8

RELAÇÕES DE GÊNERO NA CRECHE: OS HOMENS NO CUIDADO E EDUCAÇÃO DAS CRIANÇAS PEQUENAS
G.T Educação das crianças de 0 a 6 anos - G.T. 07
Deborah Thomé Sayão – UFSC 

Este texto é síntese de uma pesquisa em desenvolvimento que diz respeito às relações de gênero, cuidado e educação no âmbito da formação de professoras Em vários momentos deste texto utilizarei a expressão professora no feminino, tendo em vista que  as mulheres são a imensa maioria das docentes na Educação Infantil. Em algumas passagens, utilizarei a expressão no masculino para designar especificamente os sujeitos que fazem parte do estudo ou que fizeram parte de outras pesquisas. e do trabalho docente na educação das crianças de zero a seis anos.  A idéia de investigar os aspectos relacionais da atividade docente tem como base os estudos de Joan Scott (1995) que contribuem para elucidar que, quando se reflete em relação aos papéis femininos na sociedade, não se está colocando em oposição homens e mulheres, mas sim, aprofundando a necessidade de desconstruir a supremacia do gênero masculino sobre o feminino, indo na direção de uma igualdade política e social, o que inclui não somente o sexo mas também a classe e a raça. Utilizo-me, assim, do argumento desta autora para aprofundar o papel masculino no contexto de uma carreira eminentemente feminina – o magistério na educação de zero a seis anos.
 A pesquisa em curso tem como foco o trabalho docente masculino em creches e pré-escolas no município de Florianópolis/SC. A partir desta investigação  será possível compreender as interações que professores homens estabelecem com os meninos e as meninas, com as famílias destes/as e com as demais profissionais  - mulheres - em suas práticas cotidianas. 
Para elucidar a questão é importante saber que há aproximadamente 94% de mulheres que atuam na docência na educação pré-escolar Dados informados por Rosemberg (2001) a partir da RAIS (1988 e 1998)  no Brasil. No entanto, embora em um número bastante reduzido – em torno de 6% -  constata-se a presença de homens atuando como docentes Na história das creches no Brasil, os temos educadora, pajem ou atendente foram os mais utilizados para designar os adultos que atuavam com as crianças. Para demarcar a educação de zero a seis anos como campo educativo e como a primeira etapa do ciclo básico da educação, tenho preferido, juntamente com outras autoras da área, utilizar o termo professor ou professora para tentar garantir a formação em cursos de Magistério ou de Pedagogia em contraposição à crença de que qualquer pessoa que possua disposição e que tenha tido algum contato com crianças possa educá-las profissionalmente. Assim como para os demais níveis do ensino, acredito que é preciso formação específica para que qualquer profissional possa desenvolver com qualidade o trabalho pedagógico. A garantia expressa na Lei 9394/96 reafirmou esse propósito. em creches e pré-escolas na Redes públicas de ensino Embora neste primeiro momento esteja tentando visualizar a Rede Pública de Ensino sabemos que os dados acerca da rede privada são extremamente dispersos o que torna difícil levantar os equivalentes nessa rede. . No caso brasileiro, apesar de numericamente ser insignificante o número de professores do sexo masculino atuando nestas instituições, sua presença, dada às especificidades que o trabalho com as crianças pequenas suscita, é motivo de estranhamento por parte não só das mulheres profissionais de creches, como também das famílias das crianças que  freqüentam estas instituições.
No caso europeu, Jytte Jensen (1993) e (1994) descrevendo os Critérios de Qualidade que a União Européia têm considerado para avaliar e traçar políticas para a Educação  Infantil, destaca a importância da igualdade de oportunidades entre homens e mulheres em relação aos cuidados com as crianças pequenas e sugere que nos empenhemos em envolver mais os homens nos serviços de atendimento à infância.  Esta autora afirma que, na Dinamarca, os homens representam apenas 20% do total de profissionais que atuam em centros de Educação Infantil. Igual número é a representação de alunos que estudam na instituição onde é docente e que estão em processo de formação para serem educadores de creche. Já no contexto sueco, Lars Gunnarsson (1994) quando descreve a Política de Cuidado e Educação neste país, afirma que somente 6% dos profissionais que atuam em instituições com crianças pequenas são homens. Ressalta este autor que:
 “É consenso amplamente difundido no setor que a presença de mais homens não só reduziria a carência de profissionais como contribuiria para tornar o ambiente nas creches melhor tanto para os adultos quanto, principalmente, para as crianças, proporcionando a tão necessária oportunidade de conviverem diariamente com adultos de ambos os sexos (p. 142).

Pensando nas colocações acerca da qualidade do atendimento, Fúlvia Rosemberg (1999) questiona se a simples presença dos homens na educação infantil garante a valorização da função, realmente. Esse, sem dúvida, é um tema que deve ser aprofundado. 
A polêmica do trabalho docente masculino em creches se inscreve desta maneira porque historicamente, os cuidados, e eu incluo também a educação O cuidado articulado à educação tem sido nos últimos anos um dos principais temas de estudo da Educação Infantil no Brasil. Para boa parte das estudiosas deste campo, cuidado e educação como elementos indissociáveis, tem sido uma das especificidades do trabalho educativo com as crianças pequenas, assim como problematiza Cerisara (1999). das crianças pequenas vem sendo, em grande parte das culturas, uma atribuição do universo feminino carregando assim, as marcas culturais da maternagem O vocábulo maternagem é uma tentativa de tradução para a Língua Portuguesa da palavra inglesa mothering . Ela tenta articular os aspectos socioculturais da maternidade com as dimensões biológicas da reprodução., ou seja, as marcas culturais do feminino. Por esta razão, pretendo realizar esta investigação aprofundando os sentidos e os significados que a presença masculina em creches vem produzindo, bem como compreender como se estabelecem as interações entre os/as diferentes profissionais – homens e mulheres - as famílias e as crianças – meninos e meninas. Perguntando-me: os homens que atuam na docência na educação recorrem às práticas de maternagem? De que forma?
No caso do ensino primário, Carvalho (1999) percebeu que as determinações de gênero sobre o trabalho docente ainda eram desconhecidas inclusive das próprias mulheres e o conhecimento que dizia respeito à feminilidade era desqualificado. A revisão teórica elaborada por esta autora, a partir dos estudos de gênero, traçou  a hipótese de uma matriz comum entre as práticas de maternagem no âmbito da família e o fazer da escola primária. Esta matriz estaria enraizada nas idéias socialmente construídas de infância, de relação adulto/crianças e dos diferentes espaços destinados a homens e mulheres adultos nesse processo, trabalhando com o conceito de “cuidado”  Grifo meu.
Usado para designar as tarefas e sentimentos envolvidos nas ocupações voltadas à prestação de serviços pessoais, atividades relacionais, o “cuidado” parece significar, no âmbito do ensino regular inicial, a atenção do professor ou professora para aspectos não cognitivos do desenvolvimento de seus alunos (emocionais, éticos, físicos, sociais) e sua prática exige dele ou dela algum grau de envolvimento afetivo e compromisso com as crianças. (Carvalho, 2000:2).

Cuidado e educação na Educação Infantil no âmbito de uma carreira eminentemente feminina.
Nos últimos anos, uma série de pesquisas vêm sendo realizadas, tentando abarcar ou inserir as questões relacionadas aos estudos de gênero e a docência de uma forma geral. Não é mais possível pensar no magistério sem articulá-lo aos aspectos de classe e gênero que estão na base de sua formação. O trabalho de Pessanha, (1994) evidenciava que a categoria “magistério” formou-se no Brasil a partir da divisão social do trabalho através de membros provenientes das classes médias. Mais recentemente, no entanto, o acesso à escolarização tem levado a que sujeitos provenientes de classes economicamente desfavorecidas também ascendam à profissão de professor/a.
Os baixos salários pagos ao magistério, também são um fator determinante da presença feminina nesta carreira. Se, historicamente, coube ao homem o papel de provedor está, em parte, justificada sua quase ausência nesta profissão. Ainda no caso da educação das crianças pequenas na qual, sabidamente os salários são menores e estão associados a baixa valorização desta função, a presença masculina, quando existe, assim como já ressaltei, é motivo de indagações e questionamentos do tipo “o que faz um homem aqui na creche?”.
Esta idéia também está trabalhada por Fúlvia Rosemberg (1999:33) quando problematiza os processos de expansão da Educação Infantil no Brasil aliado aos processos de exclusão do sistema educacional de algumas categorias como as crianças pobres e negras. Ela enfatiza que este processo de expansão, acarretou uma baixa qualidade nas ofertas de atendimento. É perceptível que são estas crianças pobres e negras determinadas a freqüentarem estabelecimentos de baixa qualidade, sendo cuidadas e educadas por mulheres que, resistindo ao destino de empregadas domésticas, acomodam-se  às sobras do sistema.
Complementando essas questões a pesquisa de Eurize Pessanha (1994) demonstrou que, exatamente por sua origem pautada na divisão social do trabalho, o magistério, não só no Brasil como em boa parte do mundo, vem consolidando-se como uma categoria eminentemente feminina. Cristina Bruschini e Tina Amado (1988) também chamavam a atenção para as correntes de pensamento que consideravam a mulher biologicamente mais apta ao trabalho com as crianças pequenas, o que ocasionou uma forte imagem que associava o magistério à vocação e não, a profissão.  A maciça presença feminina nos espaços educativos e as representações que as mulheres fazem de seu envolvimento tem, certamente, implicações sobre as práticas pedagógicas. 
Em uma análise sobre profissionais de creche elaborada em 1991, Maria Malta Campos e colaboradoras, alertavam para os desdobramentos que a ausência masculina representava no trabalho em creches e afirmavam “sem dúvida, este afastamento do homem de profissões ligadas à educação da infância pode ser compreendido, tanto pelo atributo de trabalho `sujo´, como pelos menores salários oferecidos por este trabalho” (p.54)
A aproximação com este tema de estudo evidenciou que, na educação de zero a seis anos, ainda são escassas as pesquisas que articulam gênero, trabalho docente e práticas educacionais. Muitos dados aqui descritos foram obtidos em outros estudos que tematizam este assunto, muito embora alguns deles se insiram no universo da educação escolar Nos últimos anos, uma discussão que vem sendo feita na Educação Infantil é seu histórico vínculo com a educação escolar. A busca de uma identidade para a área tem sido a tônica de muitos debates. No entanto, o fato da educação de zero a seis anos ainda constituir-se como uma área bastante recente, muitas temáticas encontram-se carentes de pesquisas levando a que, em alguns momentos, lancemos mão daquilo que vem sendo produzido pela escola para compreender as práticas que ocorrem em creches e pré-escolas. . Circunscritas à Educação Infantil e, articulando os aspectos de gênero e docência ou profissionalidade, é possível destacar as pesquisas de Ana Beatriz Cerisara (1996); Eliana Saparolli (1997); Maria Luiza Flores (2000), Elizabete Cruz (1996); (1999) e Jane Felipe (1999). 
Algumas perspectivas metodológicas
No caso deste estudo, como os homens são minoria nos ambientes de trabalho, buscarei aprofundar os sentidos da supremacia de gênero descrita por Joan Scott (1995). Ela se evidencia no interior das creches também? Ou há pouca nitidez nas fronteiras entre o trabalho masculino e o feminino nestes espaços? É, realmente, a creche um espaço eminentemente feminino? Como o feminilidade e masculinidade se relacionam?
Desenvolverei com os professores pesquisados, um agrupamento de dados que dêem conta de organizar suas biografias de vida (Miriam Goldemberg, 2000),  através das quais procurarei compreender sua opção pelo trabalho no magistério com as crianças pequenas. Questões como por quem foram influenciados, quais seus objetivos com este trabalho, como enfrentaram a carreira e como percebem a profissão?, serão trabalhadas.
Este estudo, de cunho etnográfico (Geertz, 1989) prevê, também, o acompanhamento, registro e sistematização das práticas pedagógicas desenvolvidas na creche pelos professores. Nestas observações pretendo considerar as relações que homens e mulheres estabelecem nesses espaços educativos. 
Como a Educação Infantil deve ser complementar as ações da família Conforme o art 29, seção II da Lei 9394/96 ., não poderei deixar de considerar as representações das famílias das crianças atendidas por professores do sexo masculino. Através de entrevistas e de observações de campo nos momentos de entrada e saída das crianças, procurarei captar as significações que produzem a partir da experiência que vivenciam. 
O texto de Cláudia Fonseca (1999) tem sido uma importante indicação teórico-metodológica especialmente quando se refere a importância do cruzamento dos dados,  da comparação e confronto das falas dos sujeitos envolvidos, da necessidade da observação atenta a fim de que consigamos fazer o movimento do particular para o universal tentando não isolar o objeto nele mesmo.
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ESQUEMA DO PÔSTER


TÍTULO: RELAÇÕES DE GÊNERO NA CRECHE: OS HOMENS NO CUIDADO E EDUCAÇÃO DAS CRIANÇAS PEQUENAS
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O SIGNIFICADO DO TRABALHO: pesquisa em desenvolvimento que diz respeito às relações de gênero, cuidado e educação no âmbito da formação de professoras e do trabalho docente na educação das crianças de zero a seis anos.  
 A pesquisa tem como foco o trabalho docente masculino em creches e pré-escolas no município de Florianópolis/SC. A partir desta investigação  será possível compreender as interações que professores homens estabelecem com os meninos e as meninas, com as famílias destes/as e com as demais profissionais  - mulheres - em suas práticas cotidianas.

OBJETIVOS: problematizar acerca do trabalho docente masculino na educação infantil, investigando:
-Quem são e como são vistos os professores que atuam na Educação Infantil?
-Os homens  se utilizam de práticas de maternagem na creche? De que forma?
-Como masculinidade e feminilidade se entrecruzam nas relações estabelecidas entre profissionais na creche?
-Quais as representações que advém das famílias das crianças que freqüentam creches sobre o trabalho masculino na educação infantil?

METODOLOGIA: desenvolverei com os professores pesquisados, um agrupamento de dados que dêem conta de organizar suas biografias de vida (Miriam Goldemberg, 2000),  através das quais procurarei compreender sua opção pelo trabalho no magistério com as crianças pequenas. Questões como: por quem foram influenciados, quais seus objetivos com este trabalho, como enfrentaram a carreira e como percebem a profissão?, serão trabalhadas.
Além disso e, como trata-se de um  estudo de cunho etnográfico (Geertz, 1989) e Fonseca, (1999) estou realizando também, o acompanhamento, registro e sistematização das práticas pedagógicas desenvolvidas na creche pelos professores considerando as relações que homens e mulheres desenvolvem nesses espaços educativos.
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BRUSCHINI, Cristina e AMADO, Tina.(1988); CAMPOS, Maria; GROSBAUM, Marta; PAHIM, Regina e ROSEMBERG, Fúlvia. (1991); CARVALHO, Marília. (1999). CRUZ, Elizabeth. (1996), (1999); CERISARA, Ana B. (1996), (1999); FONSECA, Claudia. (1999); GEERTZ, Clifford. (1989); GOLDENBERG, Mirian. (2000); JENSEN, Jytte. (1993) e(1994); ROSEMBERG, Fúlvia.(1999) (2001); SAPAROLLI, Eliana. (1997); SCOTT, Joan. (1995).









