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EPÍGRAFE 

Os homens são moldados por aquilo que 
amam. Um homem deve, portanto, adotar 
como seu amor supremo aquilo que ele 
deseja que molde seu coração, sua alma, 
sua mente e sua vida. WES YODER 
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RESUMO 

  
Este trabalho discute a formação integralmente saudável da criança na 
perspectiva das ideias e práticas de Pestalozzi. Ele foi elaborado considerando 
mais especificamente as necessidades sociais e emocionais da criança que 
tem pouco ou nenhum contato com seu pai biológico ou outro homem colocado 
neste lugar. Ele também é resultado de buscas por respostas a inquietações do 
autor durante o curso de Pedagogia sobre a aparente desvalorização da função 
masculina no magistério. Entre as defesas aqui colocadas, centra-se no 
entendimento de que o professor da educação infantil, sendo um homem de 
valor, ou seja, que tem comportamentos relacionados aos pestalozzianos pode 
ter papel importante no desenvolvimento da criança, especialmente para 
aquela mais carente de afeto. A proposta de que este professor não deveria se 
incomodar quando ela necessitar chama-lo de “tio”, se firma na convicção de 
ser essa uma experiência que atende a criança sem comprometer as 
dimensões política ou técnica do profissional educador. Para dar conta dessa 
discussão, ciente desde o início do trabalho que havia poucas pesquisas na 
perspectiva aqui apresentada, foi feito um levantamento bibliográfico sobre as 
histórias da família ocidental e oriental, focando a figura e atuações masculinas 
nesses contextos e na escola. Cuidando para não polarizar as relações de 
gênero, foram propostas questões envolvendo diferentes e complementares 
funções de mulheres e homens que deveriam priorizar a criança acima de 
qualquer outro interesse adulto. Espera-se ter contribuído para incentivar mais 
discussões sobre a relevância da presença de homens de valor na educação 
infantil, pois já existem ali mulheres de valor na expectativa de uma maior e 
mais forte parceria. 
 
 
Palavras-Chave: Criança e Família. Homem na Educação Infantil. Pestalozzi. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Depois de alguns anos longe dos estudos, por vários motivos, em mim 

existia um desejo latente de saber mais, de aprender, e de ser um professor 

que trabalha com crianças. Mas, isso parecia ser um sonho distante. 

Superadas algumas dificuldades chegou o momento e fui aprovado no 

vestibular de Pedagogia desta prestigiada universidade. 

Ingressando no curso algumas situações e conteúdos chamaram minha 

atenção. Num primeiro momento foi em relação à suposta nova identidade 

padrão masculina contemporânea, aparentemente com potencial 

preconceituoso de questionamento do homem1 em sua masculinidade, 

podendo gerar incertezas constantes. No bojo disso, tive questionamentos de 

quase todos sobre os porquês de um homem estar em um curso “dominado” 

por mulheres, pouco valorizado no mercado em relação a muitas outras 

profissões, e pontos de vista que pareceram pouco coerentes, como a suposta 

impossibilidade de um homem não ser machista. 

Em um segundo momento, veio o incômodo por perceber a pouca ou 

quase nenhuma participação do homem na educação básica e principalmente 

na educação infantil, fato também questionável e preocupante. Todo esse 

contexto provocou o desejo de refletir cientificamente sobre essa aparente 

minimização que se tem dado para a presença do homem na educação de 

crianças.      

Não há nesse processo de buscas por respostas a pretensão de entrar 

no mérito da ideologia de gênero2, muito menos polarizar a discussão sobre 

feminismo e machismo. Ao propor o estudo sobre a importância da figura 

masculina nos espaços educacionais para crianças objetiva-se contribuir com 

                                                
1
 O termo “homem” é aqui utilizado com referência ao gênero masculino, especificamente ao 

sujeito que, possuindo apenas os órgãos sexuais masculinos formados naturalmente, se 
identifica com seu sexo biológico. Ou seja, refere-se ao indivíduo do sexo masculino que não 
teve, não tem e não pretende ter seu sistema endócrino alterado ou não se orienta pela 
ideologia de gênero (SANTAMARTA, 2001; GUIMARÃES; ASMUS, 2010; TAKITANI, 2014). 
 
2
 Entende-se por ideologia de gênero a negação ou minimização das características biológicas 

e endócrinas femininas e masculinas no contexto de discussões envolvendo identidades e 
comportamentos privados e sociais de homens e mulheres (SINGER, 1990; TAKITANI, 2014). 
O presente trabalho não se orienta por essa ideologia. 
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esse campo de pesquisa ou incentivar ainda mais a discussão em torno do 

tema.  

Durante os estudos também foi percebido a existência de poucos 

trabalhos que mensuram o valor do homem na perspectiva aqui proposta. 

Alguns autores até começam falando sobre os valores masculinos, mas 

acabam caindo em questões de gêneros que parecem apenas atualizar 

discussões ligadas a relações familiares características do patriarcado romano. 

A intenção aqui é reforçar propostas de parcerias sinérgicas entre 

mulher e homem sem desvalorizar as diferentes funções socialmente atribuídas 

a ambos. A partir das ideias e práticas de Pestalozzi, orienta-se pela convicção 

de que o problema nas relações de gênero masculino e feminino não está na 

diferença, e sim na equivocada utilização do discurso da dominação ou do 

controle justificado pela diferença. 

A partir disso o trabalho abordará valores afetivos e educacionais ligados 

ao lugar do homem na sociedade, da relevância de sua presença, e de sua 

importância na educação infantil. Obviamente que esse não é qualquer 

homem, assim como não é qualquer mulher que pode educar adequadamente 

uma criança.                 

A discussão é sobre a relevância de um homem de valor para o 

desenvolvimento integralmente saudável da criança, e de modo mais 

específico o seu valor para a educação infantil. Entende-se que esse tipo de 

homem é imprescindível para o infante, que o comportamento dele, assim 

como também o de uma mulher, garantirá a diversidade na sua educação, 

principalmente em relação à natureza paterna3. 

No caso do espaço escolar, esse homem pode fazer diferença positiva 

na formação da criança que não tem ou que tem muito pouco contato com seu 

pai biológico ou outro homem que esteja neste lugar. Entende-se que essa 

criança necessita conviver com a autoridade e o respeito, ter o afeto, a 

proteção, as regras e os limites, enfim, ter o amor incondicional desse homem. 

Numa perspectiva pestalozziana, uma ação pedagógica que não despreza 

                                                
3
 Entende-se “natureza paterna” ou “figura do pai” como a referência que a criança precisa ter 

em seus espaços de convivência para diferenciar o masculino do feminino, para valorizar a 
diversidade, e para, de fato, ter modelos integralmente saudáveis a partir dos quais ela poderá 
construir sua identidade sexual (WALLERSTEIN e BLAKESLEE, 1991; ROCHA, 2014; 

TAKITANI, 2014).  
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esse contexto faz parte de um projeto de natureza ética comprometida em 

formar o homem como ser social e influenciar positivamente o seu caráter.  

Considera-se que esse homem, na condição de um professor que pode 

ser chamado de “tio” pela criança com as necessidades acima descritas, 

poderá exercer esse papel juntamente com sua função de profissional. Assim, 

mesmo parecendo soar contrário as ideias de Paulo Freire (1997) na obra 

“Professora sim, tia não”, a proposta aqui apresentada não ignora a necessária 

atuação política e técnica dos professores. No bojo do que defende esse 

grande educador brasileiro, aponta-se para reflexões comprovadoras de que a 

criança precisa de segurança e afeto para que o processo de aprendizagem 

seja objetivado, assim como fez Pestalozzi quando educou meninos e meninas 

pobres ou abandonados.  

A vida de Pestalozzi foi integralmente dedicada a viver suas ideias 

pedagógicas, comprometendo-se financeiramente, envolvendo sua família e 

todo seu tempo. Ele não só ensinou crianças a ler e escrever, não se 

comprometeu apenas a transmitir conteúdos cognitivos, mas foi além, 

interessando-se pela formação integral delas. Pestalozzi foi um exemplo de 

homem de valor, e talvez o maior educador europeu nesse quesito. 

Consideramos ser ele o principal modelo de professor que pode ser chamado 

de “tio”. 

Defendemos que ainda hoje práticas relacionadas ao comportamento e 

caráter de Pestalozzi podem surtir efeitos relevantes na educação de crianças 

se trabalhadas no contexto do amor incondicional4. Para dar conta dessas 

teses formalizaremos a seguir nossos objetivos, e na sequência 

apresentaremos a fundamentação teórica pertinente e reflexões relacionadas à 

importância de um homem de valor na educação infantil. 

 

 

 

                                                
4
 Entende-se por amor incondicional o comportamento cotidiano de possibilitar a crianças e 

adolescentes todo tipo de cuidado e recursos que eles necessitam para se desenvolver de 
modo integralmente saudável, sem esperar a retribuição deles por essas práticas (POLITY, 
2001; GOMIDE, 2006). 
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2. Objetivo geral:  

 

      Este trabalho pretendeu contribuir com pesquisas ou incentivar mais 

discussões sobre conteúdos relacionados a homens de valor na perspectiva 

pestalozziana visando o desenvolvimento integralmente saudável da criança. 

Nesse polêmico campo evitou-se entrar em questões de gêneros que a nosso 

ver apenas polarizam relações familiares em temas pertinentes aos interesses 

dos filhos ou alunos. Foram discutidos valores relacionados à importância da 

presença desse tipo de homem na educação infantil escolar.  

 
 

2.1. Objetivos específicos: 

 
Discorrer sobre aspectos gerais da história da família ocidental, como 

era vista a figura masculina nessas organizações, a relação pais e filhos e toda 

sua evolução no sentido de perceber e priorizar a infância. 

Apresentar aspectos gerais sobre a vida e obra de Pestalozzi dando 

ênfase para conteúdos relacionados à importância de um homem de valor no 

processo de educação integralmente saudável da criança, seja na família ou na 

escola. 

Refletir sobre algumas outras publicações que defendem a função 

específica do homem na educação infantil como complementar à função 

educadora feminina, sem nenhum tipo de competição. Nesse contexto 

apresentar aspectos da família e da cultura judaica e sua relação com o 

cristianismo primitivo, pois as ideias e práticas de Pestalozzi possuem 

influências dessas realidades. 
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3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

3.1. O homem, a família e a criança no Ocidente. 

 

Nos dias de hoje muitos na sociedade falam e cobram sobre os cuidados 

específicos para com a criança. De modo geral existe uma preocupação com a 

sua educação, sua formação, de como essa criança vai reagir às intempéries 

da vida e, mesmo que haja algumas controvérsias, teoricamente tudo está a 

favor dela. Mas nem sempre foi assim.  

Como diz Ariès (1986, p.5), “É assim que vejo nossas velhas 

sociedades, diferentes ao mesmo tempo das que hoje nos descrevem os 

etnólogos e das nossas sociedades industriais”. Em relação a essa velha 

sociedade ocidental tradicional, pouco antes do século XVll, o autor afirma que 

a criança era vista de forma negativa, e ainda mais acentuadamente o 

adolescente.  

A percepção de infância na Europa era voltada ao seu período mais 

frágil, dependente, quando a criança ainda não conseguia subsistir. Mas assim 

que conquistava alguma capacidade física logo confrontava- se com as coisas 

do mundo adulto, como trabalhos, jogos, sexo e demais comportamentos. 

Essas crianças não gozavam das etapas da juventude, que “Talvez fossem 

praticadas antes da idade média e que se tornaram aspectos essenciais das 

sociedades evoluídas de hoje” (ARIÈS, 1986, p.4). Elas eram logo 

transformadas em homem jovem.  

Essas condições também são observadas por historiadores do período 

do Brasil Colonial. Costa (2004) aponta que as crianças tinham papel 

secundário para as famílias. Importavam-se apenas que o filho se tornasse 

logo responsável, adulto, para assumir as propriedades, os afazeres dos mais 

velhos e assim repassar as tradições. No caso das mais pobres, de ajudar o 

mais cedo possível na renda familiar. Portanto, as crianças de modo geral não 

tinham primazia, se relacionavam com os adultos numa convivência em comum 

com os mais velhos. 
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Assim, a família dessa velha sociedade ocidental não assegurava e nem 

controlava os valores morais, os conhecimentos e nem a própria socialização 

da criança. Segundo inferências dos estudiosos da área foi por meio de uma 

construção histórica que surgiu o encanto e o cuidado pelos anos da infância. 

É, portanto um acontecimento deveras recente, como afirmam autores como, 

Costa (2004), Heywood (2004), além do próprio Ariès (1986). 

  É na modernidade ocidental que uma relação entre infância e 

desenvolvimento humano se incorpora. A infância começou a ser considerada 

um momento especial da vida. Ela passou a ter outro sentido, com a criança 

percebida como um ser frágil, necessitada de cuidados e proteção por ainda 

estar em processo de desenvolvimento físico, moral e intelectual. A família 

extensa medieval, de acordo com os autores aqui citados, foi suplantada pela 

família nuclear moderna. A criança tornou-se o centro dessa instituição familiar 

com influências do controle do patriarcado greco-romano, que a nosso ver 

identifica-se ao machismo.  

Nessa organização social a formação de vínculos na família era 

orientada pela tradição. O pai de família detinha a figura patriarcal, era ele 

quem guardava os bens herdados e reproduzia os bens dos ancestrais. A 

missão da família, mais designadamente do patriarca, era proteger esses bens 

e assim garantir o lugar de senhores, pois quem não possuía patrimônio era 

servo ou escravo. Portanto, o papel masculino até a modernidade ocidental era 

como o de um patrão e protetor familiar. Sustentado pela tradição e contexto 

político-econômico específico, seu poder foi legitimado, inclusive pelas 

religiões, e todos os membros da família estavam sob seu jugo, respondendo a 

sua função irrestrita de patriarca.  

Nesse tipo de vida regida por costumes praticamente imutáveis, vários 

autores que tratam sobre os laços sociais antigos assinalam que a afetividade 

entre pais e filhos não se faziam necessários. Quase tudo girava em torno do 

patrimônio, os laços familiares eram para a manutenção de bens materiais, e 

assim o equilíbrio e a existência da família não estavam ligados por outros 

vínculos. Parece que não dependiam do afeto entre marido e mulher e entre 

pais e filhos.  
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Nesse ambiente de aparente inexistência de empatia havia uma alta 

taxa de mortalidade infantil, e grande parte das crianças pequenas eram 

cuidadas pelas amas de leite, responsáveis por elas até que tivessem 

condições de laborar no meio familiar com certa independência. Mas poucas 

sobreviviam a essa fase devido às suas muitas fragilidades. 

As crianças da família ocidental, segundo descreve grande parte dos 

historiadores, permaneciam na casa patriarcal até sete ou nove anos. Em 

seguida eram conduzidos como aprendizes para outras casas. Tinham como 

tarefa servir a um mentor e aprender o serviço doméstico. A educação era 

realizada nos afazeres, na convivência dia a dia com os adultos, aprendendo o 

que todos os mais velhos ensinavam. Os filhos dos nobres assumiam os 

afazeres adultos juntamente com seus pais. Uma minoria frequentava escolas 

ou instituições similares. 

Não existia um direcionamento especial à criança, algo voltado para sua 

capacidade individual e própria de entendimento. Os adultos não notavam na 

criança um ser frágil, com limitações próprias da sua etapa de 

desenvolvimento, não existindo a construção da criança como sujeito. A 

infância não era vista como um período distinto de formação para a vida adulta, 

não se via afinidade entre a criança e seu futuro caráter como adulto.  

Calcado na sociologia infantil atual, Heywood (2004) afirma que a 

infância ocidental é uma construção social, e assim entendida de maneira 

distinguida nas diferentes épocas e sociedades. Segundo o autor, a infância 

está num contexto social e cultural, e o conhecimento sobre a história e o 

sentimento da infância está comprometido pela carência de material a ser 

estudado. Poucos elementos pertinentes desse universo infantil restaram. Na 

maioria das vezes o historiador pode apenas contar com documentos 

medievais de religiosos e aristocratas. 

Devido a esse contexto, a existência ou não de um sentimento de 

infância até a Idade Média Ocidental é uma questão importante e bastante 

controvertida. Vejamos uma reflexão nessa direção.  

 
Os autores divergem sobre a existência de um sentimento de infância 
neste tempo. Ariès (1986) afirma sua não-existência pela indistinção 
entre criança e adulto, em uma época de ausência de 
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particularidades designadas ao sujeito dos primeiros anos de vida. 
Heywood (2004), de outra forma, sugere que esse sentimento era 
apenas percebido de forma diferente. Sustenta que sempre houve 
uma diferenciação entre adultos e crianças, mas que as formas dessa 
diferenciação mudam no espaço e no tempo. Assim, essas noções de 
fragilidade e inocência infantis são específicas de certos períodos em 
alguns lugares, e o fato da não-valorização do tema pelos autores 
medievais aconteceria por uma posição diferente frente ao 
entendimento de como um indivíduo se desenvolve até a vida adulta. 
(STELLIN, R. M. R., MARTINS. L.T, TRIANDOPOLIS, G. P, COSTA. E.P. 
2009, p.198). 

 

Nesse contexto, teria sido na Modernidade, que para Habermas (2002, 

p. 171-173), a infância se desenvolveu a partir do século XVlll. Com o 

surgimento do Iluminismo Europeu, essa sociedade teria começado a mudar 

seus conceitos, ter noção de individuo, a matutar sobre a vida e ter controle 

sobre a ciência natural. A ideia de progresso é reforçada com a promessa da 

libertação das “irracionalidades” do mito, da religião alienadora, da superstição, 

e a liberação do uso arbitrário do poder. 

Com o avanço das instituições sociais modernas e sua propagação 

mundial os indivíduos passaram a ter novas oportunidades e maior segurança 

para uma existência tranquila e prazerosa. Isso tudo teve reflexo positivo 

também sobre a criança, pois principiou perceber que a criança carecia ser 

educada, protegida, que tudo que ela sofria, experimentava, vivenciava, tinha 

grande influencia em sua futura vida como adulto. Teria sido nesse período que 

a transformação dos olhares e das atenções se voltou para a criança como um 

ser em desenvolvimento.  

 Ao sabor de tantas transformações, dois polos distintos e igualmente 

importantes se modificam: a escola e a família. 

A aprendizagem no lar deixou de ser o único meio de educação, a 

escola passou a suprir boa parte disso. A criança não mais estava amarrada, 

não mais aprendia tão somente com os adultos, deixou de ser confundida e de 

ser misturada com eles. A escola, mesmo em face de questionamentos e 

dificuldades, pois era tida como rígida e de certa forma corretiva, apartou a 

criança dos adultos, num espaço de tempo determinado, o colégio era onde a 

criança permanecia enclausurada, protegida.   

 
[...] Isso quer dizer que a criança deixou de ser misturada aos adultos 
e de aprender a vida diretamente, através do contato com eles. A 
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despeito das muitas reticências e retardamentos, a criança foi 
separada dos adultos e mantida à distância numa espécie de 
quarentena, antes de ser solta no mundo. Essa quarentena foi a 
escola, o colégio. Começou então um longo processo de 
enclausuramento das crianças (como dos loucos, dos pobres e das 
prostitutas) que se estenderia até nossos dias, e ao qual se dá o 
nome de escolarização. (Ariès, 1986, p. ll). 

 
Todo esse processo de afastamento e essa consciência em relação às 

crianças teve grande influência do processo de moralização social, um 

movimento conduzido pelos reformadores católicos ou protestantes. Podemos 

mais claramente citar a reforma luterana, que teve na criação de escolas um 

órgão evangelizador. Inácio de Loyola e a ordem jesuíta com seus colégios irão 

defender a reforma da igreja católica, contudo, nessas ações prestaram um 

importante trabalho para a educação popular no Brasil. 

No entanto nada seria realizado sem o consentimento e o envolvimento 

afetuoso e interessado das famílias, ponto importante, quiçá primordial. Nesse 

contexto de nova organização familiar, esses valores começaram a ter lugar e 

se fazerem necessários entre os casais e os filhos. Portanto, a valorização da 

educação escolar foi um ponto positivo nessa transformação.   

Esses nobres sentimentos suplantaram o que antes girava em torno 

apenas dos bens e do nome do patriarca ocidental, pois os pais se mostraram 

mais comprometidos com os estudos dos filhos. A criança não mais era 

invisível, anônima. A família passou a dar importância e aprendeu a 

estabelecer vínculos com ela, a ponto de não ser mais concebível a sua perda 

sem um grande sofrimento. A criança passou a ser cuidada.  

Podemos também discorrer sobre autores com outros pontos de vista, 

como Cambi e Ulivieri (KUHLMANN JR., 1998. p.17-19), em que analisaram 

com seus estudos que a mudança percebida em relação à infância não é linear 

e ascendente, como apresenta Ariès, tão pouco colhida no imaginário, como 

defende de Mause. Definitivamente a realidade social e cultural da infância é 

bem mais ampla e complicada. 

Nesse contexto é importante considerar que o desenvolvimento de um 

sentimento de infância estivesse presente no Brasil já no século XVI, em 

função do trabalho dos jesuítas. Eles calcaram sua catequese na educação dos 

indígenas, das crianças órfãs vindas de Portugal e ainda, na inovação dos 
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colégios com o Ratio Studiorum, seu método de educação, que constituiu as 

classes apartadas por idade e a introdução da disciplina. 

Portanto, seria bom ressaltar que durante o século XlX não foi o passado 

europeu que refletiu no Brasil, mas sim, “As manifestações do grande impulso 

com relação à infância que representou o próprio século XlX em todo o mundo 

ocidental, especialmente após a década de 1870” (KUHLMANN JR., 2005, p. 

22).  

Mediante esses estudos consideramos importante a reflexão a seguir 

sobre a história da infância, pois como discorremos durante esta parte de 

nosso texto, tivemos a chance de avaliar que,  

 
[...] A história da infância move-se por “linhas sinuosas”, de modo que 
a criança pode ter sido considerada impura no inicio do século XX, 
como fora na Alta Idade Media. Se há uma mudança de longo prazo 
em que a progressiva aceitação da necessidade de uma educação 
escolar prolonga a infância e a adolescência, se há um interesse 
crescente e uma imagem cada vez mais positiva da infância, os 
debates assumem uma forma cíclica e não linear. A ambiguidade, 
nos diferentes momentos, polariza a criança entre a impureza e a 
inocência, entre as características inatas e as adquiridas, entre a 
dependência e a independência, entre meninos e meninas. 
(KUHLMANN JR., 2005, p. 239) 
  

É deveras pertinente ou mesmo imprescindível ponderar se esse olhar 

para a infância é a partir de suas necessidades, da legítima realidade da 

criança e não somente a do adulto. Para o autor e para nós, o que é mais 

importante é a criança na sua integralidade, na sua forma de ver, sentir, agir e 

reagir, no seu sentimento, no seu necessário mundo. 

Retomaremos aspectos sobre essa convicção na última parte de nosso 

trabalho, quando refletiremos um pouco a respeito da família e da infância 

judaica e sua relação com o tema aqui defendido. E essa discussão está 

bastante ligada ao trabalho de Pestalozzi.  

 

3.2. Vida e obra de Pestalozzi 
  

Pestalozzi era, e por meio de suas obras continua sendo, um homem 

exemplar, virtuoso, um homem de valor. Parece-nos impossível no processo de 

conhecimento desse autor não desenvolver certa dose de encanto, admiração 

e respeito por ele. A partir daqui nos dedicaremos a conhecer parte de suas 
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ideias, de sua história, tentar desvendar sua essência de educador, buscando 

extrair um pouco de suas virtudes e aprender a partir de seus valores.  

Nesse contexto buscaremos possíveis características da personalidade 

e comportamentos pestalozzianos que podem ser relacionadas ao homem de 

valor aqui defendido. Nos orientaremos por estudiosos que, a exemplo de 

Lauand (Incontri 1997, p. 7), entendem que “Autores como Pestalozzi 

acreditavam que o homem é um ser intrinsecamente moral e que nele residem 

alguns princípios transcendentes aos modismos históricos e sociais”.  

Antes de discorrermos sobre algumas de suas muitas obras e de outros 

autores que podem ser relacionados com as suas ideias, falaremos 

resumidamente de sua origem, um pouco da sua personalidade, infância, 

desenvolvimento profissional e experiências. 

De acordo com Incontri (1997), seu nome completo é Johann Heinrich 

Pestalozzi. Nasceu em 12 de janeiro de 1746 na cidade de Zurique, Suíça, no 

aflorar de todo fervor cultural, religioso e científico mundial do século XVIII.  

Seu pai, Johann Baptist Pestalozzi era cirurgião e vinha de uma família 

de italianos que saíram de sua pátria para a Suíça, no século XVl. Sua mãe 

vinha de uma família de médicos e chamava-se Susanne Hotz.  

A vida familiar de Pestalozzi não foi fácil. Ele perdeu o pai muito cedo e 

enfrentou muitas dificuldades financeiras. Apesar disso, os cuidados da mãe e 

da governanta Magd Barbara Schimid, ou “Babeli” como ficou conhecida, foi 

juntamente com os irmãos bem cuidado e educado.  

Mesmo em face dos problemas, da pobreza e do preconceito de uma 

sociedade dividida entre ricos e pobres, a família conseguiu vencer. Ao 

completar dezessete anos entrou no Collegium Carolinum, em Zurique, onde 

estudou linguística e filosofia. Pestalozzi chegou a ser membro da sociedade 

Helvética, que junto aos patriotas (grupo que almejava abolir a corrupção do 

poder), propunham reformas e criticavam a condição política do país.  

Aos vinte e um anos ficou noivo de Anna Schulthess e de súbito decide 

também estudar para ser agricultor. Um pouco depois casa-se com Anna e 

logo nasce Hans Jakob, o único filho do casal. Pestalozzi então começa a dar 

vazão aos seus ideais, e assim se instalam na fazenda Neuhof, onde dá início 

ao instituto para crianças pobres, uma proposta de educação onde unia 

escolarização, oração e trabalho. Nessa ideologia que permeou sua trajetória 
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de educador, seu propósito era que as crianças gozassem de uma formação 

profissional e moral, intentando desenvolver um ambiente parecido com o lar. 

Porém esse projeto, provavelmente devido a pouca idade e habilidade 

administrativa de Pestalozzi, logo sucumbiu por conta de muitas dívidas. Nessa 

ocasião ele foi à falência absoluta, tanto que sua esposa e o filho tiveram que 

ser abrigados por uma senhora da região.  

Todavia Pestalozzi era um obstinado, um homem de atitude, e desde a 

sua juventude deixou claro sua forte personalidade. Como se renascendo das 

cinzas, dá vida ao seu potencial de escritor. Aos trinta e quatro anos de idade 

concebe o livro “Crepúsculos”. Tornou-se autor de outros livros importantes 

como "Leonardo e Gertrudes" (1781-1787), "Como Gertrudes Ensina a seus 

filhos" (1801), “Canto do cisne” (livro que escreveu pouco antes de seu 

falecimento), e muitos artigos.  

Para grande parte dos brasileiros as suas ideias são ainda pouco 

conhecidas, deveras porque suas obras escritas em um alemão intricado não 

foram em sua maioria traduzidas para o português. Também, por ter uma 

tradição filosófica protestante vinda de Comenius5, num país fortemente 

católico como o Brasil. Felizmente isso não limita sua importância acadêmica e 

nem nos intimida a conhecer melhor esse que defendemos ser um dos mais 

importantes educadores e filósofos da educação. 

Nessas circunstâncias pode-se dizer ordinariamente que temos apenas 

um sopro de Pestalozzi e com algumas deformidades. E dessa falta de 

conhecimento surgiu a tendência de avaliá-lo apenas como um provável 

discípulo de Rousseau, um autor menor. Isso não é verdade em face da sua 

insatisfação, de algumas críticas e da evidente independência de pensamentos 

de Pestalozzi em relação às obras de seu mentor.  

 
Desde a sua juventude, mesmo no mais alto encantamento pela obra 
de Rousseau, Pestalozzi começa a criticar algumas das posições de 
seu mestre e demonstra a independência de pensamento que 
adotaria vida afora. Pode-se dizer que ele foi, ao mesmo tempo, 
continuador e opositor de Rousseau. É impossível caracterizá-lo 

                                                
5
 Jan Amos Comenius, ou Komensky (1592-1670), líder religioso tcheco, da fraternidade dos 

bussitas (discípulos de Jan Huss). Filósofo e cientista, ele foi muito antes de Rousseau o 
precursor da pedagogia moderna. Defendia uma educação universal: para homens e mulheres, 
pobres e ricos, normais ou deficientes; abolição de castigos, escola humanista e ativa, 
aprendizagem global e estimulante partindo do interesse e da observação.  
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meramente como discípulo, pois ele também alcançou a estatura de 
mestre. (INCONTRI, 1997, p. 14) 

 
Outro equívoco em relação à Pestalozzi acontece quando há apenas 

referências a seu método utilizado em uma de suas últimas grandes obras, o 

afamado Instituto de Iverdon. Pestalozzi é muito mais que uma práxis 

pedagógica, e credenciá-lo apenas pelo método pode significar ignorar seus 

fundamentos numa filosofia própria de educação.                                                                           

Infelizmente outros intérpretes ou críticos de Pestalozzi o analisam 

unicamente sob o ponto de vista do idealismo6. Outros autores fazem dele 

apenas mais uma referência do pensamento pedagógico alemão. Nesses 

contextos confundiu-se muito da sua originalidade e ficaram abrandadas as 

heranças iluministas7 do seu pensamento. 

 A conclusão é que alguns importantes conceitos da obra de Pestalozzi 

se perderam em falsas ideias, como a intenção de tornar a sua compreensão 

de Deus panteísta8, e sua proposta de educação popular estatizante. Já o 

idealismo alemão nega qualquer transcendência cristã a Deus, coletiviza e 

ignora a importância do ser humano.  

Essa difícil e encantadora missão de estudar Pestalozzi se caracteriza 

em suas particularidades, pois foi um filósofo solitário, mas articulado com 

ideias originais. Ele aprendia com a experiência, ajustava sua filosofia aos fatos 

concretos e descobertas existenciais do seu cotidiano. Segundo o autor, “Todo 

o meu modo de vida nunca me deu a inclinação e a força de ambicionar 

conceitos claros e distintos, se não tivessem para mim um fundamento apoiado 

nos fatos [...]” (INCONTRI, 1997, p. 19). 

Essas peculiaridades de Pestalozzi o eternizam na historia das ideias 

educacionais, pois este filósofo estava sempre aberto para aprender com a 

vida. E para viver seus projetos pedagógicos ele não mediu esforços, não 

poupou tempo e nem dinheiro. E nem mesmo a sua família.  

                                                
6
 Idealismo (século XIX): este termo pode ter vários significados em filosofia, mas na obra de 

Incontri (1997) sobre Pestalozzi, ele aparece como denominação da corrente filosófica 
romântica que se originou na Alemanha e exerceu grande influencia em todo o mundo. 
 
7
 Iluminismo (século XVIII): é “a linha filosófica caracterizada pelo empenho de estender a 

critica e o guia da razão em todos os campos da experiência humana” Incontri (1997). 
 
8
 O Panteísmo é a doutrina que identifica Deus à natureza, coisa que Pestalozzi nunca fez. 
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Em sua trajetória, e mesmo após ter sido frustrado pelo trabalho 

pedagógico em Neuhof, Pestalozzi não desanimou. Foi aos poucos 

desenvolvendo suas ideias, cresceu como escritor, alcançando grande 

reconhecimento nesse seguimento. Vinte anos depois ele deu sequência a sua 

segunda experiência: o instituto de Stans, que abrigava crianças órfãs vítimas 

das guerras.  

Pestalozzi, então com cinquenta e três anos, auxiliado pelo governo 

suíço, vê favorecido os seus sonhos, podendo enfim dar vazão aos ideais de 

se dedicar totalmente a educação, tornando-se um mestre-escola. Unido com 

as crianças começa a exercitar suas novas práticas, foco principal de suas 

obras, e aplicando sua pedagogia do amor.  

Assume com esses meninos e meninas mais que seu papel de 

professor, passando a representar para eles um tipo de figura paterna. E sua 

dedicação era mesmo a de um pai. Conseguia que as crianças confiassem 

nele e se sentissem seguras. Totalmente envolvido em amor pedagógico e 

dedicação as ensinava, e elas respondiam com alegria e uma extraordinária 

vontade de aprender e também de ensinar umas as outras. 

Infelizmente tudo isso não durou muito. Seis meses depois todo o 

empenho de Pestalozzi nessa escola orfanato foi frustrado por questões 

políticas. 

 
Pestalozzi, afinal, vinha em nome de um governo que antes mandara 
as tropas francesas para lhes massacrar a rebelião. Toda a tentativa 
do Diretório, por mais generosa que fosse, era malvista e mal-
interpretada pelos habitantes de Stans. E a isso se acrescentava o 
fator religioso. Católicos que haviam se revoltado contra uma 
administração laica viam agora suas crianças entregues a um 
representante do governo, sendo ele mesmo protestante. Nem todas 
as crianças assistidas pelo Instituto eram completamente órfãs: 
algumas tinham pai ou mãe ou até mesmo ambos. Havia crianças 
exploradas pelos pais para mendigar e esmolar em seu favor. 
Pestalozzi, coadjuvado pelo governo, pretendia pôr um fim a essa 
situação e isso evidentemente feria os interesses escusos de certas 
famílias, afeitas à exploração das crianças e aos maus-tratos. Numa 
conjuntura como essa em que tantos fatores negativos vinham se 
opor às intenções de um homem só, se podia prever o fracasso. 
(INCONTRI, 1997. p.86) 

 

Mesmo afrontado por essas complicadas situações, o ponto crucial do 

fechamento do Instituto foi a necessidade de um hospital militar por parte das 
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tropas francesas e suíças, em guerra com a Áustria. A ocupação colocou fim 

ao Instituto em 6 de junho de 1799.  

Com suas tarefas atravancadas, Pestalozzi desliga-se do governo, vai 

para os Alpes tentar recuperar sua saúde, e nesse ínterim escreve a “Carta de 

Stans”, explicitando sua dor pela retirada forçada do Instituto, e esclarecendo 

melhor sua metodologia e filosofia. 

 
Minha convicção e meu objetivo eram um só. Na verdade, eu 
pretendia provar, com minha experiência, que as vantagens da 
educação familiar devem ser reproduzidas pela educação pública e 
que a segunda só tem valor para a humanidade se imitar a primeira. 
Aos meus olhos, ensino escolar que não abranja todo o Espírito, 
como exige a educação do homem, e que não seja construído sobre 
a totalidade viva das relações familiares conduz apenas a um método 
artificial de encolhimento de nossa espécie. [...] O homem quer o Bem 
com tanto gosto, a criança tem tanto prazer em abrir os ouvidos para 
o Bem! Mas ela não o quer por ti, professor, ela não o quer por ti, 
educador, ela o quer por si mesma. O Bem, para o qual deves 
conduzi-la, não deve ter nenhuma relação com os teus caprichos e 
com as tuas paixões. É preciso que a natureza da coisa seja boa em 
si e pareça boa aos olhos da criança. Ela precisa sentir a 
necessidade da tua vontade, conforme sua situação e suas 
carências, antes que ela queira a mesma coisa. [...] 
Mas toda essa vontade não é produzida por palavras, e sim pelos 
cuidados que cercam a criança e pelos sentimentos e forças gerados 
por esses cuidados. As palavras não produzem a coisa em si, mas 
apenas o seu significado, a sua consciência. (Trecho da "Carta de 
Stans" descrevendo o trabalho realizado no orfanato em 1799 
(INCONTRI, 1997, p.144-145) 

 

Com sua pedagogia alicerçada nos princípios básicos do amor 

incondicional, da percepção e exercício da moral, e ainda a linguagem e 

verbalização da moral, Pestalozzi mostra-se mais preocupado com a formação 

integral, com a construção da personalidade individual da criança. Assim 

engajado nesse propósito educacional, passa por outros experimentos: as 

escolas de Burgdorf e Iverdon. Comprometidamente dirigido por Pestalozzi 

durante um período de vinte anos, o Instituto de Iverdon foi um sucesso e 

considerado uma escola modelo em toda e Europa. Foi em Iverdon que ele 

obteve reconhecimento internacional.  

 
O funcionamento do Instituto de Iverdon era revolucionário para os 
padrões da época: portões sempre abertos, liberdade para os alunos, 
dez horas de aula por dia, salas de trabalho, trabalhos manuais, aulas 
de ginástica e natação ao ar livre, pesquisas de botânica e biologia 
junto à natureza, utilização da música e dos alunos mais adiantados 
como sub-mestres. Todos os domingos numa assembleia geral eram 
feitas uma avaliação dos trabalhos desenvolvidos na semana. Dizem 
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Marcus de Mário e Ronaldo Gomes, do Instituto Brasileiro de 
Educação Moral. (SILVA. Paloma PEREIRA, Patricia, 2012) 

 

Pestalozzi trazia uma opinião bastante precisa em relação às tarefas dos 

educadores em seu Instituto. Eles deveriam buscar os melhores métodos para 

seus alunos, ultrapassar a prática corriqueira, ter obrigação com seus 

compromissos e utilizarem de amor pedagógico em seu trabalho. Esse homem 

de valor defendeu prioritariamente o amor incondicional no envolvimento com 

os aprendizes, para ele o melhor dos métodos pedagógicos.  

O amor ao qual Pestalozzi se refere está calcado em dois pontos 

relevantes: o amor de mãe e o amor cristão, vindo de Deus, sem interferências 

religiosas. O próprio educador testifica desse amor com as crianças em Stans, 

pois ele foi além de uma básica escolarização, protegendo, cuidando da 

higiene e da alimentação delas. Reafirmamos que havia ali muitas crianças 

órfãs, sem referências familiares de homem de valor. 

Pestalozzi sacrificou sua vida social, sua família, seus bens materiais, se 

entregando totalmente as crianças. Praticou o amor que não visava 

recompensa, sem cobrança, incondicional, de corpo e alma, uma forma de 

amor cristão não religioso, conhecido também como amor ágape.  

 
O amor ágape que mais se parece com o amor de Deus pelos 
homens é o da mãe e do pai pelos seus filhos. A mãe ama o filho 
mesmo que ele seja feio, mesmo que não seja inteligente, até se ele 
for perverso. Ama-o ainda que ele não lhe corresponda, que a trate 
mal, que não queira vê-la. O amor ágape aceita a recusa, a 
ingratidão, tudo. Segundo essa concepção, o amor de Deus pelos 
seres humanos prolonga-se no homem tornando-se amor pelos 
semelhantes. [...] E é o seu amor que, tocando o homem, 
acalentando seu coração, leva-o a amar da mesma forma. O amor 
ágape de Deus é o que gera o amor pelos semelhantes. (ALBERONI; 
VECCA, 1990, p. 22) 

 
Em seu livro “Leonardo e Gertrudes”, Pestalozzi fala que esse tipo de 

amor é o elo, a aliança que une Deus ao homem. O homem sem Deus não 

teria como experimentar esse amor, e nessa condição a sua natureza humana 

estaria incompleta.   

Sobre o amor de mãe, descreve que emana espontaneamente dela, mas 

pode proceder da mesma forma em qualquer pessoa que esteja em harmonia 

com o divino amor de Deus. Experimentar esse amor é algo que ele considera 

primordial para a educação inicial das crianças, para seu desenvolvimento 
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integralmente saudável. E também para o sucesso na relação entre educador e 

educando, nessa afinidade e sentimento parecido com o filial, unindo-os cada 

vez mais em prol do bem comum. 

 
Seria um engano supor que esse amor fosse meramente um 
sentimento, uma sensibilidade exacerbada, que obscurecesse a 
visão. Pestalozzi lhe confere os contornos de um conceito filosófico, 
ligando-o profundamente a sua concepção de ser. (INCONTRI, 1997, 
p. 94) 
 

Pestalozzi não iludia e nem enganava a si mesmo sobre o amor. Sabia 

bem de que amor falava e era contra outro tipo de amor considerado por ele 

ofuscado, sem direção. Compreendia que o ser humano está para o amor, que 

é algo natural, deixando claro que esse mesmo amor é vidente, esclarecido, 

conforme discursa em sua obra “Canto do cisne”.  

E isso é o que buscava, quase sempre a partir de exemplos 

relacionados ao amor materno, continuamente incutindo sobre esse amor em 

seus textos sobre educação familiar e escolar. Portanto, também falava 

diretamente às mães, alertando sobre a importância dessa condição 

privilegiada:  

 
[...] O que eu desejaria dela é somente amor reflexivo. É natural que 
eu ponha como primeira condição o amor, que sempre comparecerá 
espontaneamente – apenas eu gostaria de supô-lo diversamente 
moldado. Tudo o que eu pediria a uma mãe seria que ela fizesse 
operar seu amor com a maior força possível, e todavia o regulasse 
com a reflexão. (PESTALOZZI, 1969 apud INCONTRI, 1997. p. 94). 
 

Provavelmente sua ideia era inculcar que as mães fossem mais 

racionais e os educadores mais amorosos, considerando sua convicção de que 

o amor incondicional é o propósito maior da educação. 

Segundo Ferrari (2011), Pestalozzi ao preparar seu método educativo 

prioriza três pontos importantes para o desenvolvimento integral e saudável da 

criança, são eles: a cabeça, as mãos, e o coração, tendo como finalidade uma 

formação igualmente tripla: intelectual, física e moral. A partir disso o método 

pestalozziano se aprofundava em um modo ainda mais simples, contemplando 

três elementos básicos: forma, som e número. Posteriormente, após a 

absorção e a percepção desses fatores viria a linguagem. Do domínio desses 

passos viriam às condições de, em si mesmo, o aluno encontrar autonomia 

moral e liberdade.  
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Reafirmamos que toda a metodologia de Pestalozzi era moldada por 

amor e como inspiração maior no amor de mãe, pois só esse amor 

incondicional, maternal, poderia guiar o homem a sua completa formação 

moral.  

 
Ela (a mãe) perceberá que a educação não pode consistir numa série 
de admoestações e correções, de prêmios e punições, de ordens e 
normas, que se sucedem sem unidade de esforço, nem vivacidade de 
execução. Verá que ao contrário, a educação deve representar uma 
cadeia ininterrupta de providências derivadas de um principio idêntico 
- do reconhecimento das imutáveis leis da nossa natureza; de 
providências ditadas por um espírito idêntico, o espírito da 
benevolência e da firmeza em que tem em mira um objetivo idêntico: 
o de elevar o homem a verdadeira dignidade de ser espiritual. [...] 
Devemos nos convencer de que o objetivo final da educação não é o 
de aperfeiçoar as noções escolares, mas sim o de preparar para a 
vida; não de dar o hábito da obediência cega e da diligência 
comandada, mas de preparar para o agir autônomo. (INCONTRI, 
1997, p. 95-96). 

 
Nesse contexto e considerando que todos podem praticar esse tipo de 

educação, Pestalozzi compreendia que a escola carecia ser um lugar de afeto, 

seguro, onde a criança se sentisse protegida. Deveria ser mesmo uma 

continuidade de seu próprio lar, e o professor como um pai ou, a nosso ver, 

alguém próximo a ele, como um “tio”. Cuidar para que todas as crianças sob 

sua tutela sejam respeitadas e estimuladas em cada uma de suas etapas de 

crescimento, sempre atentos as suas carências. Esta era a compreensão de 

Pestalozzi sobre a função de educador.  

 
Está também ancorada numa mudança de perspectiva do próprio 
objetivo da educação, que ultrapassa a mera aquisição de uma 
profissão ou de um ajustamento aos padrões sociais, para projetar-se 
na formação do homem moral e autônomo, que se cumpre como 
homem em todas as dimensões. Para ele, a educação não se limita à 
existência: deve agir sobre a essência visando à autonomia moral e a 
transcendência espiritual do homem. (INCONTRI, 1997, p. 95) 

 

 De acordo com a autora a finalidade da educação pestalozziana não 

descansa e vai além. Ela ainda abrange mais dois pontos importantes: o 

desenvolvimento da individualidade, e o desenvolvimento humano divinal. 

Segundo o próprio Pestalozzi, “Não temos nenhum direito de recusar à criança 

a possibilidade de desenvolver ainda que uma única de suas faculdades” 

(INCONTRI, 1997, p. 97). 
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Estimular o amor divino característico em cada ser humano é o que pode 

afiançar o completo desenvolvimento da individualidade, do ser particular e 

intelectual. E todo esse processo está intrinsecamente relacionado aos 

educadores, em sua inclinação para o amor, na clareza e direção desse amor. 

É preciso que o educador tenha o cuidado de envolver o aluno numa atmosfera 

de bondade, leveza, cumplicidade com o bem, de tal forma que possa trazer a 

criança harmonia, beleza, alegria, estimulando sua potencialidade moral e 

espiritual, e consequentemente a intelectual. 

 
Apenas quando a criança encontra no outro (na mãe, no educador) 
um espelho em que vê refletida sua imagem verdadeira, em que 
identifica uma força propulsora de aperfeiçoamento, ancorando-se 
num sólido e saudável vínculo afetivo, é que seu desenvolvimento 
será equilibrado e seguro. [...] E é o amor que desencadeia 
igualmente o processo de aprendizagem, pois sentindo a confiança 
que o educador deposita em todas as suas potencialidades e 
estimulada por essa confiança, a criança se vê também segura para 
se apoderar automaticamente do processo de conhecimento. 
(INCONTRI, 1997, p. 97-98). 

 
Mediante esses estudos sobre Pestalozzi, entendemos que sua maior 

qualidade foi não abrir mão de princípios morais. Esse homem de valor 

demonstrou na prática como deveria agir um educador, procurando ser 

semelhante em alguns aspectos ao próprio Jesus Cristo. A despeito das 

religiões cristãs (Pestalozzi não fazia proselitismo) o Cristo educador agia por 

princípios como esses, sendo o seu maior legado o amor incondicional. Assim, 

o respeito à vida e a busca por justiça deveria estar no comportamento de todo 

educador. 

Pestalozzi realizou um trabalho respeitável e deixou cravado na história 

como exemplo a ser seguido, como uma possibilidade real. Que esse seu 

legado seja como um bálsamo em nossas cabeças, procurando trazer para 

nossa realidade toda a essência, compromisso e beleza dessa profissão tão 

nobre que é a de professor/a. Ela deveria ser vista como um ofício que vai além 

do ensinar a ler e escrever, uma profissão que não é superior às outras, mas é 

o alicerce de toda a construção de valores. Ela é base de todas as profissões, 

e tem o potencial de provocar transformações no ser humano. Um médico pode 

tratar seu paciente apenas ministrando a medicação, assim como um 

advogado pode defender seu cliente sem afetividade. Mas um professor sem 
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amor incondicional pelos seus alunos, sem envolvimento afetivo com eles, terá 

dificuldades de contribuir para forma-los integralmente.  

Por tudo que lemos sobre o trabalho de Pestalozzi fica essa garantia de 

que o amor incondicional é a base sólida de uma educação integral. Ser 

professor a partir de princípios como esse, traz a segurança de que não 

estamos trabalhando em vão, e sim pela construção de um ser humano cada 

vez mais valoroso. 

De modo mais específico, alimenta a esperança de que o trabalho de um 

homem de valor na educação infantil, a despeito de todo preconceito ou 

equívocos alimentados pela ideologia de gênero, sempre valerá a pena. 

 

3.3 . A presença do homem de valor na educação infantil 
 

Nesta parte do texto vamos refletir sobre a importância do homem na 

educação infantil, uma presença pouco comum na contemporaneidade. 

Entendemos que o homem não ter conseguido se encontrar nessa importante 

etapa da educação e garantido sua influência mínima é um ponto negativo.  

Nesse contexto, defendemos que a família e a escola são os dois 

principais espaços sociais de formação integralmente saudável da criança. A 

presença de um homem nesses locais com predicados parecidos aos 

encontrados em Pestalozzi é fundamental. Um homem que no trabalho com 

crianças atue para possibilitar a elas condições para o seu desenvolvimento. 

Um homem assim do bem, íntegro, agindo direta ou indiretamente com foco 

apenas nos interesses da infância.  

Reafirmamos que discutir sobre gêneros pontuando o comportamento 

supostamente certo ou errado para mulheres e homens na educação de 

crianças não é nossa finalidade. Isso não atenderia o nosso propósito que é 

colaborar para a possibilidade de ampliações de atuações sinérgicas que 

favoreçam o desenvolvimento integral da criança. Mulheres e homens são 

melhores quando se complementam.  

A criança precisa sempre ser priorizada e respeitada em sua integridade 

e esse respeito se dá, por exemplo, quando permitimos a ela o direito de 

usufruir de suas prerrogativas, tais quais: ter uma família, ser amada 



 

29 

 

incondicionalmente, protegida, auxiliada. Conforme o Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA): 

 
Art. 3º. A criança e o adolescente gozam de todos os direitos 
fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção 
integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por 
outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes 
facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, 
em condições de liberdade e de dignidade. (ECA, 2009) 
 

Se voltarmos para a história perceberemos que a educação infantil se 

consolidou, principalmente a partir do século XX, como um espaço quase que 

exclusivamente feminino. A figura masculina foi de certa maneira suprimida, 

fenômeno que não é considerado no contexto da garantia dos referidos 

direitos. 

Quando colocamos esta realidade não ignoramos as importantes 

conquistas da mulher em vários campos, e nem questionamos sua 

competência em qualquer área, inclusive na educação infantil. A preocupação 

é buscar destacar o necessário debate constante sobre não polarizar 

feminismo e machismo quando o interesse maior é a garantia do 

desenvolvimento integral de crianças e adolescentes. 

Provavelmente essa negativa polarização seja consequência dos 

absurdos cometidos durante séculos contra a mulher e os filhos por meio do 

patriarcado ocidental (machismo). Nesse sistema, ao homem (nas figuras de 

senhores, reis, nobres burgueses, clero etc.) era permitido agir como um 

opressor. Porém, a partir de radicalismos de setores feministas ocorreu (e vem 

aumentado) um forte desmerecimento ou minimização da função masculina, no 

qual o homem parece estar infantilizado pelo sistema capitalista-consumista 

que se utiliza das várias formas de divisão social para se fortalecer. E a 

“guerra” entre mulheres e homens é uma delas (POSTMAN, 1999).  

A partir das pesquisas que fizemos parece serem escassas as 

discussões sobre a origem do patriarcado, quase sempre associado ao 

machismo ocidental. A figura do patriarca surgiu no Oriente Médio em meio a 

tribos semitas, aproximadamente em 2400 a.C, e de modo bem diferente 

daquele referido e praticado pelos romanos. E o que essa e outras culturas 

fizeram do sistema patriarcal não tem qualquer semelhança com a sua 
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essência oriental, que visava uma maior responsabilização do homem mais 

velho da família. 

 O primeiro e mais expressivo patriarca oriental é o hebreu Abraão, 

nascido em Ur dos Caudeus, cidade da antiga Mesopotâmia.  Ele era um 

homem comum, com seus defeitos e limitações, mas terno, sensível e 

praticante de boas relações humanas, tanto com a esposa e filhos, como em 

relação a hóspedes e criados (KELLER, 1978; GALINKIN, 2001). 

Esse homem foi respeitado em seu tempo, conquistou prestígio entre 

poderosos e pobres. Tudo indica que Abraão era um homem de valor, 

trabalhador, digno, labutando ao lado de seus criados e não visando vantagens 

pessoais. Agia por princípios morais como os vividos por Pestalozzi, seguindo 

os desígnios determinados pelo Criador. E é importante frisar que nesse tempo 

não existiam religiões judaicas ou cristãs.  

Abraão foi o exemplo de conduta para seu filho Isaque, seu neto Israel, 

seu bisneto José, seus descendentes diretos Moises, Josué, Davi e demais 

gerações, chegando até Jesus Cristo e, por meio deste, o perfeito modelo do 

patriarcado, repassado aos primeiros discípulos cristãos. Cristo deixou claro 

que o exato sentido da autoridade patriarcal está no exercício do amor 

incondicional para com os familiares, e na sequência para todos os 

semelhantes. E como descreve o apóstolo Paulo, essa era uma particularidade 

marcante dentro das comunidades cristãs até o surgimento das religiões cristãs 

(KELLER, 1978).  

Assim, o patriarcado ocidental estabelecido a partir da Idade Média foi 

uma interpretação duvidosa ou velhaca no que se refere às funções masculinas 

dos patriarcas judeus propagadas pelo cristianismo de Jesus Cristo. 

Infelizmente esse cristianismo foi confundido, misturado e adaptado para a 

religião cristã inventada pelo imperador romano Constantino, e rapidamente 

tomou formas diversas e se multiplicou (HILL, 1998; CURY, 2006). Esse 

déspota representou o modelo de patriarca ocidental que originou o machismo. 

Portanto, esse patriarcado foi um projeto político de dominação humana, 

reorganizado pela elite medieval e logo depois adaptado pela burguesia.  

Em outro contexto, se confrontarmos com o homem infantilizado que não 

possui a autoridade inerente as suas funções, esse indivíduo será como um 

peso e assim, prejudicial para a família, escola ou sociedade. Um homem que 
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apenas realiza os intentos do sistema de consumo não fará diferença positiva 

para sua esposa e dificilmente proverá valores morais e éticos básicos para 

seus filhos e para as futuras gerações (POSTMAN, 1999; ALVES, 2000; 

MONTEIRO, 2001; RIBEIRO e SIQUEIRA, 2007). E o homem que se encontra 

nessa condição fragilizada permanece não oferecendo à mulher o devido amor 

e respeito, assim como acontecia no patriarcado ocidental (GALINKIN, 2001). 

A partir dessa constatação da existência de homens de valor desde os 

primórdios da cultura judaica, pode-se concordar com o trabalho de Kuhlmann 

Jr. (2010, p.22), segundo o qual “O sentimento de infância não seria inexistente 

em tempos antigos ou na Idade Média”. Registros a respeito desse povo, como 

os aqui referenciados, são fontes que podem suscitar mais estudos sobre a 

importante presença de qualidade de homens no processo de formação 

integral da criança. 

Na educação infantil judaica a criança também era (e continua sendo) 

reconhecida como distinta do adulto e garantia da preservação do povo. 

Priorizavam transmitir a ela sua historia e costumes por meio da tradição oral, e 

depois com o estudo das leis, dos escritos rabínicos, proféticos e poéticos. A 

mulher após desmamar os filhos deixava de ser a única responsável por sua 

educação.  O marido e pai, ou o patriarca, não importando a condição social, 

dedicava parte de seu dia com eles (SCHLESINGER, 1982; BLAJ, 2008). A 

sociedade valorizava o homem que cumpria suas responsabilidades, ou seja, 

que se comportava como um homem de valor. 

Essa conduta exemplar do patriarca ou pai judeu deveria ser valorizada 

pela academia, que parece considerar apenas os estudos de gênero dos 

últimos anos sobre os quais tivemos contato (SINGER. June, 1990; LOPES e 

NASCIMENTO 2012; TATAGIBA 2010). Tal abordagem seria uma aliada no 

que diz respeito ao sentimento e capacidade masculina de cuidar de criança, 

mais uma prova de que essa função pertence a mulheres e homens agindo 

sinergicamente. Um homem de valor contribui com a valorização da mulher e 

com as necessidades ligadas ao desenvolvimento integralmente saudável da 

criança.  

Atentando somente para a história da educação infantil ocidental, são 

inegáveis os ganhos sociais conseguidos pela criança com a intervenção do 

Estado na família por meio da escola, especialmente a partir do século XIX. 
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Considerando a veracidade da tese sobre a difícil tarefa dos adultos europeus 

em lidar adequadamente com seus filhos, pode-se julgar que foi importante a 

criação de “confinamentos” de crianças para dar um mínimo de proteção a elas 

(KUHLMANN JR., 2010). Outra atitude importante nesse processo foi a 

elaboração de declarações internacionais e legislações locais de proteção e 

direito da infância. 

Contudo, por mais bem estruturada que seja a escola ela jamais poderá 

garantir uma educação integral a criança sem que a família faça sua parte, e 

sem que homens de valor participem. Uma criança inserida em um ambiente 

familiar integralmente saudável tem seu desenvolvimento favorecido, seja em 

seus aspectos físicos, cognitivos, de habilidades sociais (regras e limites), 

afetivos, espirituais etc. 

Outro aspecto é que se considerado ideal o envolvimento total dos pais 

da criança nesse processo, modificações nas estruturas familiares nas últimas 

décadas têm posto em perigo esse desenvolvimento. Dentre elas estão ações 

que beneficiam o distanciamento do pai da vida da criança, inclusive discursos 

sobre a relativização de suas funções masculinas. E entre as causas dessa 

realidade destaca-se a “banalização do divorcio” (WALLERSTEIN; 

BLAKESLEE, 1991), com o poder de agravar perdas de toda ordem sofridas 

pelas crianças, pois muitas delas não poderão contar, ao menos 

satisfatoriamente, com a presença de qualidade de um mentor masculino.  

De imediato é preciso dialogar sobre ações voltadas para a valorização 

do comportamento de homens que não abdiquem de sua responsabilidade 

parental, mesmo em face do fracasso de sua vida conjugal (POLITY, 2001; 

WALSH, 2005). Mas uma boa parte das crianças com a necessidade de dirigir-

se ao professor como se fosse um “tio”, não teve o privilégio de conviver com 

um pai biológico assim, e muitos nem conhecem seu genitor (MONTICELLI, 

2008). 

 Segundo a PNAD 2006 (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios) 

provida pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2004), de um 

total de 71,7% dos lares brasileiros chefiados por homens, em 94,5% há a 

presença do cônjuge e 5,52% não. Porém, a situação se inverte nos lares 

encabeçados por mulheres (28,3%), pois em apenas 18,5% existe a presença 

do cônjuge, enquanto 81,5%, não.  
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Estes dados retratam, globalmente, os relatos cotidianos de outras 
mães quando afirma que não precisam de homem em casa e que 
elas poderiam criar seus próprios filhos. Entretanto o que se constata, 
na maior parte das famílias monoparentais, é que a ausência da 
figura masculina é sentida e vivida tanto pelas mulheres como pelos 
filhos. No caso destes últimos, em alguns casos, percebe-se até 
mesmo um precoce amadurecimento da criança no sentido de 
assumir responsabilidades na casa. Já outros revelam situações de 
indisciplina, evasão escolar, excesso de faltas escolares ou ainda 
baixo desempenho escolar. O que não significa que, 
necessariamente a ausência do pai bem como pais separados 
ocasionaria dificuldade na aprendizagem, pois do que se trata é de 
uma referencia para a criança. Referência que pode ser em muitos 
casos a própria mãe. (MONTICELLI, 2008, p.90-91).   
 
 

Nossa defesa de que um professor que se comporta como um homem 

de valor, também pode significar uma referência positiva para a criança que 

está no contexto de estudos como esse. Esses dados reforçam nossa 

convicção de que tornar-se um bom adulto pode ser bastante facilitado quando 

se tem uma boa infância, e isso estaria no bojo da importância de se ter 

homens de valor na educação infantil escolar. Homens engajados com o bem, 

representantes dos valores masculinos pestalozzianos que podem contribuir 

para uma sociedade mais sadia e justa, com mais respeito e dignidade.    

Sendo assim, pensar na integralidade de uma criança é também não 

privá-la da presença de um homem de valor, mesmo reconhecendo o esforço 

que faz a maioria das mães para suprir as necessidades dos seus filhos. A 

partir das referências aqui apresentadas entendemos que sem esse tipo de 

homem a criança pode ter seu desenvolvimento integral comprometido 

(GADOTTI, 2003; GOMIDE, 2006; CIA, WILLIAMS e AIELLO, 2005; POLITY, 

SELTON; COLOMBO 2004). E até legislações que regulam o divórcio apontam 

direta e indiretamente para isso (ROCHA, 2013). 

Alguns estudos já abordam de modo bem específico consequências da 

ausência do pai, da figura masculina de valor para as crianças, como o de 

Muza, (EIZIRIK, 2004, p. 3) que,  

 
Constatou que, crianças com pais ausentes acabaram tendo 
problemas de identificação sexual, dificuldades em reconhecer limites 
e em assimilar regras de convivência social. Por extensão surgiu a 
dificuldade de internalização de um pai símbolo, capaz de representar 
a instância moral do individuo.  
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Relacionado a isso, em uma de suas palestras Cortella (2013) alerta 

sobre o mundo infantil, destacando que hoje,  

A criança em larga escala, não encontra senão o mundo feminino 
como referência. Não que o mundo feminino não tenha sua força, 
riqueza, necessidade, mas não é um mundo exclusivo. De maneira 
geral a criança ao chegar à adolescência, se apresenta muito 
feminino no seu comportamento, pois são criados e convivem, em 
grande parte com uma mulher ou cuidadora.  
 

Embora esses e demais fatos relacionados possam ter muitas 

interpretações, não podemos negar sua relevância. Entendemos que a 

presença na escola de um professor que pode ser chamado de “tio”, um 

homem de valor, pode ser benéfica para a criança que tem em seu cotidiano 

apenas o importante cuidado da mulher, mãe e professora.  

Ainda que a ideologia de gênero divulgada por importantes nomes 

acadêmicos negue ou ignore, muitas crianças necessitam da presença regular 

de um homem de valor em suas vidas. Seja para terem sua identidade de 

gênero valorizada, reafirmar a autoridade da mãe ou da professora, entender 

na prática como mulheres e homens podem conviver, diferenciar afeto e 

autoridade feminina e masculina, entre tantas outras necessidades (POLITY, 

2001; GADOTTI, 2003; ALVES, 2004; GOMES, 2004; GOMIDE, 2006; 

ROCHA, 2013). 

A partir do momento que esse homem de valor é identificado deve-se 

estimulá-lo e depositar confiança nele. O mesmo precisa ser capacitado para 

atuar bem na profissão de educador, não só para as crianças desprovidas em 

casa de uma presença masculina de valor, mas também um auxiliar dos pais 

que pelo trabalho intenso acabam não tendo muito tempo disponível para os 

filhos. Obviamente que esses pais precisariam rever suas prioridades. Nesse 

contexto e acompanhando as reflexões de Gomes (2004, p. 121), seria 

importante que:  

 
As autoridades competentes nos mais diversos espaços sociais 
iniciem ou mesmo intensifiquem a discussão sobre a valorização dos 
comportamentos masculinos responsáveis, portanto honrados, em 
beneficio da educação integral da criança. As IES das diferentes 
áreas do conhecimento possuem estruturas materiais e humanas 
para participarem diretamente desse trabalho. Uma importante ação 
seria elaborar campanhas educativas permanentes em laboratórios 
de jornais, rádio, televisão, informática, entre outros, para a 
divulgação dessa valorização. Entre as muitas outras ações viáveis, é 
possível também a criação de grupos profissionais voluntários 
multidisciplinares de atendimento domiciliar para o apoio a homens 
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fragilizados em suas funções de pai e marido pela privação de seus 
direitos sociais. 
 

Acenamos novamente para o tema deste trabalho que diante dessas 

sugestões do autor se torna tão pertinente. Um professor que pode ser 

chamado de “tio” pela criança que tem essa necessidade afetiva, pode 

representar uma experiência de cuidado e proteção para ela. Também de 

suprir sua carência de limites, de amor e respeito próprios de uma figura 

masculina de valor. Esse tipo de criança, conforme experimentou Pestalozzi, 

precisa estar à vontade para falar de seus sentimentos sem medo de ser 

reprimido ou não ser correspondido afetivamente.  

Se considerados os ideais de democracia, uma criança precisa ter todas 

as boas referências sociais a sua disposição para que possa num ambiente 

integralmente saudável fazer de fato suas escolhas. Reafirmamos que limitar a 

criança apenas ao importante papel educador feminino poderá impedi-la de 

trilhar outros caminhos em sua vida infantil, adolescente e consequentemente 

na vida adulta. E um adulto para ser totalmente do bem, equilibrado, digno etc., 

precisa ter sido respeitado, amado incondicionalmente, e muito bem educado 

em sua infância por mulheres e homens de valor.  

Não deveríamos negar às crianças essas possibilidades, e de acordo 

com o ECA isso também faz parte de seus direitos. É preciso lutar por 

conciliações de toda ordem em benefício das crianças, sejam entre mães e 

pais, professoras e professores, mulheres e homens de um modo geral. Se de 

fato a infância é prioridade como anunciam teorias e legislações, nosso maior 

propósito deveria ser o de buscar unidade social em favor dela, em favor da 

formação integralmente saudável das futuras gerações. 
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CONSIDERAÇÔES FINAIS 
 

É impressionante como nossa visão é ampliada quando nos permitimos 

dar respostas a perguntas mais íntimas. Quando paramos para ouvir, estudar, 

pesquisar, quando nos empenhamos em de fato buscar respostas. Às vezes as 

perguntas nem fazem tanto sentido, e por vezes parecem ridículas, pouco 

relevantes diante de tantas coisas aparentemente mais urgentes. Mas então 

resolvemos encarar e buscar responder o que mais nos inquieta, mesmo 

correndo riscos. Foi assim com este trabalho de conclusão de curso, pois 

imaginava que não seria muito difícil responder questões que tem ligação com 

amor, cuidado, respeito, relação humana, saúde, vida. Mas não foi fácil.  

Com um título pitoresco que para minha surpresa foi prontamente aceito 

pelo orientador, o trabalho pode ter provocado muitas janelas de pensamentos, 

de opiniões. Talvez tenha aberto um leque de possibilidades para pensar sobre 

o professor que pode ser chamado de “tio” pela criança que tiver essa 

necessidade afetiva.  

Provavelmente a primeira impressão do leitor tenha sido a de que 

estávamos alienados em relação à posição política atual do professor ou a sua 

função. Depois, que estivéssemos supervalorizando o homem, como se ele 

fosse o centro das atenções, uma forma dissimulada de discussão de gêneros 

na qual o homem se faria de relevante e brigaria por posição de destaque. 

Essas suposições são pautadas pela surpresa apresentada pelas colegas de 

turma e alguns professores que souberam do tema durante as pesquisas. E 

sempre fiz questão de deixar claro minha experiência desde a entrada no curso 

de Pedagogia, lutando para que a figura de um homem de valor tenha seu 

devido respeito em meio às muitas demandas da educação infantil. 

Ao final deste texto esperamos ter demonstrado adequadamente que 

não estamos alienados em relação à função de professor, e nem alheios às 

injustiças cometidas com esse profissional. Especificamente no início de 2015 

em nosso Estado sentimos na pele o descaso do governo de modo até 

desumano, culminando numa justa greve que prorrogou planos pessoais e 

profissionais.  

E principalmente, esperamos ter deixado claro que não estamos 

supervalorizando qualquer homem na educação de crianças, mas chamando a 
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atenção para um homem de características pestalozzianas, um homem de 

valor, não relapso, que conhece sua importância, que não negocia princípios 

morais. E estamos cientes da “raridade” desse tipo de homem, e ao mesmo 

tempo esperançosos por sua multiplicação. 

Nesse contexto procuramos discorrer um pouco sobre a história da 

infância e da família, tentando desmitificar a ideia de que todo homem é 

machista. Para isso foi preciso separar os conceitos a nosso ver bem distintos 

de patriarcado oriental, e o patriarcado ocidental greco-romano machista. 

 Nessa empreitada foi particularmente especial conhecer Pestalozzi e 

suas ideias e feitos. Com ele ficou fulgente que é preciso e também possível 

amar incondicionalmente uma criança, mesmo em face de uma “Crise da 

modernidade onde se joga fora a tradição, e assim os valores, as referências, 

os costumes, onde deixamos de ser gente para ser coisa” (como disse a profa. 

Volpato em uma de suas excelentes aulas). Pestalozzi assim procedeu, 

amando incondicionalmente seus alunos, protegendo-os e educando-os. 

É nesse contexto que defendemos a necessidade de resgatar valores 

esquecidos. E com este trabalho pude resgatar o homem que sou, e 

redescobrir como posso ser melhor como filho, pai, esposo e professor. E se já 

tinha uma tímida pretensão nessa direção, hoje tenho um forte propósito.    

Talvez ainda faltem mais estudos para melhorar nossa defesa da tese 

de que a falta da presença masculina de valor pode comprometer aspectos do 

desenvolvimento integral de uma criança. E estamos dispostos a ampliar as 

pesquisas nessa direção. 

Independentemente disso, esperamos que este trabalho tenha 

demonstrado sua opção pelo compromisso incondicional com a criança, com 

seu belo e necessário mundo. Esperamos ter contribuído para que os 

professores (homens de valor) não se oponham em ser chamados de “tio” pela 

criança que tiver essa necessidade afetiva. E, principalmente, busquem apoio 

para ajudarem mais e melhor essas crianças. 

Talvez haja muitas barreiras no processo de busca por ser um homem 

de valor na perspectiva pestalozziana. Mas esperamos que nada impeça o 

necessário avanço rumo a esse alvo. Fica a expectativa para que outros 

pesquisadores possam aprofundar ainda mais esse tema que tem sido pouco 

explorado.  
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