [para que ela desse o banho sozinha], mas se tivesse 
você entenderia?  Porque algumas meninas se queixam, porque ficam 
sobrecarregadas... 
 
E: Eu entenderia.  Eu entenderia porque, pelas pessoas...  Elas não estão aqui 
dentro.  Elas não sabem o quê está acontecendo.  E a gente vê todo dia na 
televisão, muita coisa acontecer.  As pessoas são muito ruins.  O homem tem 
instinto muito animal, né?  Então, assim, pela cabeça delas, para deixar elas 
tranquilas em deixar as crianças nesse ambiente, eu não me importaria.   Como eu 
dava antes... Eu dava o banho em todos eles, assim...  Mais para tranquilidade das 
mães e para não rolar nenhum problema com o Leo, às vezes... Eu não teria 
nenhum problema com isso, não. (Relato de Maria) 

 
 

        As esferas separadas por gênero e a "animalidade" masculina, quando o 

assunto é a sexualidade estão presentes nessas formulações discursivas. Dessa forma, não 



 
 
 

                  

pode-se deixar de observar que a analogia com o "animal" remete à uma irracionalidade que 

afasta o "ser masculino", por um momento, da razão, da capacidade de discernimento, que, 

em tese, caracteriza o "humano".  

Quanto à circulação de outras formações discursivas, deve-se atentar à 

indicação de Michel Foucault de que é importante ―estabelecer [as correlações de um 

enunciado] com os outros enunciados a que pode estar ligado, [e] de mostrar que outras 

formas de enunciação exclui‖ (Foucault, 2010a, p. 30).   

 

Relato 5 

P:  [...] Você já tinha trabalhado com um rapaz antes? 
 

E: Não... […] Trabalhar junto foi a partir desse ano, há uns dois meses, quando eu 
troquei de turma.  Mas eu não vejo diferença... É... Num primeiro momento, quando 
a gente viu lá que o cargo podia ser do sexo masculino, começou-se a estranhar.  
Mas para mim, não me choca... Não vejo problema, absolutamente.  Eu acho que é 
normal.  Mas as pessoas estranham mesmo... 
P: ―As pessoas estranham mesmo‖. Por quê? 
E:  Eu acho que é cultural.  Assim como você vê mulher como mecânica, mulher 
dirigindo caminhão, você tem um estranhamento porque foi sempre acostumada a 
ver um homem.  E é sempre assim...  Quando você vê um homem num local em que 
você só via mulher, acho que você estranha...  Mas eu acho que é preconceito. 
 
P: Na sua casa, com quantos homens você convive? 
E:  Com dois. 
 
P: Você imagina algum deles realizando essas atividades? 
E:  Olha, o meu marido trocou os meus filhos.  O meu marido cozinha, costura, 
porque eu não sei costurar. E eu limpo ralo, essas coisas... Então, talvez, por isso, 
eu não sinta tanto estranhamento.  O meu marido sempre cuidou dos meninos lá em 
casa. (Relato de Zaira) 
 
 
 
Relato 6 

P: Antes de trabalhar como AAC,  que trabalhos você já teve? 
E: Eu já […] trabalhei na cozinha. Esse universo feminino, digamos assim, eu 
sempre frequentei. Eu trabalho com as mulheres desde o meu primeiro emprego. 
Então,  eu não tenho essa coisa, não tenho mais vergonha, mais isso de eu estou 
chegando no universo delas. Isso já passou há muito tempo. Hoje em dia, eu 
converso com as mulheres sobre todos os assuntos. Não tem isso de 'esse assunto 
não tem a ver comigo‖.  (Relato de Dinei) 

 

Dessa forma, assim como os relatos 2 e 3 já anunciam, os relatos de Zaira e 

Dinei dão visibilidade à pertinência de homens e mulheres estarem em variadas atividades, 

independente de serem reconhecidos como pertencendo ao ―sexo feminino ou masculino‖. 

Dinei, ao longo da entrevista, também ressaltou aspectos originais de sua 

experiência (em inserção profissional anterior e que foi exercida por cerca de 6 anos), ao 

comentar que no trabalho anterior: ―trabalhava praticamente oito horas na beira do fogão... 

Suava muito, perdia caloria e não [se] alimentava‖. Na função de cozinheiro, costumava 

preparar ―duas panelas, de quatro litros de feijão‖, agregando aos afazeres, o preparo de 

vinte quilos de arroz.  Já quanto às tarefas referentes ao cargo de agente auxiliar de creche, 



 
 
 

                  

fala muito à vontade:  ―[...] eu sabia trocar fralda, dar banho, limpar cocô, dar comida na 

boca. Essas coisas a gente faz...‖ 

Tais formulações discursivas, diferenciadas e desafiadoras do senso comum, por 

vezes, não conseguem circular com a mesma autoridade que os enunciados que propalam 

o preconceito e a discriminação, como bem analisa Foucault: 

 
[…] suponho que em toda sociedade a produção do discurso é ao mesmo tempo 
controlada, selecionada, organizada e redistribuída por um certo número de 
procedimentos que têm por função conjurar seus poderes e perigos, dominar seu 
acontecimento aleatório, esquivar sua pesada e temível materialidade. 
 Em uma sociedade como a nossa, conhecemos, é certo, procedimentos de 
exclusão. O mais evidente, o mais familiar também, é a interdição. Sabe-se bem que 
não se tem o direito de dizer tudo, que não se pode falar de tudo em qualquer 
circunstância, que qualquer um, enfim, não pode falar de qualquer coisa (Foucault, 
2010b, p. 8-9). 

 
 

No âmbito das instituições visitadas, pensando-se estritamente na experiência 

―da desconfiança‖ que os homens vivenciam,  a substituição do discurso que apela ―ao 

cultural‖, de base heteronormativa, demorará a chegar, pois, como estes analisam, cada 

―ele‖ novo que chegar, deverá fazer o seu próprio caminho: ―Claro que eu sofri discriminação 

e quem chegar, de onde... Vai sofrer discriminação. Com certeza. Agora, você vai ter que 

conquistar o espaço‖ (Relato de Nollan). 

 

 

 

3. CONCLUSÃO 
 

O estudo realizado evidencia o quão ainda é fundamental, socialmente, a defesa 

dos ―lugares de cada um‖, de acordo com o que ―o corpo diz‖ sobre o que cada um ―é‖: 

homem ou mulher. Examinou-se que, ainda que a temática da orientação sexual não tenha 

sido diretamente debatida nas entrevistas realizadas, há uma aberta defesa da  

heteronormatividade – ocorrida através de posturas conservadoras de uma dada ordem do 

sistema sexo/gênero.  

Nesse contexto, são as mulheres que atuam como ―guardas nas fronteiras‖, para 

que tudo fique em seu lugar, porque, ao que parece, deve ficar bem clarificado que ―mulher 

faz isso‖, ―homem faz aquilo‖. Além de se poder ser  ―homem‖ ou ―mulher‖, nada mais é 

comentado, inexistindo.  

Considerando que o quantitativo de homens que chega às instituições de 

educação infantil é, ainda, pouco significativo - além da luta pela manutenção das relações 



 
 
 

                  

de poder estabelecidas nesse território, em que as mulheres sabem, como ninguém, o que 

fazer e, definitivamente, têm liderança -, parece estar-se, também, diante de uma precaução 

homofóbica silenciosa, pelo terror que parece instalar-se no território-creche, como se 

pairasse o pensamento de que ―se não delimitar-se bem o que é de cada sexo, onde vamos 

parar?‖. 

O relato de um educador - cuja gravação não foi autorizada e por isso não 

constou dos estratos de entrevistas aqui divulgados -  não deixa dúvida quanto à extensão 

da repercussão do ingresso de um homem no quadro funcional da Prefeitura da Cidade do 

Rio de Janeiro, para desempenhar tarefas para as quais tem-se como ―certa‖ a atuação de 

uma mulher. Todos brincavam no pátio da instituição, quando um homem, com ligações com 

o tráfico de drogas, aproximou-se do portão.  De acordo com o educador,  ―Ele estava 

armado e falava: — Rapá, o quê que tu tá fazendo aí?  Tu não é homem, não?  Fazendo 

trabalho de mulher, cara!‖ 

Com efeito, alertas sobre a premência de cada um permanecer no ―seu lugar‖ 

consistem, para alguns, na própria defesa de uma sociedade ―ordenada‖. ―Defesa de uma 

ordem‖ tão eficazmente realizada e que tem contribuído para que importantes iniciativas 

governamentais ainda não repercutam na rede pública de ensino da cidade do Rio de 

Janeiro.  Assim, as instituições escolares têm se colocado como o lugar do "exemplo", onde 

as crianças e jovens devem ter acesso a "bons modelos" a serem seguidos, conforme prevê 

o padrão heteronormativo.  Pessoas que, de alguma forma, rompem as barreiras daquilo 

que é considerado "padrão de bom comportamento" para o seu "sexo" (a ideia da existência 

das diferentes identidades de gênero parece pouco ressoar) , ao que tudo indica, são pouco 

bem-vindas. No limite, pagam o "pedágio" de viverem algum sofrimento, até serem 

enquadradas e "poderem permanecer" como "uma exceção" que confirma a regra. 
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