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APRESENTAÇÃO
A apresentação de um livro pode trazer muitas perguntas e tomar muitas formas. Sendo que, cada forma é um modo específico de
ver, olhar, sentir, seguir uma direção ou fazer aproximações, interlocuções, modos específicos de configurações, desafios e, assim, cada parte
toma uma forma, porém, se interpenetram, se cruzam, constroem sentidos e significados, estabelecem uma finalidade e apontam caminhos indicando onde se pretende chegar – os múltiplos olhares sobre as diversidades.
O primeiro aspecto que chama a atenção neste livro, portanto, é
o conjunto de discussões e reflexões que se fundamentam numa multiplicidade de aportes. Todos os textos envolvem questões teóricas e trazem a necessidade de colocar em pauta temas atuais sobre as diversidades, sobre múltiplos olhares, olhares que se cruzam, se distanciam, mas
também, se entrelaçam, falando das imagens, da memória, dos discursos, das linguagens, das formas de ver as “coisas”, de produzir conhecimentos sobre gênero, raça e etnia. Mas também sobre a escola, o currículo e suas implicações para a cultura e a sociedade, colocando em
questão a diferença e a diversidade nos espaços sociais e escolares.
Este livro foi, assim, motivado pelas nossas experiências de pesquisas, de ensino e extensão, das muitas discussões, debates e reflexões,
enfim, de múltiplas visões sobre “Diversidades e Educação”, que abarcam as relações étnico–raciais, gênero, sexualidades. O saber e a constituição do sujeito nessas relações no campo social e escolar posto que a
escola é, sem dúvida, um campo social, um cenário de relações de poder, de dominação e subordinação do gênero, da raça/etnia, da mulher,
mas também espaço de mudanças e transformações, de resistências.
Afinal, qual foi o resultado dessas provocações e indagações sobre as
diversidades e educação? Ainda que permitir essas aproximações e socializar nossas concepções, tais questões exigem cuidado, esforço, muito
esforço e, nessa expectativa tivemos que planejar para onde queríamos
ir e chegar, quando chegar e para onde ir. Mas, se chegamos, onde pretendíamos ir e chegar?
Essa resposta encontraremos nas seis partes que se separam e,
ao mesmo tempo, se integram para falar da escola e seus espaços habitados pela diferença e diversidade, dos seus sujeitos sociais, da criança,
___
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do currículo para tratar das relações étnico–raciais, da violência, das
masculinidades e feminilidades nesses espaços, constituídos de sentidos
e que também constituem sujeitos, práticas, saberes, coerências e incoerências em suas linguagens, culturas e história. O contexto escolar tem
sido, assim, horizonte de preocupações quando ainda permite que os
estereótipos, os preconceitos, a discriminação, a homofobia, os racismos, as violências em suas diferentes faces e dimensões se estabeleçam
no cotidiano de suas práticas, saberes, interações e vivências.
Esta publicação, portanto, é fruto deste esforço e olhares múltiplos sobre as problemáticas aqui colocadas e discutidas pela equipe de
professores, pesquisadores, de diferentes espaços universitários de pesquisa.
O primeiro capítulo, parte da tese de doutoramento da autora,
Professora Doutora Edmacy Quirina de Souza, orientada pelo Professor Doutor Nilson Fernandes Dinis, discute “A imagem e a dimensão
racial na constituição dos sujeitos infantis”, pretende indagar acerca das
seguintes questões: Quais discursos atravessam essas imagens e se articulam para surtir os efeitos de sentido? Quais identidades são reforçadas e legitimadas e qual o papel que as imagens desempenham na construção da identidade da criança negra? Quais as regularidades e deslocamentos em virtude das mudanças culturais, sociais, políticas e curriculares em tais representações? Esse arquivo de imagens (expostos pelas escolas) constitui–se em material de análise deste artigo. Destacam–se
como os sujeitos são representados social e culturalmente, acentuando
as crenças individuais e coletivas, as memórias e os discursos que as
imagens fabricam. Os autores procuram mostrar que as representações
iconográficas “endossam a cultura da superioridade entre a raça branca,
a cultura e a própria negação de uma identidade étnica (a negra) em função de construção de outra (a branca), considerada superior” e, a partir
dessas considerações, chegam à conclusão de que é fundamental desconstruir estereótipos de imagens que foram pintadas e moldadas há séculos para indicar padrões de beleza e relações de poder, na escola e na
sociedade e, nesse sentido, permitir contribuir a construção de identidade positiva da cultura africana e pertencimento como sujeitos de uma
cultura e etnia.
No segundo capítulo, “Dialogando sobre diversidade: implicações no currículo da Educação Infantil”, a autora revela sua preocupação com o desenvolvimento de propostas pedagógicas e legislação educacional que considerem as questões de diferença e diversidade presen___
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tes na vida das crianças, destacando a necessidade de uma pedagogia intercultural, conforme estabelecida nas Diretrizes Curriculares Nacionais
da Educação Infantil (BRASIL, 2010).
Em seguida, no terceiro capítulo, a autora discute o fenômeno
da violência, ressaltando as relações de desigualdades no cotidiano escolar, destacando as questões de gênero e sexualidade como novos desafios da escola contemporânea, procurando caminhos possíveis para
transformar as relações de gênero e sexualidade entre alunos e outras
pessoas na escola, compreendendo que, em primeiro lugar é preciso
desconstruir práticas e saberes autoritários, relações binárias, classistas e
machista no cotidiano escolar.
A presença masculina na educação infantil: questões de gênero
e docência, constitui o quarto capítulo. Os autores apresentam discussões pertinentes sobre a temática nos espaços da educação infantil, colocando em questão que é preciso pensar a relação entre gênero e docência e permitir reflexões sobre o patriarcalismo e o sexismo que “atuam na produção de meninos e meninas, de masculinidades e feminilidades hegemônicas que, consequentemente, acionam e modelam concepções de gênero acerca de quem deve educar meninos e meninas neste
nível de ensino”.
O quinto capítulo “A produção de masculinidades e feminilidades na educação infantil: o que revelam as pesquisas”, procura analisar
as publicações recentes que discutem a temática em questão, buscando
refletir acerca da produção das masculinidades e feminilidades na educação infantil, apoiando–se em Altmann (1998), Cabiceira (2008), Cruz
(2004), Felipe e Guizzo (2013), Finco (2012), Finco e Oliveira (2011),
Telles (2004), Giongo (2015), Penna (2015), Souza (2006), Wenetz
(2005), dentre outros, para contribuir com mudanças de concepções e
práticas educativas de professores (as) nas instituições de Educação infantil e, desse modo buscar estratégias para o combate a produção de
estereótipos, rivalidades, exclusão, desigualdades de gênero e garantir à
criança acesso a processos de apropriação da autonomia, respeito, liberdade, confiança, dignidade, dentre “outros aspectos essenciais ao seu
desenvolvimento, convivência e interações com outras crianças”, ressaltam os autores.
O último capítulo parte da constatação de que as brincadeiras
na educação infantil são importantes para o desenvolvimento integral
da criança, das produções de identidade e socialização. Intitulado “O
espaço como direito à brincadeira na educação infantil: uma discussão
___
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sobre espaços partilhados e como ressignificá–los” traz questionamentos que interrogam sobre questões que, segundo os autores merecem
reflexão, como: As crianças de hoje brincam de quê? Onde realizam
suas brincadeiras? Com quem brincam? Qual o tempo que as crianças
destinam a TV, videogames, smartphones e computadores? Como garantir o direito à infância? Segundo os autores, “cabe a nós, educadores,
nos apropriarmos desses conhecimentos, ampliar nossos repertórios a
partir da observação e do registro dos avanços que são propiciados pelo
brincar, compreendendo o espaço como uma possibilidade da criança
descobrir o mundo que a cerca e resgatar e/ou produzir suas culturas”.
Por fim, gostaríamos de deixar registrado do como com as pesquisas, discussões e debates nos possibilitam novos conhecimentos e
horizontes sobre a temática da diversidade, com seus múltiplos olhares,
que se cruzam e se interpenetram fazendo e refazendo os percursos da
educação. Acreditamos, ademais, que há importantes ingredientes nestes textos que, de forma espontânea, demonstram o prazer e a ternura
do encontro, das trocas, dos debates e reflexões sobre temas tão pertinentes para educadores, escola e sociedade. Estes, através de relações
solidárias e simétricas, devem assegurar que mudanças e transformações
ocorram na vida de todos os estudantes e, para isso, não devemos deixar de combater os racismos e violências que se multiplicam no cotidiano escolar (e fora dele). Acreditamos que a escola é lugar de troca de
conhecimentos, de formação para a cidadania e onde é possível viver o
prazer e a ternura nas relações pedagógicas, na convivência com a diferença e a diversidade.
Todos nós, autores e organizadores, sentimo–nos, como sempre, prazerosos e, ao mesmo tempo, provocados a contribuir com esta
questão: as diversidades sob olhares que não se intimidam e não recuam
os desafios que precisam ser enfrentados. Agradecemos a todos e todas
que contribuíram com suas reflexões e com a construção deste livro.
Escrever é dizer a outrem o que se pensa, assim, cada texto tem
um ponto de vista e uma provocação a resolver…

___
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A IMAGEM E A DIMENSÃO RACIAL
NA CONSTITUIÇÃO DOS SUJEITOS
INFANTIS

1

Edmacy Quirina de Souza
Nilson Fernandes Dinis
INTRODUÇÃO
A temática da imagem é muito ampla e caminha em diferentes
vertentes. Quando falamos em imagens, em primeiro lugar, pensamos
nas imagens rupestres gravadas pelos povos antigos nas rochas, como
meio de comunicação entre os grupos e que hoje são objeto de estudo.
Em segundo lugar, as imagens mentais, as quais simbolizam determinado objeto, coisa ou palavra na mente ou aquelas provenientes de sonhos; e, em terceiro, as imagens virtuais e audiovisuais, como propagandas, anúncios publicitários, Internet, multimídias, TV e vídeos. As imagens fizeram e fazem parte da cultura e da vida das pessoas como meio
de comunicação entre os humanos.
Todo e qualquer espaço que adentramos está repleto de ícones,
símbolos, ilustrações, gravuras, que propõem chamar a atenção das pessoas pelo olhar. “As imagens exigem o olhar de um outro. O outro precisa ser perturbado pela imagem a fim de apreender o sentido e o seu
significado” (FISCHMAN; CRUDER, 2003, p. 46). Manguel (2001, p.
21) alude que “somos criaturas de imagens”; Kossoy (2012, p. 29) afirma que o mundo, a partir da imagem, tornou–se “portátil e ilustrado”.
Podemos dizer que estamos vivendo na “era da imagem”. Nos
últimos anos, convivemos com diversas “viradas”: primeiro tivemos a
“Virada Linguística” com Saussure, que assinalou o predomínio da linguagem na constituição do conhecimento e como um dos objetos de
investigação filosófica; em outro momento, a “Virada Cultural”, que
parte de uma renovação teórica, com a evolução da definição de cultura
e está intimamente ligada a uma nova atitude em relação à linguagem,
1

Este capítulo é parte da tese de doutorado defendida em março de 2016.
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haja vista que esta é compreendida como “a soma de diferentes sistemas de classificação e diferentes formações discursivas às quais a língua
recorre a fim de dar significado às coisas” (HALL, 1997a, p. 10). E,
agora temos uma virada da imagem.
Neste artigo, problematizaremos a imagem fixa (linguagem não
verbal), ou seja, o texto imagético, uma vez que existem diversos tipos
de imagens, como citamos anteriormente. Embora existam estudos 2 sobre uma teoria do signo, não é proposta fazermos um estudo da iconologia3 ou da iconografia. Propomos analisar o “discurso imagético” que
permeia o espaço escolar através das imagens, como fotografias, gravuras, decoração artística, ou seja, imagens de crianças e adultos produzidas pelos profissionais da escola, que retratam uma cultura e um discurso da brancura, da supremacia branca, da inferioridade da pessoa negra,
da relação de poder e das diferenças existentes nas escolas.
A expressão “discurso imagético” tem causado certa estranheza
no meio acadêmico por ser uma temática pouco estudada no campo da
análise do discurso, em virtude da legitimidade da materialidade linguística. Ou ainda por utilizar, mais comumente, as expressões discurso
fílmico e discurso fotográfico. Em todo caso, esses termos se constituem em discursos promovidos a partir de imagens.
O “discurso imagético” assinala justamente a materialidade não
linguística, ou seja, uma análise discursiva de outros tipos de linguagem,
neste caso em especial, as imagens fixas (fotografias e gravuras). Por
meio das materialidades discursivas se processam as leituras dos textos
imagéticos exibidos no contexto escolar.
Segundo Sargentini e outros (2012, p, 214).), o texto imagético
se apresenta como “unidade de significação constituída por sistemas semiológicos de natureza verbal (linguística) e não verbal (imagens estáticas e animadas, sons, sinais, símbolos, etc.) e pelo funcionamento enquanto unidade de expressão do discurso”. O texto se constitui a “materialização concreta do discurso em uma ou em diferentes linguagens”.
Os discursos imagéticos se constituem, portanto, em fontes de
sentido “a mediação da realidade por meio da narrativa não–verbal” e
possibilita à sociedade “adquirir informações, transformar seu compor2

Ferdinand de Saussure (1857–1913), Charles Sanders Peirce (1839–1914), Mikhail Bakhtin (1895–1975).

3

Iconologia: Método de interpretação a partir da realidade interior. Iconografia: Tem o intuito de detalhar
sistematicamente e inventariar o conteúdo da imagem em seus elementos icônicos formativos em que o aspecto descritivo prevalece (KOSSOY, 2012).
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tamento e, assim, legitimar um determinado modo de ser e de pensar”
(MENDES; BENITES, 2010, p. 182).
Veiga–Neto (2011, p. 91) afirma que “cada um de nós nasce
num mundo que já é de linguagem, num mundo em que os discursos já
estão, há muito tempo, circulando, nós nos tornamos sujeitos derivados
desses discursos”.
As imagens dispõem de um potencial em criar realidades e provocar ações e reações, fabricar comportamento, e mais, possibilitam tratá–las como discursos carregados de sentidos e constituídos com base
em um contexto sócio–histórico determinado. A leitura destas linguagens pelo viés discursivo possibilita evitar uma leitura empirista, ilustrativa ou didatizante.
Quais discursos atravessam essas imagens e se articulam para
surtir os efeitos de sentido? Quais identidades são reforçadas e legitimadas e qual o papel que as imagens desempenham na construção da identidade da criança negra? Quais as regularidades e deslocamentos em virtude das mudanças culturais, sociais, políticas e curriculares em tais representações? Esse arquivo de imagens (expostos pelas escolas) constitui–se em material de análise deste artigo. Destacam–se como os sujeitos são representados social e culturalmente, acentuando as crenças individuais e coletivas, as memórias e os discursos que as imagens fabricam.
As imagens que ornamentam o ambiente escolar seriam formas
de preconceito? Em todas as instituições de educação infantil do município4 pesquisado, existe a preocupação em decorar o espaço, ou seja,
existe a valorização de uma cultura visual.
Propomos apontar como as questões raciais e o ideário do branqueamento, os jogos de poder entre a pessoa negra e a pessoa branca
permanecem em uma sociedade. O que interessa discutir não é se a
imagem é essencialmente verdadeira ou falsa ou o que está por trás de
cada imagem, como se existisse uma realidade única e uma forma correta de representar as coisas, ou seja, pensar não no que as imagens escondem, mas no que elas afirmam, que realidade elas mostram. Pretendemos compreender como algumas imagens contribuem para a produção e a naturalização de determinados discursos que trazem como modelo o indivíduo branco, com algo que é dito através da história, e este
algo aqui se constitui no racismo, no preconceito racial, na supervalori4

Apenas na sede do município de Itapetinga–BA. Não foram analisadas as escolas dos distritos.
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zação da pessoa branca como norma, no branqueamento como “o desejo da nação5”.
Propomos uma discussão a partir do presente, da história que
estamos construindo e da sua relação com os constructos de raça e etnia, identidade e subjetividade. Em vez de querer saber o que significa o
preconceito racial, se o/a professor/a é preconceituoso ou se a criança
é preconceituosa, desejamos investigar o que ocorre nos campos do
preconceito, do racismo, do branqueamento, da diversidade e da diferença na escola e como a criança se subjetiva dentro desse contexto.
Nessa trajetória, direcionada por uma investigação empírica, a
pesquisa foi orientada pela seguinte problematização: como a criança
experiência as diferenças étnico–raciais no contexto da educação infantil? Como os espaços e ambientes, as práticas imagéticas, discursivas e
disciplinares revelam a questão racial?
Nessa problematização destacamos uma infância plural que
deve ser vista e pensada também a partir da diversidade racial e étnica.
Esta diversidade étnico–racial se revela cotidianamente nas instituições
de ensino através dos seus membros (funcionários e crianças maciçamente negros/as) e do seu espaço – caracterizado, majoritariamente,
pela cultura eurocêntrica – e nas relações sociais.
O estudo teve como objetivo maior analisar como a criança, na
condição de sujeito produzido culturalmente, experiência as diferenças
étnico–raciais no contexto da educação infantil, possibilitando–nos
compreender como chegamos a ser aquilo que somos em relação à raça
e à cor. Nesse sentido, a análise investigativa se assenta nas produções
imagéticas que ornamentam os espaços e os ambientes das instituições
de educação infantil, particularmente painéis, fotos e gravuras.
As imagens foram registradas em doze instituições de educação
infantil nos anos de 2013 e 2014 no município de Itapetinga, cidade situada na região Sudoeste da Bahia. O município localiza–se a, aproximadamente, 571 km da capital baiana, Salvador.
Os nomes das escolas foram modificados para garantir o anonimato. Optamos por designá–las com nomes de alguns/algumas teóricos/teóricas que discutem infância, relações raciais, diferença: Creche
Maria Bujes, Creche Walter Kohan, Creche Moysés Kuhlmann Jr., Pré–
5

Richard Miskolci (2012, p. 50) denomina desejo da nação um “conjunto de discursos e práticas históricas
contextualmente constituídos entre os fins do século XIX e início do XX por nossas elites políticas e eco nômicas como uma verdadeira hegemonia biopolítica assentada, externamente, no incentivo à vinda de imigrantes europeus para o Brasil e, internamente, em uma demanda de medidas moralizantes e disciplinares
voltadas para um progressivo embranquecimento da população”.
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Escola Mariano Narodowski. Em algumas instituições, conseguimos a
autorização de quase todos os pais; em outras, de dois ou três 6. Nas sessões de fotografia, procurávamos enquadrar o objeto selecionado junto
com a criança para a qual tivéssemos tido permissão para fotografar.
Ainda que a fotografia se proponha a capturar a realidade como
é, há uma manipulação, uma fabricação, pois “conhecemos os limites
de um documento fotográfico, sabemos que ele mostra apenas aquilo
que o fotógrafo quis enquadrar e aquilo que determinada luz e sombra
lhe permitiu revelar” (MANGUEL, 2001, p. 92). Kossoy (2012, 79)
afirma que “a fotografia, porém, não é apenas um documento por aquilo que mostra da cena passada, irreversível e congelada da imagem; faz
saber também de seu autor, o fotógrafo, e da tecnologia que lhe proporcionou uma configuração característica e viabilizou seu conteúdo”.
IMAGEM, MEMÓRIA E DISCURSO
Propomos discutir as questões raciais e étnicas à luz da linguagem não verbal (imagens fixas) e como essas imagens materializam discursos nas instituições de educação infantil. Ver estas imagens é ouvir o
que elas têm a nos dizer. Elas causam um efeito de verdade e delineiam
um ideal de corpo, de cabelo, de beleza e de comportamentos que possibilita buscar sinais de experiências vividas historicamente. Investigar
os discursos presentes nas imagens é justamente levar em conta as relações históricas e práticas concretas que estão vivas nas produções enunciativas.
As imagens que serão analisadas a seguir expressam formas relacionadas ao discurso do racismo, do preconceito, da cultura de branqueamento e da negação da cultura africana. Mas por que essas imagens
são expostas dessa maneira nessas escolas, nessas situações, neste tempo, e não em outro tempo e lugar ou de forma diferente? Tais questões
estão imersas em relações de poder e saber que se conectam mutuamente: “enunciados e visibilidade, textos e instituições, falar e ver constituem práticas sociais por definição permanentemente presas, amarradas às relações de poder, que as supõem e as atualizam” (FISCHER,
2012, p. 75).
À luz do legado foucaultiano, aprendemos que toda memória
discursiva é distinta de toda memorização psicológica e traz como refe6

A maioria dos pais que não autorizou a participação dos filhos nas fotografias justificou pelo medo de serem divulgadas nas redes sociais. Eles chegaram a perguntar se as fotos iriam para a Internet.
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rência a existência histórica do enunciado no interior de práticas discursivas, a qual visa ao levantamento de discursos que originam certo número de novos atos, de palavras que os retomam, os transformam ou
falam deles (FOUCAULT, 2012). Na memória discursiva, há uma repetição, ampliação e reatualização do discurso em um vai e vem. E essa
possibilidade que a memória tem de insurgir em determinados momentos assinala a descontinuidade entre a história e o discurso, gerando novos sentidos, novos rumos. O enunciado revela uma materialidade repetível e um referencial, isto é, ele necessita de tempo e espaço para se
manifestar.
Segundo Gregolin (2008, p. 31), o conceito de memória discursiva é central para pensar a existência cultural das materialidades discursivas e,
Toda imagem se inscreve em uma cultura visual e essa cultura visual supõe, para o indivíduo, a existência de uma memória visual,
de uma memória de imagens. Do mesmo modo, uma imagem
pode ser inserida dentro de uma série, uma genealogia, como o
enunciado em uma rede de formulação.

Exibiremos, a seguir, algumas imagens que permeiam as instituições educativas a começar pela presença de duas crianças louras nas
portas dos banheiros masculino e feminino. O preconceito racial ocorre
no interior das modalidades enunciativas das escolas, se situa sobre o
comportamento das crianças, cor e modelo de cabelo fabricado e circula entre campos, como a pedagogia, através de livros didáticos, os meios
de comunicação de massa e as imagens, como as expostas nas escolas.

Imagem 1. Porta de banheiro. Creche Maria Bujes 7

___
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Imagem 2. Porta de banheiro. Creche Maria Bujes

As imagens 1 e 2 mostram duas figuras de crianças de cabelos
amarelos e olhos azuis, logo, por estas características, devem pertencer
a determinado grupo étnico–racial. Para o leitor não achar que eram
gravuras recortadas de qualquer lugar ou montagem, logo a baixo apresentaremos a fotografia de algumas crianças dessa creche municipal à
frente dessas gravuras.
Não existe neutralidade na fotografia. Para Kossoy (2012, p.
79), a fotografia “não é apenas um documento por aquilo que mostra
da cena passada, irreversível e congelada da imagem; faz saber também
de seu autor, o fotógrafo, e da tecnologia que lhe proporcionou uma
configuração característica e viabilizou seu conteúdo”. Manguel (2001,
p. 92), por sua vez, anuncia que “conhecemos os limites de um documento fotográfico, sabemos que ele mostra apenas aquilo que o fotógrafo quis enquadrar e aquilo que determinada luz e sombra lhe permitiu revelar”. O nosso objetivo foi capturar as crianças próximas às gravuras que identificam os banheiros (Imagem 3).

Imagem 3. Área coberta em frente aos banheiros. Creche Maria Bujes.

Vemos o contraste entre as imagens afixadas nas portas dos banheiros masculino e feminino e o grupo étnico–racial ao qual pertencem as crianças. Fotografamos um grupo de cinco crianças (para isso
obtivemos autorização dos pais). No contexto geral da instituição, as
crianças são pretas ou pardas (conforme categorias definidas pelo
IBGE na declaração de Cor/Raça) em sua totalidade. Embora tenha7

Todas as fotografias das escolas expostas neste trabalho são de autoria da pesquisadora Edmacy Quirina
de Souza e foram coletadas nos meses de novembro e dezembro de 2013.
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mos outra fotografia em que aparece um grupo de mais de trinta crianças, não a utilizamos por não termos conseguido a autorização de todos
os pais. As imagens demarcam um ideal de beleza, de características que
devem ou merecem ser expostas.
As instituições de ensino, ao mesmo tempo em que postulam
práticas de assimilação da diversidade, discussão sobre a autoaceitação,
como estão instituídas em Leis Federais, como a Resolução
10.636/2003 e as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das
Relações Étnico–Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro–
Brasileira e Africana, lançadas desde 2003, não abrem mão de certa supremacia da cultura branca, ao trazerem uma presença maciça de imagens com pessoas tidas como brancas, embora a escola seja constituída
de mais de 80% de crianças e professores/as declarados como
negros/as. Como a criança negra se vê diante de imagens como essas
espalhadas pela escola?
De acordo com Foucault (2012, p. 119), “não há enunciado que,
de uma forma ou de outra não reatualize outros enunciados”, ou seja,
de “poder ser repetido” (ibid., p. 128). O discurso sobre a brancura é reatualizado, ainda que não exista mais a interdição da imigração negra e
haja abertura apenas para a imigração europeia (italiana, germânica),
como forma de branquear a população.
Esse branqueamento acontece de outras maneiras, como a insistente representação de pessoas brancas e de bonecas brancas para as
crianças (na sua maioria negra), em que a identidade dominante (a europeia) tornou–se a referência para a construção de outras identidades supostamente subordinadas. As instituições de ensino, muitas vezes, privilegiam a cultura europeia em detrimento da cultura de outros grupos étnico–raciais presentes na comunidade local e nas instituições de ensino,
como a africana e a indígena.
A identidade étnica e racial, desde o começo, é uma questão de
saber–poder, sendo o sujeito constituído das várias experiências pelas
quais é atravessado. A escola, por sua vez, encontra–se alicerçada em
um espaço de produção e circulação desse saber–poder, que pode favorecer a discriminação ou possibilitar a valorização e a construção de
uma identidade negra positiva.
As práticas preconceituosas e racistas aprendidas e internalizadas de acordo com as imagens que compõem o espaço escolar tornam–
se “naturais”. Essa “naturalidade” é fortemente construída e nos impede de percebê–la no interior das escolas. Assimilamos por meio da edu___
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cação e da cultura, essa lógica do branqueamento e acabamos por não
construir uma identidade negra positiva.
Acreditamos que não se trata de focalizar essa questão como intencional (como se as instituições agissem dessa maneira por não aceitar
agir de outro modo). Os pressupostos teóricos de Foucault nos mostram que resta sempre um rastro da história que se atualiza nos dizeres
aqui e ali. As mudanças nos enunciados não se dão imediatamente e,
ainda que mudem (como propostos por leis e decretos oficiais), deixam
rastros. E, às vezes, não mudam por resistência dos que enunciam e outras vezes porque repetem na história discursos de outra ordem.
A imagem, entendida como forma de discurso, carrega em si um
significado do ponto de vista sociocultural e não pode ser lida apenas
como descrição dos seus elementos visuais, pois há a utilização desses
elementos para produzir discursos de “verdades”. Esses discursos
quando utilizados como “verdades” evocam controle, regulação, manipulação.
O século XIX foi marcado por uma vontade de verdade que se
apoia sobre o suporte institucional, que é reforçado e reconduzido por
todo um conjunto de práticas discursivas. Este discurso corporifica–se
em forma de imagens e de textos (FOUCAULT, 2012). O discurso
“não tem apenas um sentido ou uma verdade, mas uma história, e uma
história específica que não reconduz às leis de um devir estranho” (ibid.,
p. 155) o qual possibilita a formação da subjetividade, do saber, do poder e, consequentemente, do sujeito.
Na nossa sociedade, ainda há rastros de que ser branco/a, ter
cabelo louro e olhos azuis ou verdes é a “norma”; desse modo, a homogeneidade é estabelecida e legitimada. Numa escola, em cuja decoração
impera imagem da supremacia de uma cultura branca e em que há um
quadro de crianças pretas e pardas (crianças negras), ser branco/a, não
é considerado uma identidade étnica ou racial (SILVA, 2012). A negritude geralmente não é bem vista. Não caracteriza beleza e, portanto,
não é digna de ser exposta em fotografias, muito menos, em bonecas.
Faz–me lembrar de um episódio em que uma criança de cinco anos (negra), que se encontrava próxima a um bebê (branco e de olhos azuis),
disse a sua mãe que o bebê parecia uma boneca. E eu acabei falando
que ela (a criança maior) também parecia uma boneca. Mas como ela
poderia se identificar com uma boneca se quase não encontramos bonecas negras no mercado? Esta realidade se repete nas creches e pré–es___
13

colas pesquisadas, como as fotografias seguintes capturadas em duas
creches do município (Imagem 4 e Imagem 5).

Imagem 4. Sala de aula. Creche Walter Kohan.

Imagem 5. Sala de aula. Creche Moysés Kuhlmann Jr.

Como já frisamos, não queremos mostrar o que está por trás
das imagens, como se existisse uma verdade escondida, um sentido
oculto. Como argumenta Fischer (2012) ao se referir a Foucault, é preciso ficar (ou tentar ficar) simplesmente no nível de existência das palavras, das coisas ditas e das imagens expostas. Por mais que o enunciado
não seja oculto nem por isso visível (FOUCAULT, 2012), ele está no limite da linguagem, do signo. Todos esses sistemas de enunciados, ou
seja, acontecimentos e coisas, Foucault chama de arquivo.
Analisar as imagens e as fotografias das crianças é tentar escapar
da interpretação daquilo que se encontra atrás das cortinas, por trás das
imagens e procurar explorar ao máximo as matérias concretas, as relações históricas que estão presentes nesses discursos e suas relações de
poder e saber suscitadas por meio das imagens.
Podemos ter como exemplo o enunciado em diferentes momentos: primeiro, a eugenia de forma extrema com a purificação da
raça (nazismo, apartheid); o branqueamento pela miscigenação; o branqueamento após a “civilização” da pessoa negra pela educação; o branqueamento por meio da situação econômica e financeira; o branqueamento pela estética do cabelo, da negação da cor ou da raça. O objetivo
dessas atitudes, muitas vezes, é “demonstrar aos brancos a riqueza do
seu pensamento, a potência respeitável do seu espírito” (FANON,
2008, p. 27). Esses comportamentos aproximariam a pessoa negra da
branca.
Isto posto,
___
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Não há sociedade onde não existam narrativas maiores que se
contam, se repetem e se fazem variar; fórmulas, textos, conjuntos ritualizados de discursos que se narram, conforme circunstâncias bem determinadas; coisas ditas uma vez e que se conservam, porque nelas se imagina haver algo como um segredo ou
uma riqueza […] discursos que, indefinidamente, para além de
sua formulação, são ditos, permanecem ditos e estão ainda por dizer (FOCUAULT, 1996, p. 22).

Uníssono ao legado foucaultiano, o enunciado atravessa a linguagem e constitui uma unidade elementar do discurso, função esta que
cruza um domínio de estruturas e de unidades possíveis, que fazem
com que apareça, com conteúdo, no tempo e no espaço. O enunciado
como acontecimento é único e está aberto à repetição e à transformação.
Uma análise foucaultiana do conceito de descontinuidade ressalta que Foucault se opõe a toda e qualquer continuidade irrefletida, ao
questionar a história no estudo de longos períodos. “Os estudos dos
discursos articulam–se, assim, à escrita da história, já que em ambas se
observam as práticas discursivas” (SARGENTINI, 2004, p. 86). Talvez
caiba, assentado dessa perspectiva, uma analítica da história, e não uma
continuidade tradicional de narrativas sucessivas; mas “que modo de
ação e que suporte implica o jogo das transmissões, das retomadas, dos
esquecimentos e das repetições” dado que o “problema não é mais a
tradição e o rastro, mas o recorte e o limite; não é mais o fundamento
que se perpetua, e sim transformações que valem como fundação e renovação dos fundamentos” (FOUCAULT, 2012, p. 6). Se a descontinuidade era apagada, suprimida ou reduzida pelos historiadores, agora
ela se constitui em um dos elementos fundamentais na Nova História,
ou seja, uma história em devir, pois, a todo o momento, nos escapa.
Essa análise não propõe despertar textos de seu sono atual
para reencontrar os sinais legíveis em sua superfície; propõe “segui–los
ao longo de seu sono, ou antes, de levantar os temas relacionados ao
sono, ao esquecimento […] na espessura do tempo em que subsistem,
em que se conservaram […], ou foram esquecidos” (FOUCAULT,
2012, p. 151).
Como não há enunciado neutro e independente, as imagens
arroladas nesta investigação não são neutras; elas fazem parte de uma
série de outros discursos instituídos por meios das políticas públicas, da
pedagogia, da economia, da mídia etc. É com o suporte desses discur___
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sos hegemônicos, discursos de verdade que a pessoa negra foi construída de forma incompleta, imperfeita, pois ele, homem branco, só enxerga a si e o outro, como não igual, como não humano. Esses discursos
ficam muito claros nas exposições de Frantz Fanon (2008, p. 15), que
sugere a necessidade de “examinar a linguagem, na medida em que é
através dela que criamos e vivenciamos significados”. Nessa lógica,
quem criou a pessoa negra foi o sujeito branco, como uma forma de
subjugá–la e inferiorizá–la. Nesta obra, ele afiança que, por o negro não
ser reconhecido como um Homem, “ele quer ser branco” (ibid., p. 27),
custe o que custar, seja de que forma for.
Em outra instituição de educação infantil, que atende a crianças de 4 e 5 anos de idade, vemos uma gravura (Imagem 6) que cobre
toda a parede do fundo da sala, com imagens de crianças brancas, o ideal de cor/raça, embora a sala de aula seja de crianças pretas e pardas,
isto é, negras. Não existe nenhuma criança loura nessa turma.

Imagem 6. Sala de aula. Pré–Escola Mariano Narodowski.

Existem crianças, vamos dizer, com a tonalidade da pele mais
clara, ou, como diria DaMatta (2010), gradações e nuanças cromáticas,
mas que poderia caracterizar, de alguma forma, a negritude, a afrodescendência. Conseguimos a autorização de sete pais para fazer esta fotografia e dispusemos as crianças à frente da ilustração.
___
16

Por outro lado, nos questionamos sobre a percepção da “cor”,
que é uma atribuição constituída de forma relacional. Segundo Petruccelli (2007), existe um arcabouço das denominações de cor utilizadas
pela população brasileira. Guimarães (2009) faz um levantamento, nos
censos brasileiros, das cores que a população se autodeclara ou que são
declaradas por outros, em que vamos encontrar muitas categorias,
como: preta, negra, parda, branca, morena, clara, mulata, chocolate,
marrom, castanho, jambo, entre outras. No discurso popular, muitos
caracterizam pessoas da raça negra como “pessoas de cor”, como se a
cor só fizesse parte da aparência da pessoa negra. Não é tão simples
classificar as pessoas em negras, brancas, pardas, já que a cor da pele,
no caso da pessoa negra em particular, “é mais determinante para seu
destino social, do que o seu caráter, sua história e sua trajetória” (GOMES, 2005, p. 46).
Esses discursos explicitam relações de saber–poder, as quais
constituem processos de lutas permanentes. Conforme esse enfoque
foucaultiano, o mundo, a educação, o/a negro/a, a raça, a etnia e a cor
se constituem em invenções da humanidade. Portanto, não existem
conceitos, ideias, saberes seguros. O conhecimento não é linear e pronto, os conceitos não são pré–determinados; eles são produtos dos saberes instituídos discursivamente e envolvem um jogo permanente de poder–saber.
O legado de Foucault vai servir para uma ruptura da lógica binária (branco/a e preto/a; superior/inferior) do poder hegemônico e das
produções científicas de verdades, ao se apresentar como uma transgressão a saberes e poderes instituídos, e vai discutir a autoridade dos
discursos, aqui entendidos como práticas de descrever e entender as
coisas às quais eles se referem. O discurso não é apenas um texto, mas
um dispositivo que se caracteriza como uma rede de elementos.
O discurso de raça e cor é muito forte na nossa realidade. Muitas pessoas negras não querem sê–lo; encontram subterfúgios para se
declararem brancas, café com leite, marrom. Fanon (2008, p. 28) afirma
que, “para o negro, há apenas um destino. Ele é o branco”. “No Brasil
raça é mesmo uma questão de marca; marca física” (SCHWARCZ,
2012, p.102), e este sinal é a cor. Definir a cor do outro ou a sua é mais
que um gesto aleatório. Os brasileiros classificam pela aparência da pessoa (a marca), enquanto os norte–americanos privilegiam a ascendência
(origem). Telles (2003) conclui que, enquanto nos Estados Unidos uma
gota de sangue impedia que as pessoas de origem africana negassem sua
___
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negritude, no Brasil uma gota de sangue das pessoas de origem europeia
é o suficiente para as pessoas se classificarem como brancas.
As representações iconográficas endossam a cultura da cor
branca, da superioridade de uma raça ou de uma cultura e da própria
negação de uma identidade étnica (a negra) em função de construção de
outra (a branca), considerada superior. É preciso desconstruir esses estereótipos de imagens que foram pintadas e moldadas há séculos, que
demonstram intencionalidade, padrões de beleza e relações de poder e
continuam a ser reproduzidas nas escolas. Nelas, a pessoa negra é coadjuvante.
Diante desse quadro, urge contribuir para que as crianças consigam construir uma identidade positiva da cultura africana e se vejam
como sujeitos que possuem uma cultura, uma etnia, e não como “clarinho”, chocolate, moreno e assumam a sua cor, sua cultura, seus traços
físicos, sua beleza, sua história.
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DIALOGANDO SOBRE DIVERSIDADE:
IMPLICAÇÕES NO CURRÍCULO DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
Cínthia Maria Seibert Santos
A criança tem cem mãos, cem pensamentos, cem modos de pensar, de jogar e de falar. Cem, sempre cem modos de escutar as
maravilhas de amar. Cem alegrias para cantar e compreender.
Cem mundos para descobrir. (Loris Malaguzzi)

O presente capítulo reflete sobre diversidade e currículo tendo
como cenário a Educação Infantil. Estudo teórico reflexivo acerca de
concepções de currículo necessárias ao estabelecimento de diálogo com
propostas pedagógicas que se autorizam autônomas e pautadas em
princípios ético, estéticos e políticos, previstos no âmbito das Diretrizes
Curriculares Nacionais para a Educação Infantil/2010. Propõe, a partir
das reflexões, um pensar sobre o desenvolvimento de propostas pedagógicas neste nível escolar que considerem as questões de diferença e
diversidade presentes na vida das crianças, entendendo que este espaço
se constitui em ambiente privilegiado para se aprender a viver–com o outro.
Por que considerar a diversidade no contexto curricular da Educação Infantil? Qual a função sociopolítica e pedagógica deste nível de
ensino? Para início de conversa, apresentamos alguns aspectos legais
que fundamentam as propostas pedagógicas da Educação Infantil que
devem estar pautadas em princípios: éticos– valorização da autonomia,
da responsabilidade, da solidariedade e do bem comum ao meio ambiente e às diferentes culturas; estéticos– valorização da sensibilidade, da
criatividade, da ludicidade e da diversidade de manifestações artísticas e
culturais; e políticos – dos direitos de cidadania, do exercício da criticidade e do respeito à ordem democrática.
Estes princípios básicos estabelecidos pelas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil– DCNEI/2010 contribuem
para uma concepção de currículo e de proposta pedagógica que trilham
caminhos de educar para a cidadania, dialogando com um contexto de
___
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diversidade em termos do meio cultural, social, religioso, étnico, linguístico e racial das crianças.
Para Papatheodorou (2010), o reconhecimento e a identificação
da diferença na educação podem ter uma função poderosa e incisiva,
emancipatória ou discriminatória. A nossa opção neste estudo reflexivo–teórico, pauta–se na abordagem de ter as diferenças como mote da
ação educativa, mas problematizando–as, bem como compreendendo
as funções do reconhecimento da diferença em seus múltiplos e variados níveis.
A palavra diversidade, substantivo feminino, tem origem no termo latino diversitate, indicando ideia de variedade, diferença, pluralidade
e multiplicidade. Esta ideia se apresenta como um desafio para o trabalho pedagógico, tornando–se, uma questão paradigmática, compreeender a diferença e a diversidade no contexto educacional, em caráter
emancipatório.
A Constituição Federal de 1988 representa para a nossa sociedade um marco na perspectiva da construção de uma sociedade inclusiva,
de uma sociedade pautada no respeito à diferença quando reconhece a
pluralidade cultural da nação, lançando mão de uma sociedade de um só
povo; considerando as múltiplas culturas, as várias etnias e raças.
Diante disto, destacamos observância que se faz necessária em
nossa práxis na Educação Infantil, pois, tratar a diferença como um fim
em si mesma, não é condição suficiente para se compreender como a
diferença é criada, apagada; o que confere seu caráter distintivo?
O conceito evoluído de criança através dos tempos serve como
parâmetro para discutir currículo e diversidade na Educação Infantil,
hoje. Da educação centralizadora, heterônoma para uma educação protagonista, autônoma, que compreende criança em sua multiplicidade.
Assim, o currículo da Educação Infantil vem sendo amplamente
discutido em nosso cenário educacional, apontando para uma perspectiva que valoriza as alteridades infantis. Pelas DCNEI (2010, p.12), o currículo é concebido como o “conjunto de práticas que buscam articular
as experiências e os saberes das crianças que fazem parte do patrimônio
cultural, artístico, ambiental, científico e tecnológico, de modo a promover o desenvolvimento integral da criança”.
Para Macedo e Azevedo (2013, p. 32), currículo “é uma realização pedagógica interessada que se configura na vontade e opção em
conceber, organizar, institucionalizar e avaliar conhecimentos e atividades eleitos como formativos”, e que currículo e formação são processos
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indissociáveis, portanto, envolve os sujeitos da formação, convocando–
os a participar ativamente do processo ensino–aprendizagem.
Em Educação Infantil, outros aspectos também impactam diretamente na realização de uma proposta pedagógica amparada no cumprimento pleno de sua função sociopolítica e pedagógica: superação, de
fato, da dicotomia entre cuidar e educar; rompimento com uma concepção de currículo que tem como expectativa apenas escolarizar o percurso das crianças da Educação Infantil, tornando–a transparente, predizível, controlável; enfim, o desafio consiste em permitir a criança ser
sujeito curriculante, protagonista e produtora de culturas.
Merece destaque, também, outra abordagem trazida pelos autores Macedo e Azevedo (2013, p.60), de que “a educação desconhece,
em grande parte, o que é aprender como experiência formativa” e que
se faz necessário aprender em um cenário curricular, num processo formativo, implicando o social, o cultural, o político, o estético e o econômico. Defendem, portanto, currículo e formação como realidades indissociáveis.
Encontramos apoio em Freire (1996) no fortalecimento de uma
concepção de currículo para a Educação Infantil como uma das tarefas
mais importantes da prática educativa que se constitui em propiciar
condições para os educandos ensaiarem profunda experiência de assumir–se como ser social e histórico, na relação uns–com–os–outros. E,
neste cenário, a educação atenta às apropriações culturais e políticas das
crianças.
Os estudos de Kramer (1994) apontam para uma perspectiva de
entendimento de currículo como um conjunto de práticas culturais
onde se articulam os saberes infantis vinculados aos saberes da comunidade intra e extraescolar e aos conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural.
Em observância a concepção pedagógica apresentada pelas DCNEI/2010, a proposta educativa das instituições de Educação Infantil
deve possibilitar a convivência entre crianças e entre adultos e crianças
quanto à ampliação de saberes e conhecimentos de diferentes naturezas
e a construção de novas formas de sociabilidade e de subjetividade
comprometidas com o rompimento de relações de dominação etária,
econômica, étnico racial, de gênero, regional, linguística e religiosa, item
que fortalece as reflexões aqui apresentadas e que está previsto por esta
Diretriz.
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A pedagogia intercultural baseada na aceitação e valorização
pós–moderna das diferenças é contemplada pelas DCNEI/2010 que
preconiza a participação na construção da própria aprendizagem e identidade cultural, reconhecendo infâncias no plural, trazendo para a Educação Infantil a questão das diferenças e das desigualdades. Enquanto
esta se responde com medidas que promovam a equidade, aquela se responde com sua valorização, como parte integrante de afirmação da individualidade, dialogando com as diferenças regionais, culturais, religiosas, de gênero, de orientação sexual, de língua e de dialeto.
O Referencial Curricular Municipal para a Educação Infantil do
município de Salvador, Bahia, em sua proposta de orientar, provocar e
inquietar as instituições de Educação Infantil do município para o (re)
pensar infância, criança, aprendizagem e currículo, trazem no bojo das
discussões e das reflexões teóricas a perspectiva de que a criança possa
ser protagonista de seu processo de aprendizagem, além de contribuir
com as nossas reflexões sobre currículo e diversidade na Educação Infantil.
Por este documento, previu–se que o currículo deve ser inclusivo, uma vez que a criança desde pequena aprende a viver, respeitar e
construir sua identidade em uma sociedade plural e global. Apresenta,
portanto, alguns princípios que orientam a estruturação de um currículo
na perspectiva de que: o processo de aprendizagem de cada criança é singular (as
necessidades educacionais e o desenvolvimento de cada educando são
únicos); o convívio no ambiente escolar comum beneficia a todos (a participação
em experiências de interação entre pessoas diferentes amplia a percepção dos sujeitos sobre pluralidade); toda criança aprende (independente
das particularidades sensoriais, intelectuais e físicas, traz a premissa de
que todos têm potencial de aprender e de ensinar); a educação inclusiva
diz respeito a todos (a diversidade como uma característica inerente aos
seres humanos).
As reflexões trazidas por Macedo e Azevedo (2013), em seus diálogos com outros teóricos que problematizam a criança em escolarização e o currículo da escola pública como lócus de pesquisa, apontam
que o paradigma que sustenta este currículo, está calcado em uma concepção de criança enquanto “uma certa invariante na história e na cultura” (MACEDO e AZEVEDO, 2013, p. 119), o que nos convoca pensar em práticas que contribuam com a superação deste cenário.
Pensar a infância em suas multiplicidades de vivências e experiências no contexto da Educação Infantil implica, portanto, em um tra___
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balho onde as crianças sejam estimuladas em suas curiosidades a indagar questões relevantes sobre si mesmas e sobre o mundo.
O LUGAR DA DIVERSIDADE (NÃO)OCUPADO EM PROPOSTAS PEDAGÓGICAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL
“A criança compreende muito além do que sabe dizer, responde
muito além do que poderia definir […]” (Merleau–Ponty)

Celebrar a diversidade não necessariamente implica uma educação equitativa para todos, mas nos agrada colocar em discussão aquilo
que nos parece ser problemático. Desconstruir a ideia de aprender desvinculado da vida dos sujeitos, do contexto e da experiência, dialogando
com a diversidade, consideramos ser um bom começo para a tessitura
de uma aprendizagem narrativa, de um currículo narrativo.
Por Goodson (2007), entende–se aprendizagem narrativa como:
Um tipo de aprendizagem que se desenvolve na elaboração e na
manutenção continuada de uma narrativa de vida ou de identidade. Entre os motivos que emergem na aprendizagem narrativa
estão o trajeto, a busca e o sonho – todos eles motivos centrais
para a contínua elaboração de uma missão de vida.

O que pode significar a aprendizagem narrativa na prática para
as nossas escolas e para os nossos professores? Que sentido tem o currículo dos nossos espaços de Educação Infantil? O professor desejado
para atuar nos espaços de Educação Infantil incorpora sensibilidades
éticas e estéticas frente as peculiaridades deste espaço e consegue acolher as diversas inteligibilidades infantis?
Discutir a formação docente frente a uma perspectiva emancipatória de trabalho com criança é tão importante quanto discutir as funções pedagógicas que permeiam a Educação Infantil, sem atribuí–las,
exclusivamente, ao “ensino”. A relação com as crianças precisa ser uma
experiência de relações que se permite interrogar e dar sentido à relação
estabelecida conosco e com o mundo. Isso também é currículo.
Como as práticas pedagógicas e os artefatos didático–pedagógicos vêm contribuindo para a formação da cidadania, formação de identidades, considerando que as crianças passam parte de seu tempo escolar interagindo com outros sujeitos, com objetos e, consequentemente,
com outras culturas?
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As orientações contidas nas Diretrizes Curriculares Nacionais
da Educação Básica – DCNEB/2013 apontam que as propostas pedagógicas de instituições de Educação Infantil devem ocorrer de modo a
não fragmentar as crianças nas possibilidades de viver experiências, na
compreensão de mundo feita pela totalidade de seus sentidos e no conhecimento que constrói na relação entre razão, emoção, expressão
corporal e verbal, experimentação prática e elaboração conceitual.
Outro aspecto que consideramos relevante a partir dessas orientações diz respeito ao combate ao racismo e às discriminações de gênero, socioeconômica, étnico–raciais e religiosas como objeto de constante intervenção e reflexão no cotidiano da Educação infantil.
O processo formativo dos profissionais que atuam com sujeitos
da Educação Infantil, aponta para a necessidade de respeito aos saberes
dos educandos, o que também inclui aprender a lidar com crianças de
diferentes meios culturais, com necessidades educacionais especiais,
questões de diferença e diversidade. Segundo Papatheodorou (2010),
para um professor que não compreende bem a diferença e que não tem
experiência pessoal em diversidade, não se constitui para ele, como uma
tarefa fácil, “celebrar a diversidade”.
O sensível desafio frente a discriminação acumulada das questões de pertencimento étnico–racial e a criança negra no espaço da
Educação Infantil é sinalizado pelo RCMEIS, que ainda acrescenta a
necessidade de condução destas questões nas práticas educativas, pois:
É importante que essas crianças saiam da invisibilidade para diminuir o risco de perpetuação do ciclo de exclusão educacional
da população negra brasileira. E isso só será possível com a superação de todos os fatores que discriminam a Educação Infantil
dentro do sistema educacional; com o reconhecimento do racismo como ‘filtro’ para o acesso à educação e com a implementação de políticas que busquem garantir uma igualdade real de
oportunidades educacionais para a primeira infância negra[…]
(SANTOS, 2008, apud Secretaria Municipal de Educação, Salvador, 2015, p. 34)

A expectativa é, também, que os professores estejam criticamente atentos ao perigo de estereotipar ao que é diferente já que somos
constitutivos de uma sociedade com visão reducionista do diverso e que
ainda experimenta, no presente, a folclorização de manifestações associadas à ancestralidade africana.
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A Pedagogia que discute a diversidade e que se lança para a
equidade, “promove a interação entre culturas como condição de crescimento de todos os sujeitos e dos grupos sociais a que pertencem e, ao
mesmo tempo, contribui para a diminuição do preconceito social, étnico, nacional, regional ou de gênero” (KISHIMOTO e FORMOSINHO, 2013, p180).
O trabalho por projetos na Educação Infantil pode se apresentar como uma rica possibilidade de fazer dialogar com os saberes e fazeres infantis e promover um diálogo intercultural por possibilitar a participação de outros sujeitos no processo, a exemplo de pais e familiares e
outros membros da comunidade escolar; uma pedagogia entretecida ao
cotidiano das comunidades. Nesse sentido o currículo é tecido em narrativas a partir das decisões e desejos da comunidade, a fim de criar um
mundo em redes de sentimentos, pensamentos e entrelaçamentos.
Para Rinaldi (1999, apud EDWARS, C. et ali, 1999, p. 119),
Um projeto […] pode iniciar através de uma sugestão de um
adulto ou qualquer coisa inesperada. Contudo, cada projeto está
baseado na atenção dos educadores àquilo que as crianças dizem
e fazem, bem como no que elas não dizem e não fazem. Os adultos devem dar tempo suficiente para o desenvolvimento dos
pensamentos e das ações das crianças.

A valorização do engajamento da criança com o mundo e a
construção de suas aprendizagens a partir de seus desejos e necessidades pode encontrar na proposta pedagógica da Educação Infantil que
propõe a organização do ensino por meio de projetos, a oportunidade
de participar, pesquisar, reformular e de pensar.
A perspectiva de currículo apresentada nas práticas educativas
da cidade italiana de Reggio Emilia, conhecida por currículo emergente que
define o planejamento como um método de trabalho no qual o professor, a partir da observação e escuta das ações e interações da criança nas
atividades cotidianas, formulam hipóteses, objetivos flexíveis e adaptados às necessidades e interesses das crianças, o conhecimento emerge
no processo de construção social e de si mesmo; há complexificação
entre os conhecimentos e o dia a dia das crianças.
O papel do adulto nesta perspectiva é estar presente sem ser intruso, mas um observador atento, um pesquisador, que sistematiza e
documenta os fazeres das crianças para, a partir daí, refletir individual e
coletivamente sobre os rumos do trabalho. Portanto, o currículo aqui
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vai sendo construído por rumos não estabelecidos previamente, mas
por rumos narrados, com as crianças, inseridas, integralmente, no processo.
O reconhecimento das diferenças na formação das crianças imbricado com as diferenças que podem ser reduzidas ou ampliadas pelas
influências favoráveis ou não do ambiente nos autoriza a revisitar as
nossas práticas na Educação Infantil, em busca de um currículo pautado no direito à educação, à aprendizagem e à diversidade.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
As reflexões feitas até aqui e o diálogo estabelecido entre currículo e diversidade na Educação Infantil nos traz o desafio de desconstruir a ideia do conhecimento infantil separada do contexto da vida, da
sua experiência, para dar espaço a noção de criança como sujeito histórico e de direitos. Assim, o currículo é entendido como a sistematização das práticas culturais onde os saberes infantis, articulados com os
saberes da comunidade escolar e da comunidade local, promovem equidade e aprendizagem significativa.
Consideramos, portanto, que os espaços de Educação Infantil
têm um papel fundamental no desenvolvimento das capacidades infantis podendo levar as crianças, desde muito cedo, a ampliarem o conhecimento de si, do outro e do entorno.
Desejamos que a diversidade de características e de manifestações infantis contribua para o aprimoramento dos processos educativos
como consequência da diversidade de capacidades, interesses, ritmos e
estilos de aprendizagem que os sujeitos revelam em suas diversas linguagens.
Conhecer as crianças, abarcando desde suas trajetórias socioculturais e familiares até suas características físicas, socioeconômicas, afetivas e psicológicas, e saber escutar e interpretar seus desejos, interesses e
motivações são ações fundamentais para a proposição dos projetos que
apresentamos.
A (in) visibilidade da criança passa a ser objeto de análise. O que
sabem as crianças? O que dizem/revelam que sabem? A escuta sensível,
a valorização dos saberes provenientes da criança, de seus familiares e
deu grupo cultural são elementos fundantes para a formação da criança
enquanto cidadã, capaz de conviver com as diferenças, sem discriminações.
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Para Macedo e Azevedo (2013, p. 33–34) estar visível ou invisível em termos de valoração existencial, sociocultural, existencial e educacional da criança pode ter um significado político e moral diferenciado. A perspectiva tomada, o contexto assumido e o lugar de onde falamos e agimos compõem a perspectiva curricular formativa assumida em
nossas propostas pedagógicas.
Constatamos que as DCNEI/2010 no âmbito de suas propostas
e orientações trazem significativas contribuições para o avançar na (re)
construção de propostas curriculares associadas às perspectivas multiculturais, com foco nas crianças concretas, com foco na diversidade e
na aprendizagem.
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VIOLÊNCIA, GÊNERO E
SEXUALIDADE: DESAFIOS DA
ESCOLA CONTEMPORÂNEA*
Maria de Fátima de Andrade Ferreira
UMA INTRODUÇÃO ÀS CATEGORIAS VIOLÊNCIA, GÊNERO,
SEXUALIDADE E ESCOLA
Estudos sobre violência, gênero e sexualidade na escola se multiplicam e, a cada dia, aumenta a preocupação de pesquisadores que se
interessam pelos desdobramentos entre estas categorias, principalmente, porque a violência de gênero parece não parar de se diversificar nos
espaços escolares sob diferentes formas e manifesta–se por diferentes
tipos de atos de violência, aumentando em frequência e gravidade entre
alunos e alunos e outros segmentos da escola.
Apesar da vasta produção de artigos, livros, pesquisas sobre gênero e sexualidade, masculinidade e feminilidade, nos últimos anos, por
diferentes áreas do conhecimento e programas de mestrado e doutorado ofertados por instituições brasileiras e, também, de iniciativas de
movimentos sociais e de gênero ter conseguido grandes avanços sobre
discussões sobre o assunto e contribuído com a socialização e divulgação de pesquisas que trazem a domínio público, as manifestações de
preconceitos, desigualdades e a violência de gênero se diversificam a
cada dia no cotidiano da sociedade e da escola.
Além disso, os resultados de estudos indicam que suas contribuições ao desvelamento e compreensão de conceitos, concepções e
definições de gênero, como uma categoria histórica de análise, tem requerido muito esforço e investimento intelectual para encontrar a sua
definição e tratamento científico (SCOTT, 1995; LOURO, 1998; SAFFIOTI, 2015, dentre outros). Contudo, ainda não foi possível impedir
que a produção e a reprodução de preconceitos, discriminação e desigualdades de gênero e sexualidade, masculinos e femininos, continuem
a provocar a insatisfação e indignação de pessoas e grupos que lutam
*

Este trabalho é o resultado parcial de um projeto de pesquisa, ainda em andamento, “Gênero e sexualidade: representações e discursos na Escola, Itapetinga – BA”.
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pelos direitos humanos e sociais, falando do valor do respeito ao outro,
o diferente.
Concretamente, hoje vivemos a realidade de forma ambígua, em
clima de muita perplexidade, medo, insegurança, dúvidas sobre o futuro. De um lado, os avanços das políticas públicas a favor dos direitos
humanos e sociais vem buscando condições necessárias para melhorar a
qualidade de vida das pessoas e grupos sociais, por meio de resultados
de lutas de movimentos sociais, educacionais, gênero, dentre outros. Os
direitos humanos, conforme a Resolução CNE/CP n. 1, de 30 de maio
de 2012, que estabelece Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos e Parecer CNE/CP n. 8/2012, são frutos da luta, histórica e socialmente construída, pelo reconhecimento, realização e universalização da dignidade humana. Estes são direitos que se referem às
transformações ocorridas nos contextos sociais, históricos e políticos da
sociedade brasileira e, sua aplicação nas instituições de ensino tem
como objetivo influenciar a formação de sujeitos com direitos e responsabilidades.
O esforço, agora, para se pensar as questões sociais e de direitos, não pode ser simplesmente enxertada nos discursos, argumentos,
papéis impressos, quando se pode avançar com base nas legislações que
pretende se constituir como instrumento no combate às contradições
que marcam a sociedade, as graves violações dos direitos em face da exclusão socioeconômica, política e cultural e as múltiplas formas de violências contra a pessoa humana (pobreza, desigualdades, discriminações, autoritarismos). Sem qualquer sombra de dúvida, é preciso buscar
caminhos a serem percorridos pela escola e sociedade, de modo geral.
Todos devem ser respeitados, independente de raça, credo, etnia, orientação sexual, gênero e, assim, usufruir de uma educação não discriminatória e excludente. Por outro lado, cresce as desigualdades de gênero,
raça, classe e etnia, que ainda estão muito presentes na nossa sociedade
e no mundo e, nas escolas a naturalização e banalização da violência se
apresentam cada vez mais frequentes dentro e fora dos muros da escola.
A escola como lugar de formação e socialização precisa estar
cada vez mais consciente dos mecanismos legais, programas e propostas educacionais disponíveis e buscar condições que permitam combater (pre) conceitos, discriminação e desigualdades de gênero entre alunos e outras pessoas no espaço escolar. No entanto, como bem lembra
Moreno (1999, p. 16), meninos e meninas ao ingressarem na escola já
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sabem bem a sua identidade sexual e é fácil compreender que o papel
da escola é o de colaborar com o esclarecimento conceitual. Esse é o
desafio que precisa enfrentar e, já sabe que “tem marcada uma dupla
função: a formação intelectual e a formação social dos indivíduos, ou
seja, seu adestramento nos próprios modelos culturais” (p. 17). Portanto, a escola deveria ensinar a questionar, a buscar os porquês de cada
coisa, a iniciar novos caminhos e interpretação do mundo ao caminhar
e, dizer não a transmissão de pensamento, atitudes sexistas, visão androcêntrica, racista, “invisível” (BOURDIEU, 1999), de marginalização
da mulher, considerando–a “como um elemento social de segunda categoria, ensinando a ser menina no espaço escolar”, como diz Moreno
(1999, p. 17).
Apesar das ocorrências intramuros e do lado de fora do espaço
escolar, a violência de gênero e sexualidade não é levada muito a sério
pela escola, que não busca acompanhar os processos de convivência, interações e socialização entre alunos no cotidiano escolar. Observamos
também que o fazer, o pensar, os saberes e as representações do professor demonstram desatenção para com as novas demandas sociais para a
escola contemporânea. Do mesmo modo, a escola precisa propiciar aos
seus profissionais professores, os instrumentos necessários à sua formação continuada, preparando–os para as convivências afetivas, culturais,
competências cognitivas e habilidades para lidar com questões emergentes como as relações de gênero, masculinidades e feminilidades,
considerando as condições de saber–agir e a natureza das relações convivais pertinentes nos processos de socialização escolar.
Teixeira (1996, p. 18) observa que “ser professor é estar sempre
se fazendo, num permanente constituir–se”. O professor é afinal, um
profissional de percursos e experiências múltiplas que, ao longo de sua
vida delineia sentidos e representações sociais sobre a sua condição docente, um sujeito de desdobramentos plurais, marcado por espaços de
relações sociais que envolvem crenças, comportamentos, valores, interações e envolvimentos no espaço e tempo e, desse modo, vai aprendendo, produzindo e reproduzindo sentidos e significados sociais. Além
disso, a escola traz na sua cultura escolar, os pensamentos e preconceitos que sobrevivem ao longo dos séculos sobre as relações entre pessoas e grupos de diferentes marcadores sociais como a cor da pele, origem, raça, etnia, religião etc. Não resta dúvida, a escola é um lugar que
produz coisas boas, mas também reproduz as práticas machistas e sexistas e, como toda a sociedade, procura ajustar e enquadrar as crianças e
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os adolescentes conforme as definições de papéis, padrões, comportamentos e atitudes consideradas como as mais naturais e desejáveis.
Mas, afinal o que é gênero e como ele é construído? E quais seriam os caminhos para trabalhar gênero no cotidiano escolar? A escola
pode e deve exercer um papel fundamental na construção de gênero e
sexualidade. Então, de que forma é possível transformar as relações de
gênero e sexualidade entre alunos e outras pessoas na escola?
Bourdieu (1999), Giddens (1993, 2002), Gonçalves (2001a,
2001b), Héritier (1998, 2009, 1989), Louro (1998), Pierucci (2000),
Scott (1995) contribuíram com concepções de gênero e suas intersecções e, como está se construindo a identidade de gênero na escola e a
construção social de subjetividades, modos de viver, saber–ser e repensar conceitos na escola e relações entre masculinos e femininos, suas
configurações e diferenciação biológica entre homens e mulheres, como
justificação ideológica de desigualdades sociais.
Segundo Saffioti (2015, p. 18) “o entendimento popular da violência apoia–se num conceito, durante muito tempo, e ainda hoje, aceito como o verdadeiro e único. Trata–se da violência como ruptura de
qualquer forma de integridade da vítima: integridade física, psíquica, sexual, moral”. Com base nos estudos de Héritier (1989, 1994, 1998) e
outras contribuições que discutem as relações de parentesco, gênero e
diferença entre masculino e feminino, Gonçalves (2001a, 2001b), procurou escapar das dualidades e, através de uma abordagem antropológica analisou a mitologia Paresi, buscando identificar qual a origem da diferença no mundo e ciúme, as questões de igualdade e equilíbrio, para
desvelar o sistema simbólico desta sociedade. Dessa perspectiva, Gonçalves (2001a, p. 129; 2001b, p. 243) estuda a “Produção e significado
da diferença: gênero e o dimorfismo sexual entre os Paresi”, grupo Aruak, no Estado do Mato Grosso e, além disso, busca uma definição de
gênero, não mais com problematizações “categoriais e conceituais (público e privado, natureza e cultura), mas metodológicas, que lhes permite pensar a diferença, em torno do que significa gênero e do significado
que transporta para produzir diferenças no interior de um sistema classificatório”. Assim, chega a uma definição de que gênero “constitui e é
constituído por uma concepção da diferença que funda o sistema de
pensamento e as agências no mundo” (p. 243) e procura contribuir com
o processo de construção do idêntico e do diferente entre os Paresi. O
autor explica que, a partir do material Paresi, toma:
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[…] gênero em sua acepção mais abstrata, denotando não mais
‘feminino’ ou ‘masculino’, mas diferenças postas em relação no
interior de um sistema cultural e socialmente dado; gênero enquanto englobado pelos princípios cosmológicos mais gerais que
organizam e ordenam a diferença no mundo a partir de uma
dada concepção de diferença. Gênero não é algo relativo a papéis
sexuais desempenhados por homens e mulheres, mas uma relação diferencial construída que pode se incorporar em homens,
mulheres, coisas e conceitos (2001b, p. 243–244).

Para Butler (2003, p. 29) gênero é um fenômeno inconstante,
“um ponto relativo de convergência entre conjuntos específicos de relações, cultural e historicamente convergentes”, é uma categoria identificatória do corpo sexuado, produzido e marcado pela sociedade. Portanto, o gênero “é a estilização repetida do corpo, um conjunto de atos repetidos no interior de uma estrutura reguladora altamente rígida, a qual
se cristaliza no tempo para produzir a aparência de uma substância, de
uma classe natural de ser” (p. 59).
De acordo com a autora, a distinção entre sexo e gênero é notada porque o gênero é construído e, “nesse caso, não a biologia, mas a
cultura se torna o destino” e, sendo assim, a diferença entre as categorias sexo e gênero é um dos pontos de partida fundamental para se chegar a uma definição de gênero como um fenômeno inconstante, “um
ponto relativo de convergência entre conjuntos específicos de relações,
cultural e historicamente convergentes” (p. 29). A autora argumenta que
o gênero é ele próprio uma norma, pois, “Sujeitado ao gênero, mas subjetivado pelo gênero, o ‘eu’ nem precede, nem segue o processo dessa
‘criação de um gênero’, mas apenas emerge no âmbito e como a matriz
das relações de gênero propriamente ditas” (BUTLER, 1993, p. 7). Ou
ainda, podemos definir que, o gênero é o mecanismo pelos quais as noções de masculino e feminino são produzidas e naturalizadas, mas ele
poderia ser muito bem o dispositivo pelo qual estes termos são desconstruídos e desnaturalizados, como afirma a autora (p. 59).
A partir de sua trilha foucaultiana, Butler identifica o gênero
como performatividade, ação e não pode ser pensado simplesmente
como um constructo social imposto sobre a superfície da matéria e
“nem sempre se constitui de maneira coerente ou consistente nos diferentes contextos históricos e, porque o gênero estabelece interseções
com modalidades raciais, classistas, étnicas, sexuais e regionais de identidades discursivamente construídas” (2003, p. 20). Essa interseção en___
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tre gênero e outros marcadores sociais se constituiu de forma diversa e
se tornou impossível, como afirma a autora, “separar a noção de ‘gênero’ das interseções políticas e culturais em que invariavelmente ela é
produzida e mantida” (p. 20). Segundo a sua percepção, os corpos “não
são simples objetos do pensamento, […] os corpos não somente tendem a indicar um mundo que está além deles mesmos, mas esse movimento fronteiriço em si mesmo, parece ser imprescindível para estabelecer o que os corpos ‘são’” (2015, p. 12–13).
Na verdade, a construção do gênero atua através de meios excludentes, de forma que o humano é não apenas produzido sobre e
contra o inumano, mas através de um conjunto de exclusões, de
apagamentos radicais, os quais, estritamente falando, recusam a
possibilidade de articulação cultural. Portanto, não é suficiente
afirmar que os sujeitos humanos são construídos, pois a construção do humano e uma operação diferencial que produz o mais e
o menos “humano”, o inumano, o humanamente impensável.
Esses locais excluídos vêm a limitar o “humano” com seu exterior constitutivo, e a assombrar aquelas fronteiras com a persistente possibilidade e sua perturbação e rearticulação (BUTLER,
1999, p. 117–118).

A autora descreve isso, corretamente, em nossa opinião – como
uma abertura e condição para se analisar a situação dos indivíduos que
sofrem com os preconceitos negativos construídos contra pessoas e
grupos que assumem as suas identidades e estão assim sujeitos ao jogo
da exclusão, da marcação de fronteiras simbólicas e suas produções
conflituosas sobre o gênero, raça, etnia, classe social, num processo
construído no jogo de poder e exclusão.
Não se pode, de forma alguma, conceber o gênero como um
construto cultural que é simplesmente imposto sobre a superfície
da matéria – quer se entenda essa como o “corpo”, quer como
um suposto sexo. Ao invés disso, uma vez que o próprio “sexo”
seja compreendido em sua normatividade, a materialidade do
corpo não pode ser pensada separadamente da materialização daquela norma regulatória. O “sexo” é, pois, não simplesmente
aquilo que alguém tem ou uma descrição estática daquilo que alguém é: ele é uma das normas pelas quais o “alguém” simplesmente se torna viável, é aquilo que qualifica um corpo para a
vida no interior do domínio da inteligibilidade cultural (BUTLER, 1999, p. 111).
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Héritier (1996, p. 19) discute “A diferença dos sexos, ponto fulcral do pensamento” e identifica que “na base de todo o pensamento,
tanto tradicional como científico, está a observação da diferença dos sexos” e, nos homens, denota–se o corpo e o meio no qual ele ocupa e
no corpo humano é observado o lugar dos órgãos, funções elementares,
humores, no qual, é apresentada a diferença sexuada e o diferente papel
dos sexos na reprodução. E, assim, assenta um conceito de oposição essencial e que opõe o idêntico ao diferente, presentes em todos os sistemas de representação, diz a autora. Para ela,
[…] as categorias de gênero, as representações da pessoa sexuada, as repartições das tarefas, tais como as conhecemos nas sociedades ocidentais, não são fenômenos com valor universal geradas por uma natureza biológica comum, mas sim construções
culturais. Com um mesmo “alfabeto” simbólico universal, preso
nesta natureza biológica comum, cada sociedade elabora efetivamente “frases” culturais singulares e que lhe são próprias (HÉRITIER, 1996, p. 21).

Essa relação ocorre em diferentes espaços sociais, inclusive na
escola, nas relações de interações entre os sujeitos e produzem violências. Enfim, o que é violência? E violência de gênero? Em primeiro lugar é preciso definir o que é violência. Michaud (1989, p. 7–15) discute
o problema das definições do termo, considerando que são violências
“o assassinato, a tortura, as agressões e vias de fato, as guerras, a opressão, a criminalidade, o terrorismo etc.”. Considerando a violência um
termo plural, de definição diversa e complexa, o autor, tenta dar uma
definição que, segundo sua intenção, dê conta tanto dos estados quanto
dos atos e empregos de violência e, chega a uma definição do termo,
com base em suas reflexões sobre “Violence et politique” (2005), considerando violência uma categoria abrangente, uma noção vaga e precisa,
muito real e máscara ilusória, reconhecendo que o pior tipo de violência
é o autoritarismo e, assim, explica que
Há violência quando, numa situação de interação, um ou vários
atores agem de maneira direta ou indireta, maciça ou esparsa,
causando danos a uma ou várias pessoas em graus variáveis, seja
em sua integridade física, seja em sua integridade moral, em suas
posses, ou em suas participações simbólicas e culturais (1978,
p.20).
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Michaud (1989, p. 12–13) diz que procura uma definição que dê
conta de vários fatos e tais definições “têm um interesse crítico de conduzir aos fatos, relativizando o recurso indignado ao sagrado social e
aos valores”, buscando distanciar–se de julgamentos de valor e encontrar critérios que permitam um estudo quantitativo, porém, devido à
complexidade do termo, parcialmente, essa tentativa fracassa. No caso
da violência como caos, conflagração e a transgressão da ordem, é extremamente importante conceber o fenômeno conforme critérios e
pontos de vista, sejam eles, institucionais, jurídicos, sociais e, até mesmo, pessoais, dependendo do tipo de vulnerabilidade dos indivíduos.
O autor (1989) fala de sua preocupação em fazer um balanço
sobre as definições do termo, chegando às considerações de que é preciso estar consciente de que as definições objetivas da violência não
apreendem o conjunto dos fenômenos; e, além disso, as normas mudam conforme o espaço social e tempo histórico, pois há na apreensão
da violência um componente subjetivo, que depende de critérios jurídicos, institucionais, valores de grupos ou subgrupos sociais e/ou disposições pessoais. Assim, pode–se, portanto, chegar a uma precisão sobre
como definir violência, reconhecendo que é preciso “estar pronto para
admitir que não há discurso nem saber universal sobre a violência: cada
sociedade está às voltas com a sua própria violência segundo seus próprios critérios e trata seus próprios problemas com maior ou menor êxito” (1989, p. 14).
Em Abbagnano (2000, p. 1002), violência, do latim, violentia.
Ação contrária à ordem ou à disposição da natureza. […] Ação contrária à ordem moral, jurídica ou política. Nesse sentido, fala–se em ‘cometer’ ou ‘sofrer’ violência. Segundo o dicionário Houaiss (2003, p. 697),
violência é sinônimo de coação, crueldade, no sentido de aspereza, dureza, rigor com que os pais tratam os seus filhos; força como fúria, ímpeto, impetuosidade, intensidade; irascibilidade – cólera, exasperação,
iracúndia, irritabilidade; veemência – calor, impetuosidade, inflamação
significando a violência de uma discussão.
A violência de gênero, um tipo de violência cruel, perversa, que
conforme a concepção de Saffioti (2015, p. 47), baseando–se na definição de scottiana, afirma que não se refere apenas a uma categoria de
análise, mas diz também respeito a uma categoria histórica, “cuja investigação tem demandado muito investimento intelectual” e na trilha das
“tecnologias” de gênero de Lauretis (1987), fala da capacidade de gênero produzir subjetividades e, assim, é tomado como uma representação
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dos discursos, saberes, imagens e práticas do cotidiano. Esta representação é, para a autora, o local da construção do gênero sexuado e pode
ser concebido em várias instâncias como aparelho semiótico, um “processo semiótico no qual o sujeito é continuamente engajado, representado e inscrito na ideologia” (1987, p. 37). Pois, os discursos e as imagens são fundamentais para a construção de gêneros e agem, por meio
de símbolos culturais, criando espaços e mecanismos de poder.
Dessa maneira, a tecnologia de gênero evidencia uma questão
importante que é o ponto fulcral da diferença de gênero, produzida e
marcada pela relação homem e mulher, portanto, pela biologia do sexo
masculino e feminino. Desse modo, podemos evitar, conforme a autora, de tratar da problemática por um viés sexual, gênero não é propriedade dos corpos, é um produto de diferentes tecnologias sociais e não
pode ser confundido com diferença sexual no sentido biológico. Essa
preocupação pode evitar sérias limitações sobre o assunto e, por isso, é
preciso antes de tudo, esclarecer a definição de gênero.
Nesse processo de construção, as práticas sociais e os discursos
são tomados como mecanismos que criam espaços sociais “gendrados”,
ou seja, lugares “marcados por especificidades de gênero” (1987, p.
206) e têm a finalidade de manter e sustentar os mecanismos de dominação masculina, as hierarquias de gênero. Portanto,
O gênero é a representação da qual não se pode negar as implicações reais e concretas no social e o subjetivo compondo a vida
material dos indivíduos. Ao contrário. A representação de gênero
é sua construção e em um cero sentido pode–se dizer que a cultura e a arte no Ocidente são a marca da história desta construção (1987, p. 3).

E, no sentido de cada palavra, mas também, de cada signo, representa seu objeto, coisa, pois é uma representação de uma relação,
enquanto categoria histórica, e, assim, a partir da gramática e de como é
referido na forma gramatical de diferentes modos, ou até mesmo ausentes, de acordo com a língua, a relação sexo–gênero está sempre ligada a
uma representação como símbolos culturais e regula as relações homem–mulher, mas também relações homem–homem e,
Esta, teoricamente, engloba tanto a violência de homens contra
mulheres quanto a de mulheres contra homens, uma vez que o
conceito de gênero é aberto, sendo este o grande argumento das
críticas do conceito de patriarcado, que, como o próprio nome in-
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dica, é o regime da dominação–exploração das mulheres pelos
homens (SAFFIOTI, 2015, p. 47).

Até este momento, nossa discussão encaminhou–se no sentido
de explorar os conceitos teóricos de gênero, sexualidade e violência que
possibilitaram à compreensão dos termos em questão.
SOCIEDADE, CULTURA E PODER: DISTANCIAMENTOS,
OPOSIÇÕES E DISCRIMINAÇÃO DE GÊNERO
A sociedade é assim, caracterizada por distanciamentos entre
opostos, como por exemplo, o público e o privado, o bom e o mal, o
sagrado e o profano, o homem e a mulher, o macho e a fêmea, o gordo
e o magro, dentre outras oposições, que operam as divisões entre espaços–tempos e,
Cada modalidade de relação social envolve distância social; e
toda relação social é, de certa forma, uma manipulação de posições que se situam em pontos diferentes do espaço social. A variedade e a diversidade da vida social não podem ser estudadas
sem o conceito de distância social. Nesse sentido, é uma pena
para que os cientistas não se tivessem debruçado sobre a problemática do distanciamento social horizontal com a mesma atenção que dedicaram ao estudo do espaço vertical (posições superiores e inferiores, dominantes, ascensão social, etc.) (RODRIGUES, 1975, p. 29–30).

E, nos últimos anos a relação social entre pessoas e grupos vem
sofrendo grandes transformações no que se refere a gênero e sexualidade, alteram concepções sobre o que é ser homem e ser mulher, masculino e feminino e novas identidades sociais emergiram, “tornaram–se visíveis, provocando, em seu processo de afirmação e diferenciação, novas divisões sociais e o nascimento do que passou a ser conhecido
como ‘política de identidades’”, diz Louro (2000), nas trilhas de Hall
(1997a, p. 73). Termo utilizado por Judith Butler, em sua obra “Bodies
that matter: on the discursive limits of ‘sex’” (1993) e, historicizando o corpo e
o sexo, procura discutir a dicotomia sexo x gênero, buscando resolver a
questão da limitação da ‘natureza biológica’. Assim, problematiza a categoria identidade, independente da forma, pois esta é, na sua compreensão, uma ação/tarefa política e a “desconstrução da identidade não é a
desconstrução da política; ao invés disso, ela estabelece como políticos
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os próprios termos pelos quais a identidade é articulada” (BUTLER,
2003, p. 213). Woodward (2000, p. 9) procura mostrar que a identidade
é marcada pela diferença, essa marcação não deixa de ter os seus problemas, pois, são produzidas no interior de sistemas simbólicos e dependem do investimento do sujeito em uma identidade.
Hall (2000, p. 103) traz também provocações sobre a categoria
identidade e pergunta: “Quem precisa da identidade? ”. O autor apresenta duas respostas a esta questão: “A primeira consiste em observar a
existência de algo que distingue a crítica desconstrutiva à qual muitos
destes conceitos essencialistas têm sido submetidos […]. A identidade é
um desses conceitos que operam ‘sob rasura’, no intervalo entre a inversão e a emergência […]” (p. 103–104). Para o autor, é preciso entender que não se pode pensar de forma antiga, mas também, não se pode
deixar de lado as questões–chave, pois são essenciais na definição dos
conceitos. E, a segunda resposta, para o autor, “exige que observamos
onde e em relação a qual conjunto de problemas emerge a irredutibilidade do conceito de identidade” e, assim, pensa o autor “que a resposta
neste caso, está em sua centralidade para a questão da agência e da política” (1997a, p. 104). Dentro dessa discussão, o autor busca explicações para mostrar de que modo as identidades modernas estão sendo
fragmentadas e, assim, a desagregação e o deslocamento da concepção
do sujeito moderno, se modificam e ocorrem descentrando o sujeito.
E, para isso, cita as abordagens teóricas que contribuíram com o
descentramento final do sujeito cartesiano, afirmando que para tentar
mapear a história do sujeito moderno é uma tarefa muito difícil, mesmo
assim, tenta esboçar algumas concepções e eventos que influenciaram
nessas mudanças e transformações da concepção de sujeito e, dentre
elas, cita o quarto descentramento que ocorreu com Foucault na sua
produção da “genealogia do sujeito moderno” e o “poder disciplinar”,
que “está preocupado, em primeiro lugar, com a regulação, a vigilância
e o governo da espécie humana ou de populações inteiras e, em segundo lugar, do indivíduo e do corpo” (p. 41–44), tendo como lugar as instituições que se desenvolveram ao longo do século XIX, como a escola,
oficinas, quarteis, prisões etc. Sendo o quinto movimento, o impacto do
feminismo, tanto como crítica teórica como um movimento social, que
reivindicava identidade social para mulheres, a política sexual de gays e
lésbicas, dentre outros, e deu contribuições mais diretas com o descentramento conceitual do sujeito cartesiano e sociológico (p. 44– 45).
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As identidades culturais são híbridas, ou seja, movidas por mudanças, encontros e desencontros, por isso, é possível afirmar que temos identidades em transformação e, uma vez que “a identidade muda
de acordo com a forma como o sujeito é interpelado ou representado, a
identificação não é automática, mas pode ser ganhada ou perdida”
(1997a, p. 21). Segundo o autor, a política de identidade nos permite
conceituar “nossas identidades”,
Como as sedimentações através do tempo daquelas diferentes
identificações ou posições que adotamos e procuramos ‘viver’,
como se viesse de dentro, mas que, sem dúvida, são ocasionadas
por um conjunto especial de circunstâncias, sentimentos, histórias e experiências única e peculiarmente nossas, como sujeitos
individuais. Nossas identidades são, em resumo, formadas culturalmente (1997b, p. 26).

Para Hall (1997b) esse processo produz o sujeito pós–moderno,
conceptualizado e vê o homem como movimento que não é unificado,
idêntico, homogêneo, não tem uma identidade fixa e, é definida historicamente e não biologicamente. Desta forma, o homem e a sociedade
são indissociáveis, o indivíduo passa por constantes processos de transformação, identificação, deslocamentos e descentração, não tendo identidade essencial ou permanente. As identidades culturais são híbridas,
movidas por mudanças, encontros e desencontros e são construídas
dentro e não fora do discurso. E o sujeito “assume identidades que não
são unificadas ao redor de um ‘eu’ coerente. Dentro de nós há identidades contraditórias, empurrando em diferentes direções, de tal modo que
nossas identificações estão sendo continuamente deslocadas (p.13) ”.
Segundo a concepção do autor (1997b), as identidades sociais devem
ser pensadas como construídas no interior da representação, produzidas
em locais históricos e através da cultura, não fora delas, pois são resultados de um processo de identificação e permite posicionamentos, subjetividades, provocam discurso, diálogo e transformação.
Costa (1994, p. 141), também fala sobre esta problemática, ressaltando que as pensadoras feministas têm seu papel ativo nesse processo, tematizando, desconstruindo e minando virtualmente as categorias
epistemológicas e ontológicas mais fundamentais do Ocidente que são:
o Sujeito, a Verdade, a Razão, etc. e, assim, estão demolindo tradições,
num processo de desconstrução e reconstrução, dentre outras categorias, a dicotomia entre masculino/feminino. Desse modo,
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Estamos testemunhando atualmente, em vários campos acadêmicos, um debate contraditório, porém muito promissor, sobre a
questão do modernismo/pós–modernismo. Alguns teóricos argumentam, que o projeto iluminista moderno está desmoronando, e que partimos da confiança para um ceticismo total quanto à
natureza e escopo da racionalidade humana (1994, p. 141).

Além disso, a autora explica, ao longo do seu percurso teórico,
que as mudanças que estão ocorrendo nas conceitualizações do gênero,
de variável arbitrária para gênero no pós–estruturalismo, têm também
influenciado na interpretação das práticas sociais e dos discursos culturais, e, dentre as mudanças de concepção ocorridas, podemos destacar
que
[…] essa perspectiva pressupõe que só existe uma ‘voz ou cultura feminina’ homogênea. Como o gênero em nossa cultura geralmente se imbrica com outras categorias de estratificação (e.g .
classe, raça, etnicidade, idade), bem como com dimensões que se
encontram dentro do campo das relações de gênero (e.g., homossexuais, heterossexuais, transexuais, bissexuais, etc.), somente nos é possível falar de uma multiplicidade e diversidade de
‘vozes femininas’ (1994, p. 155).

Além dessas questões já colocadas até aqui sobre sociedade, cultura e poder, falando sobre os distanciamentos, oposições e discriminação de gênero e as novas concepções emergentes sobre gênero, masculinidade e feminilidade, ainda podemos destacar o papel da televisão, do
cinema, das revistas e da publicidade, como destaca Louro (1999, p. 75),
“também exerciam sua pedagogia”, demonstrando ser “guias mais confiáveis para dizer como era uma mulher desejável e tentávamos, o quanto era possível, nos aproximar dessa representação” e, por outro lado, a
escola, “pretendia desviar nosso interesse para outros assuntos, adiando, a todo preço, a atenção sobre a sexualidade” (p. 75).
Nesse contexto, as identidades são influenciadas pela mídia e
pelas instituições de ensino, as relações de poder que são manifestadas
na TV e na escola constroem os processos de socialização da criança e
do adolescente, pois ambas são lugares de interações e influenciam no
desenvolvimento e formação destes sujeitos, que se apropriam das imagens, do ensino, da educação, de informações, estimulam e produzem
comportamentos, atitudes, valores, papéis sociais, modos de ser, de se
vestir etc. A primeira cria uma realidade social por meio das notícias
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que chegam até a casa e daí para a escola. Mas as duas utilizam do poder simbólico (BOURDIEU, 1997) e disciplinar (FOUCAULT, 1987)
sobre os indivíduos e a sociedade e suas práticas são favorecidas pela ignorância e subordinação dos participantes.
O campo simbólico é constituído por maneiras de pensar, ver,
olhar, sentir e, desse modo, dá–se a produção social da violência simbólica, uma violência que “se exerce com a cumplicidade tácita dos que
a sofrem e também, com frequência, dos que a exercem, na medida em
que uns e outros são inconscientes de exercê–la ou de sofrê–la (BOURDIEU, 1997, p. 22)”. E o corpo humano “entra numa maquinaria de
poder que o esquadrinha, o desarticula e o recompõe” e, assim, uma
“anatomia política”, ou seja, “uma mecânica do poder” nasce e define
“como se pode ter domínio sobre o corpo dos outros, não simplesmente para que façam o que se quer, mas para que operem com se quer,
com as técnicas, segundo a rapidez e eficácia que se determina”, como
lembra Foucault (1987).
A violência está em toda a parte e, na mídia, tem sido motivo de
estudos e provocações sobre a sua estrutura invisível e seus efeitos, sua
manipulação e sensacionalismo e o “monopólio de fato sobre a formação das cabeças de uma parcela muito importante da população. […]”
(BOURDIEU, 1997, p. 23–24) e, ao insistir nas variedades, preenche o
tempo raro ou vazio da população, com nada ou quase nada e afasta as
informações pertinentes que deveria possuir o cidadão para exercer seus
direitos democráticos e cidadãos.
A mídia precisa de fatos, acontecimentos, do sensacional e,
como lembra Michaud (1989, p. 49), a relação com o mundo passa pelas imagens, que nos mostram as coisas como se estivéssemos lá ou estado, mas, na maioria das vezes, as imagens são enganosas, (re) enquadradas, distorcidas e, as imagens da violência não escapam disso, diz o
autor. Desse modo, produzem e/ou aumentam o sentimento de insegurança, medo, provocam terror, como se fossemos também atingidos, feridos, mortos, assassinados, vítimas dos roubos, assaltos, latrocínios –
de uma violência difusa e endêmica. Desse modo, a violência torna–se
irreal, natural, comum, banalizada.
E sobre a violência de gênero, percebemos a exaltação do homem branco heterossexual, de classe média urbana e cristão, bem presentes na mídia e, como exalta Louro (1998, p. 39), a “evidência que a
sexualidade e as relações entre os gêneros vêm ganhando nas revistas,
nos filmes, nos outdoors, na televisão ou na publicidade é notável. Sua
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centralidade na cultura infanto–juvenil também não pode ser negada
[…]”. A escola não deve ignorar essa situação e não tomar partido dessas questões, assim como os seus professores “que se pretendam críticas/os não podem se permitir uma posição de ignorância ou de desatenção face a tudo isso” (p. 39), os segredos e as mentiras escolares não
se comportam mais no lugar ocupado pelo gênero e sexualidade na escola e outros espaços sociais e apesar do esforço de setores institucionais e do governo, a sexualidade de meninos e meninas, de adolescentes
e jovens, não consegue ser mantida fora da escola, assim como,
Também é fácil notar, observando–se a mídia, as falas dos políticos ou os livros escolares, que é o sujeito branco e cristão que é
tomado como referência. Em nosso país, ao mesmo tempo em
que se exalta uma pretensa ‘democracia racial”, as fotos publicitárias que vendem planos de casa própria, leite ou cosméticos,
estampam homens e mulheres brancos com hábitos e roupas
marcadamente urbanos (LOURO, 1998, p. 36).

Parece que os Titãs (música Televisão, lançada em 1985, no Brasil, pela WEA) tem razão nesse ponto: “A televisão me deixou burro,
muito burro demais. Agora todas as coisas que eu penso me parecem
iguais […]”. Uma vez de olhos abertos e atentos, podemos ver exemplos confirmadores em toda parte do mundo, abrir as janelas e as cortinas e, assim, podemos ver, olhar e, se importar com o que está diante
dos nossos olhos e parecemos não querer ver, reagir ou “tomar partido”, pois, “ficar de fora é melhor”, “não nos atinge”. Será que não!? As
violências estão, dentre e fora das instituições, na rua, na praça e, desse
modo, também as violências de gênero se manifestam contra mulheres,
adolescentes, jovens, crianças e idosos, sem distinção. E, também, as violências de homens contra homens, todos são objetos da violência masculina que se produz e reproduz nas relações de poder e, muitas vezes,
entrelaçadas a outros marcadores sociais, como raça, classe, etnia, uma
herança de uma “cultura senhorial”. Assim, ela se mantém marcada pela
estrutura hierárquica do espaço social brasileiro, que implica sempre em
uma divisão de poder, em duas posições sociais de forma radical e autoritária, do que manda e do que obedece, do que dá as ordens e o outro
deve cumprir, portanto,
[…] do espaço social que determina a forma de uma sociedade
fortemente verticalizada em todos os seus aspectos: nela, as relações sociais e intersubjetivas são sempre realizadas como relação
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entre um superior, que manda, e um inferior, que obedece. As
diferenças e assimetrias são sempre transformadas em desigualdades que reforçam a relação mando–obediência. O outro jamais
é reconhecido como sujeito de direitos, jamais é reconhecido
como subjetividade nem alteridade. As relações entre os que se
julgam iguais são de “parentesco”, isto é, de cumplicidade ou de
compadrio; e entre os que são vistos como desiguais o relacionamento assume a forma do favor, da clientela, da tutela ou da cooptação. Enfim, quando a desigualdade é muito marcada, a relação social assume a forma nua da opressão física e/ou psíquica
(CHAUI, 2014, p. 226).

Essa forma de olhar e avaliar as oposições nas modalidades de
relações sociais e manipulação de oposições pela sociedade que distancia de forma horizontal as pessoas e grupos sociais, conforme suas características, classe, religião, idade, gênero, sexo, raça, etnia, dentre outras formas de marcar o contrário, favorece as desigualdades sociais.
Sendo que, a partir de uma “ideia de uma sociedade segmentada, com
as oposições clássicas entre homem/mulher, velho/moço, rua/casa,
boa vida/trabalho” (DAMATTA, 1997, p. 51), a escola continua a produzir e reproduzir preconceitos, estereótipos e discriminação nas representações e orientações autoritárias, impositivas e ideologias perversas
de gênero e sexualidade, masculinidades e feminilidades.
A partir da abordagem da sociedade humana de Lévi–Strauss
(1968), Rodrigues (1975) trata da sociedade como um sistema de significação, observando que a relação do comportamento humano e as relações sociais constituem uma linguagem e a cultura se constitui como
um sistema de representações, um distintivo das sociedades humanas,
uma atividade que consiste em estabelecer as rupturas, oposições, contrastes, distinções que constituem o sentido do mundo, das coisas e relações sociais e, também, impõe regras e normas sociais. Assim, o corpo
funciona “como um mapa que orienta o comportamento dos indivíduos em sua vida social” (1975, p. 18–19) e é sempre uma representação da sociedade, uma entidade provida de sentido e significação e as
relações sociais envolvem crenças, comportamentos, valores, expectativas, quanto interações no espaço e tempo.
Héritier (2009, p.161) na entrevista sobre Lévi–Strauss, diz que
“ele sabia que existe uma desigualdade nas relações entre os sexos e a
analisa na relação irmão/irmã, mas não fez dela um motor essencial dos
modelos que estabeleceu para compreender o fato social”. Ainda lem___
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bra que o autor apreciava alguns de seus trabalhos, mas não tem certeza
se ele aprovaria do mesmo modo alguns mais recentes, em particular
sobre a relação de gênero e a relação de sexo. Héritier (2009) prossegue
com seu pensamento, destacando que Lévi–Strauss mostrou como a
criação do social “se originou da necessidade, para os grupos humanos,
de sobreviver, e assim de encontrar modos de coexistência pacífica em
longo prazo, o que é a condição social dos acordos de troca matrimonial com os outros grupos” (161–162). Mas a dificuldade da sociedade de
lidar com os contrários, com o paradoxo, produziu conflitos no desenvolvimento da cultura que também produz a fragmentação da realidade
em oposições e oposições binárias.
[…] esse mapa não se confunde com o território: é uma representação abstrata dele, submetida a uma lógica que permite decifrá–lo. Viver em sociedade é viver sob a dominação dessa lógica
e as pessoas se comportam segundo as exigências dela, muitas
vezes sem que disso tenham consciência. Podemos, então, inferir
que, se a vida coletiva, como a vida psíquica dos indivíduos, se
faz de representações, ou seja, das figurações mentais de seus
componentes – sendo, então, a sociedade, de natureza intelectual
– o seu conhecimento requer uma teoria social do conhecimento
(RODRIGUES, 1975, p. 11)

Dentre as distinções e oposições discutidas pelo autor (1975)
para explicar a relação entre os opostos, está o sentido entre “O distante e o próximo”, no qual procura mostrar que o
Abismo que separa o Sagrado e o Profano, ou tipos diferentes de
coisas sagradas, não é, entretanto, a única forma de manifestação
da distância social. Não apenas a sociedade ideal, como também
qualquer forma de comunicação implica necessariamente um distanciamento prévio que o ato comunicativo pretende superar
(1975, p. 29).

Esse exemplo sobre a separação entre o Sagrado e o Profano,
“maneiras de serem as coisas” e importantes “articuladores no sentido
da estrutura social”, na qual até a proibição da comunicação entre as
duas posições, “é já, em outro nível, uma maneira de expressar a natureza da relação entre ambas e entre estas e o resto do sistema, tal como
acontece quando se proíbe aos reis que desposem plebeus […]” (Rodrigues, 1975, p. 24–29), nos ajuda a pensar sobre as questões de gênero e
sexualidade na sociedade contemporânea e na escola, pois a distância
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social, como lembra o autor, não tem caráter absoluto, algumas distâncias são superáveis e “outras, insuperáveis, como a que existe em nossa
sociedade entre homens e mulher” (1975, p. 30).
Porém, o autor encontra uma explicação para esclarecer que,
mesmo diante da impossibilidade da passagem de uma posição a outra,
há sempre um lugar de pertencimento, de como considerar próximos e
tratar como pertencendo a um “nós”, pois não se pode negar que o
“nós” e o “outros” fazem parte desse movimento de aproximação e
afastamento, pois, de acordo com a sua concepção, a distância social é
manipulada pelos indivíduos, produzidas e vividas por eles. Esse processo é fruto de uma cultura que produz o seu próprio sentido, aos
olhos dos seus membros e grupos sociais, cria contornos, contrastes,
oposições, distinções, fisionomia própria, identidade própria e institui
limites e, assim, “se põe como um ‘nós’ às outras culturas vistas como
um ‘eles’ ou ‘outros’” (1975, p. 43)
Desse modo, a escola e a sociedade separam e/ou juntam os
grupos sociais por diferenças marcadas por construções sociais, como
no caso de gênero e sexualidade, traçando e impondo o que é certo e o
que é errado, inclusive para o que deve ser masculino e ser feminino.
Não há dúvida, pela linguagem e pensamento, as sociedades constroem
categorias, oposições, divide as sociedades e o mundo e, na maioria dos
casos, determinando e impondo condições, comportamentos, de forma
arbitrária. Sobre a crítica à resistência e crença na normatividade e universalidade da linguagem, Moreno (1999, p. 15), dá exemplo da língua
do hopi, uma nação indígena do norte do Arizona (E.U.A.), que possuem termos próprios “que indiquem o gênero a que pertence a pessoa de
quem se fala, e alguns povos indígenas da América – como os navarros
– classificam, em seu idioma, os objetos de acordo com a forma que
possuem, dando a esta caraterística prioridade sobre as demais.
A vida cotidiana se afigura, então, para o indivíduo, como um
continuum de tipificações para cima, para baixo e para os lados,
que variam desde as relações contínuas, frequentes, intensas e
face a face, que configuram nele uma consciência de “nós” com
indivíduos que se reconhecem como pertencendo ao mesmo
grupo e como tendo as mesmas coisas que se lhe apresentam
como anônimas abstrações inteiramente remotas. A estrutura social envolve o conjunto dessas tipificações polares (RODRIGUES, 1975, p. 31).
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No Brasil, as vertentes de gênero foram muito influenciadas pelas abordagens europeias e norte–americanas que se dedicam aos estudos de gênero e sexualidade. Machado (1998, p. 107) chama a atenção
para a generalização do uso do conceito de gênero no campo intelectual
anglo–saxônico nos saberes disciplinares das diferentes áreas do conhecimento, da sociologia, antropologia, história, literatura, filosofia e psicologia, nos anos oitenta e noventa, que influenciaram no compartilhamento da radicalização da ideia da desnaturalização biológica das categorias de homem e mulher e da construção simbólica das noções de feminino e masculino, na dimensão social e cultural. E, no Brasil, o uso
do conceito de gênero, “se tornou cada vez mais generalizado no campo intelectual brasileiro e, embora, ainda que parcialmente, esteja sendo
usado como sinônimo dos estudos de mulheres […]” (1998, p.18). Este
posicionamento gerou uma nova metodologia de análise no campo intelectual, um novo paradigma de análises de gênero, que segundo o autor, no seu entendimento, parecem existir três pilares que permitem diferenciar a proposta paradigmática dos estudos de gênero e a metodológica dos estudos sobre mulheres, a saber:
Em primeiro lugar, porque se está diante da afirmação compartilhada da ruptura radical entre a noção biológica de sexo e a noção social de gênero. Em segundo lugar, porque se está diante da
afirmação do privilegiamento metodológico das relações de gênero, sobre qualquer substancialidade das categorias de mulher e
homem ou de feminino e masculino. E em terceiro lugar, porque
se está também diante da afirmação da transversalidade de gênero, isto é, do entendimento de que a construção social de gênero
perpassa as mais diferentes áreas do social (MACHADO, 1998,
p. 108).

Machado (1998) procura esclarecer as formas de distanciamento
produzido pelas distintas abordagens de gênero, lembrando que Beauvoir, no seu “O segundo sexo” destaca que, já em 1949, “não se nascia
mulher, que se tornava mulher” e, coloca um ponto de interrogação sobre qual a novidade de se levar esta afirmação às últimas consequências,
indagando sobre “as relações entre sexo biológico e construção da categoria social da mulher” (p. 108). Vimos que há uma preocupação da autora em esclarecer o ponto X dessa diferença conceitual e paradigmática, entre uma abordagem e outra e o resultado de um novo paradigma
presente, contudo, não “são poucas as diversidades teórico–epistemoló___
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gicas, nem poucas as diversidades das perspectivas disciplinares que diferenciam as (os) pesquisadoras (es) de gênero” (p. 109).
Segundo a autora (1998, p.111)
[…] o dilema insolúvel da igualdade/diferença que, por tanto
tempo, dividiu e, em certo sentido, ainda divide o campo feminista e os estudos de gênero é presa e armadilha desta mesma dicotomia. O dilema do pensamento ocidental, a partir do qual foram criados os saberes disciplinares das humanidades e das ciências exatas, é que a cultura está para o masculino assim como o
feminino está para a natureza e que a noção de identidade está
para o masculino assim como a diferença está para o feminino.
Acrescente–se que as dicotomias no pensamento ocidental tendem a ser unidirecionadas em termos de hierarquia de valor, e teremos que o masculino estará associado com quaisquer termos
que estejam na posição superior. Depois de reveladas estas construções simbólicas, no interior mesmo dos estudos de gênero,
passou–se a desconstruí–las.

Não é tarefa muito fácil desconstruir essas concepções e dicotomias que envolve a construção arbitrária de gênero, como coloca em
destaque a autora, oriundos de um processo histórico e social também
arbitrário, autoritário, masculino, e romper com a crença de um sexo biológico e com a dessubstancialização das categorias naturalizadas de homens e mulheres. No entanto, destaca a autora, que os estudos de gênero apontaram novo paradigma metodológico, inclusive “apontaram a
primazia da diferenciação sobre as diferenças construídas, isto é, a primazia das relações entre os gêneros sobre as concepções de cada um
dos gêneros” (p. 112).
Héritier (1989) em “Parentesco”, discute a dicotomia masculino/feminino e reconhece a sociedade ocidental como um espaço de
dominação masculina e é clara a subordinação da mulher no domínio
político, do econômico, do simbólico, com pouca representação feminina nos órgãos locais ou centrais de governação e, a maioria, estão confinadas no espaço doméstico ou atividades artesanais.
No plano simbólico, orientado pela tradição e pela educação
dada aos filhos, as atividades valorizadas e apreciadas são as que
os homens exercem. Para além disto, um conjunto de juízos de
valor põe em evidência diferenças, apresentadas como naturais e
irremediáveis tanto quanto irrecusáveis, às “qualidades” ou aos
“defeitos”, considerados como marcados por uma importância
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tipicamente sexual: um discurso negativo mostra as mulheres
como criaturas irracionais e ilógicas, desprovidas de espírito crítico, curiosas, indiscretas, faladoras, incapazes de guardar um segredo, rotineiras, pouco dotadas de espírito inventivo, pouco criativas […], desobedientes, impudicas, volúveis, perversas (HÉRITIER, 1989, p. 11).

É interessante destacar que a sociedade possui uma história política, econômica, cultural e, referindo–se a sexualidade e gêneros, como
a outros marcadores sociais, indica e impõe o que deve e não deve ser;
o que é certo e o que é errado, marcando oposições corpo humano e,
desse modo, produzindo a divisão social de gênero e sexualidade, de
forma autoritária, assume seus ranços coloniais. As divisões sociais de
classe, assim como de gênero e sexo, “manifestações ideológicas do autoritarismo brasileiro”, em todos os sentidos, “são naturalizadas por um
conjunto de práticas que ocultam a determinação histórica ou material
da exploração, da discriminação e da dominação, e que, imaginariamente, estruturam a sociedade sob o signo da nação una e indivisa”, como
lembra Chaui (2014, p. 226) e, desse modo, escamoteia as divisões reais
que a constituem e continua produzindo as desigualdades “postas como
inferioridade natural”, como no caso das mulheres, trabalhadores, negros, índios
[…] e as diferenças, também naturalizadas, tendem a aparecer
ora como desvios da norma (no caso das diferenças étnicas e de
gênero), ora como perversão ou monstruosidade (no caso dos
homossexuais, por exemplo). Essa naturalização, que esvazia a
gênese histórica da desigualdade e da diferença, permite a naturalização de todas as formas visíveis e invisíveis de violência, pois
estas não são percebidas como tais (CHAUI, 2014, p. 227).

Na verdade, falar de violência de gênero e sexualidade, é o mesmo que tratar de um fenômeno que exige a atenção de diferentes setores da sociedade, inclusive da família e da escola, quando a questão é a
formação do cidadão, que embora possam parecer simples expressões,
atos, convicções e ideologias, provocam exclusões e são responsáveis
por atos e ações desumanizantes e injustas e, por serem assim, geram
diferentes tipos de violência.
Para compreender melhor essa realidade, devemos estar sempre
atentos ao significado e sentido das expressões empregadas para classificar, avaliar, punir, dividir, excluir, discriminar, empregar (pre) concei___
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tos para denominar o que é bom e o que é mau, o que deve ser e o que
não deve ser, emprego de ideias absurdas e banalizar a violência. As palavras e expressões refletem o nosso pensamento, desde o nosso nascimento, começamos a receber a influência social, na família e, posteriormente, com a vizinhança, amigos, que influenciam à nossa maneira de
ser, ver, olhar e estar no mundo, nas interações sociais, inclusive sobre
o que são coisas de meninos e coisas de meninas, o lugar da mulher e o
lugar do homem e, assim,
[…] cada sociedade elege um certo número de atributos que configuram o que o homem deve ser, tanto do ponto de vista intelectual ou moral, quanto do ponto de vista físico; que esta constelação de atributos é, em certa medida, a mesma, para todos os
membros de uma sociedade, embora tenda a se distinguir em nuances segundo os diferentes grupos, classes ou categorias que
toda sociedade abriga (RODRIGUES, 1975, p. 48).

A sociedade é responsável de uma diversidade de situações e assim, delineia as trajetórias dos sujeitos e grupos sociais e a educação que
deveria proporcionar prazer, ternura, alegria, criatividade, promover autoestima, solidariedade, o exercício da cidadania, permanece consentindo as relações de desigualdade social e entre os indivíduos, a disciplinar
e promover a “normalização dos sujeitos” e a “docilização dos corpos”,
o poder penetrou no corpo e encontra–se exposto no próprio corpo
(FOUCAULT, 1979, 1987) e as relações de poder na escola demonstram isso, além do mais, há o excesso de autoridade e autoritarismo sobre o aluno.
De acordo com o argumento de (KRISHNAMURT, 1993, p.
12), a educação não significa, “apenas adquirir conhecimentos, coligir e
correlacionar fatos; é compreender o significado da vida como um
todo”, portando é função social da educação ajudar a descobrir valores
e a derrubar barreiras nacionais e sociais, em lugar de as reforçar empurrando os indivíduos para antagonismo ou estimular a adaptar–se à
sociedade ou manter–se negativamente em harmonia com ela, mas cultivar relações saudáveis e corretas entre indivíduos e indivíduos e sociedade.
Segundo Rodrigues (1975, p. 48),
Reconhece–se ser função da educação inculcar nas crianças esses
atributos, de maneira a garantir um certo número de estados
mentais e físicos, alguns dos quais impossíveis de estarem ausen-
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tes em algum dos indivíduos, quer como exigência da sociedade
global, quer como requisito da fração social a que o indivíduo se
associa particularmente. Portanto, é a sociedade em sua globalidade e cada fragmento social em particular que decidem o ideal
intelectual, afetivo, moral ou físico que a educação deve implementar nos indivíduos a socializar, e, tanto quanto no espírito,
uma sociedade não pode sobreviver sem fixar no físico de suas
crianças algumas similitudes essenciais que as identifiquem e possibilitem a comunicação entre elas.

Os distanciamentos entre os componentes dos sistemas sociais
discutidos por Rodrigues (1975) esclarecem os modos de agir, pensar e
de sentir consideradas como justas e injustas, conforme ou desconforme as normas estabelecidas pelas sociedades humanas e, do mesmo
modo, interferem sobre o corpo humano, socialmente concebido de
forma particular por cada sociedade e toda cultura se preocupa com as
manifestações do corpo e da sexualidade, coibindo–os ou estimulando–
os.
Ao corpo de aplicam, portanto, crenças e sentimentos que estão
na base da nossa vida social e que, ao mesmo tempo, não estão
subordinados diretamente ao corpo. O mundo das representações se adiciona e se sobrepõe a seu fundamento natural e material, sem provir diretamente dele. As forças físicas e as forças coletivas estão simultaneamente juntas e separadas (RODRIGUES,
1975, p. 46)

Ora, o que acontece com essa questão é o fato de que há diferenças entre os modos das sociedades determinar historicamente a divisão entre o que coloca como opostos, entre masculinidade e feminilidade, homem e mulher, como por exemplo, a divisão de trabalho, de modos de se vestir, colocar–se diante dos espaços de interações sociais padronizados, pois
Algumas sociedades impõem a mais estrita monogamia para ambos os sexos, ou para um deles apenas, enquanto outras admitem
que um homem se una sexualmente a várias mulheres, ou vários
homens se una sexualmente a várias mulheres, ou vários homens
a una só mulher. O homossexualismo foi aceito em várias sociedades, como no mundo greco–romano e em certas áreas do Islã,
e terminantemente banido em várias outras. Em diversos períodos da história cristã e entre certos grupos do Tibete, o celibato
foi admirado e desejado. Definir os papéis sexuais do homem e
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da mulher e a forma de relacionamento de ambos é um problema muito menos biológico do que se tem comumente pensado
(RODRIGUES, 1975, p.70).

O autor cita diferentes situações de controle social sobre os indivíduos e grupos sociais, afirmando que nenhuma sociedade deixa de
restringir de alguma forma o comportamento sexual de seus membros
e, também, de padronizar o que é, por exemplo, decente e indecente,
honroso e desonroso, certo e errado, dentre outros conceitos socialmente aprendidos, conforme suas respectivas culturas. Em algumas sociedades, como a brasileira, por exemplo, a mulher é considerada um
sujeito passivo e tem por natureza a necessidade de ser submetida e
controlada pelo homem. Assim, a ideologia machista se mantém na escola e as desigualdades nas relações de gênero e sexo, colocam as mulheres como indivíduos passivos, na maioria das relações e atribuições
sociais, no modo como são respeitadas na família, no mercado de trabalho, nas relações de parentesco, no matrimônio, geralmente motivadas
por espaços marcados por limites sexuais.
Nesse sentido, devemos considerar que o lugar ocupado por
homens e mulheres, masculinos e femininos, na sociedade humana, autoritária, verticalizada, machista deve ser questionado, e, desde o primeiro dia quando chegam a escola, meninos e meninas “já sabem muito
bem qual é a sua identidade sexual e qual é o papel que, como tais, lhes
corresponde, ainda que não tenham muito claro o alcance e o significado deste conceito, assim como o de tantos outros”, diz Moreno (1999,
p.16). A questão é a posição que a escola se coloca, de que forma ela
produz os conceitos e as concepções sobre menina e menino, de que
modo ela colaborará com os esclarecimentos conceituais do significado
de ser menina e ser menino, se fará isso de maneira clara e aberta, sem
emprego de preconceitos e estereótipos, ou “de forma dissimulada ou
com a certeza arrogante daquilo que, por ser tão evidente, não necessita
sequer ser mencionado nem muito menos explicado” (1999, p. 16).
Saffioti (2015) falando de “Gênero, patriarcado, violência”, fala
desse problema social, tratando do papel da mulher na sociedade atual e
explica que
A desigualdade de gênero, longe de ser natural, é posta pela tradição cultural, pelas estruturas de poder, pelos agentes envolvidos na trama de relações sociais. Nas relações entre homens e
entre mulheres, a desigualdade de gênero não é dada, mas pode
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ser construída, e o é, com frequência. O fato, porém, de não ser
dada previamente ao estabelecimento da relação a diferencia da
relação homem–mulher. Nestes termos, gênero concerne, preferencialmente, as relações homem–mulher. Isto não significa que
uma relação de violência entre dois homens ou entre duas mulheres não possa figurar sob a rubrica de violência de gênero
(2015, p. 75).

A interpretação do caráter relacional do gênero, todavia, deixa,
muitas vezes, a desejar. Com efeito, se para esta vertente do pensamento feminista gênero a desigualdade de gênero está longe de ser algo tomado como natural, mas resultado de construções nas trocas simbólicas
e cultuais nas interações entre os indivíduos que nas convivências sociais, estabelecem hierarquias, produzem oposições, relações entre categorias e diferenciação entre elas, dando importância ou não, no jogo de
poder e de inclusão ou exclusão.
Butler (2003, p. 24) demonstra a sua preocupação em definir gênero devido à complexidade do termo e a complexidade do conceito de
gênero exige um conjunto interdisciplinar e pós–interdisciplinar de discursos que resista a domesticação do termo, pois, se o gênero “são os
significados culturais assumidos pelo corpo sexuado, não se pode dizer
que ele decorra, de um sexo desta ou daquela maneira”.
Levada a seu limite lógico, a distinção sexo/gênero sugere uma
descontinuidade radical entre corpos sexuados e gêneros culturalmente construídos. Supondo por um momento a estabilidade
do sexo binário, não decorre daí que a construção de “homens”
se aplique exclusivamente a corpos masculinos, ou que o termo
“mulheres” interprete somente corpos femininos. […], mesmo
que os sexos pareçam não problematicamente binários em sua
morfologia e constituição (ao que será questionado), não há razão para supor que os gêneros também devam permanecer em
números de dois (2003, p. 24).

A partir desse entendimento, podemos dizer que a produção social sobre o gênero, historicamente construídos demonstram que os discursos sobre as mulheres, como dever ser menina e ser menino, em especial sobre seus corpos e seu comportamento, são discutidos de tempos em tempos, sem precedentes e, como destaca Butler (2003, p. 26),
Em algumas explicações, a ideia de que o gênero é construído
sugere um certo determinismo de significados do gênero, inscri-
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tos em corpos anatomicamente diferenciados, sendo esses corpos compreendidos como recipientes passivos de uma lei cultural inexorável. Quando a “cultura” relevante que “constrói” o gênero é compreendida nos termos dessa lei ou conjunto de leis,
tem–se a impressão de que a biologia, mas a cultura se torna o
destino.

Observando essa compreensão de Butler (2003), Bourdieu
(1999, 1997), Foucault (1987), Moreno (1999), Saffioti (2015), dentre
outros, sobre as relações de poder e gênero, podemos dizer que o fazer,
o pensar, os saberes e as representações do professor, um sujeito que
foi educado numa cultura e discursos como forma como as pessoas podem agir e/ou pensar sobre os outros e o mundo e, assim, ditam e ordenam, “não emergem no vazio, mas em espaços macros e microssociais, fluentes em tempos históricos de curta, média e longa duração”
(TEIXEIRA, 1996, p. 181) e, como os alunos, é um sujeito marcado
por espaços de onde se pode classificar, medir, avaliar, julgar, punir e
decidir sobre ações, pessoas, relações de gênero e moralidades. Sendo
que,
[…] um conjunto de juízos de valor põe em evidência diferenças,
apresentadas como naturais e irremediáveis tanto quanto irrecusáveis, às “qualidades” ou aos “defeitos”, considerados como
marcados por uma importância tipicamente sexual: um discurso
negativo mostra as mulheres como criaturas irracionais e ilógicas,
desprovidas de espírito crítico, curiosas, indiscretas, faladoras, incapazes de guardar um segredo, rotineiras, pouco dotadas de espírito inventivo, pouco criativas […], desobedientes, impudicas,
volúveis, perversas (HÉRITIER, 1989, p. 11).

O machismo, segundo Heilborn (2000, p. 96) refere–se “a ideia
de prestígio e extremado poder masculinos” e, enquanto fenômeno cultural, “integra–se em um complexo de traços de organização do parentesco e da moral comuns ao mundo mediterrâneo, fundamental para a
formação da identidade da América Latina”. Mott (2000) é uma contribuição importante para entender a dominação masculina e a relação entre gênero, classe e poder, quando trata da violência contra homossexuais, fato que também pode ser aplicado ao caso de mulheres, gays, lésbicas, transexuais. Vale lembrar que,
[…] no caso específico do Brasil, como os brancos–donos do
poder sempre foram minoria, para controlar a “negrada” e a “in-
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diaiada”, os homens livres tinham de ser muito machos, pois,
caso contrário, os oprimidos de cor tomavam o poder. Por isto
que o machismo latino–americano, fruto da escravidão, é ainda
mais violento do que o dos outros países (2000, p. 101).

Movimentos sociais e de gênero vem ganhando espaços mais
amplos nas reivindicações de igualdade de gênero e papel importante na
criação de novas identidades coletivas enquanto sujeitos de direito e,
como ainda lembra Pitanguy (2011, p. 47),
[…] o crescente papel político de ator político do movimento
LGBT se fortalece sobretudo nas últimas décadas, alcançando a
um novo patamar a questão de gênero e sexualidade, ampliando
o conceito de cidadania e direitos humanos e apontando novos
desafios para a normatização e efetivação dos direitos sexuais e
reprodutivos.

A autora (2011) toma como aporte teórico “O conceito de gênero: teorias, legitimação e usos”, de Correa (2011, p. 339) para afirmar
que “as desigualdades sociais, inclusive de gênero, são também atravessadas pelos efeitos de discriminação, exclusão e estigma das hierarquias
da sexualidade que decorrem da heteronormatividade como ideal prescritivo” (p. 47) e, apesar das dificuldades que são próprias da cultura da
sociedade autoritária e machista, esse ator político tem conseguido fortalecer os direitos sexuais, a cidadania e os direitos humanos.
Correa (2011, p. 339) quando discute essa problemática, lembra
ainda que,
O Século XX caracterizou–se por transformações econômicas,
sociais, culturais, tecnológicas e políticas extensas e profundas,
cujos efeitos são inequívocos no que diz respeito às ordens de
gênero e sexualidade. Esse ciclo longo foi marcado por transições urbana e demográfica, significando, em grande número de
países e especialmente no Brasil, um trânsito de sociedades antes
predominantemente rurais e agrárias, com altas taxas de mortalidade e natalidade, para novos contextos. Estas transformações tiveram consequências que não são fáceis de serem avaliadas frente a uma reconfiguração social em constante movimento.
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VIOLÊNCIA NAS RELAÇÕES DE GÊNERO E SEXUALIDADE
E OS DESAFIOS DA ESCOLA CONTEMPORÂNEA
As violências nas escolas parecem aumentar em frequência e diversificação, incluindo as questões de gênero que a cada dia se apresentam como uma problemática para a vítima e para o agressor, sem precedentes.
Para tratar de educação e igualdade de gênero nos espaços escolares encontramos muitas dificuldades tanto em relação ao currículo,
como por parte da família e da própria escola e suas resistências e tradições. A questão recorrente sobre essas transformações sociais, como as
de gênero e sexualidade, masculinidades e feminilidades, é que a escola
não consegue ou não se importa em acompanhar as mudanças provocadas pela sociedade e se acomoda e, assim, mantém um currículo desatualizado e disciplinado.
É muito interessante e provocadora as questões colocadas por
Louro (1998), em suas discussões sobre “Segredos e mentiras do currículo. Sexualidade e gênero nas práticas escolares”, quando cita Chico
Buarque (O que será, 1976) buscando pistas para falar de sexualidade,
apresentada em suas discussões como representações de desejo e prazer, força que bole “por dentro” e “brota à flor da pele”, de algo que
faz “confessar” e “corar”, de alguma coisa que “desacata”, uma representação de “uma energia, um turbilhão de emoções e sensações que
movem todos os indivíduos, independente de sua vontade; uma força
incontrolável e nunca saciada”, uma força “que ‘está na natureza’, mas
que também ‘anda nas cabeças’ e ‘anda nas bocas’” (p. 33). A sexualidade é assim definida pela autora, como uma categoria que “foi o foco
para onde se voltaram os olhares vigilantes […] por ela foram inventadas as mais diversas formas de controle e de governo” (p.33), inclusive
da igreja se ocupa em controlar a sexualidade.
No entanto, como lembra Louro (1998, p. 33–34):
Mas igreja a igreja não está sozinha nessa tarefa. O governo não
emana de um único ponto, ele é exercido por múltiplos forças e
grupos que regulam nossa existência. Outras instâncias e autoridades também se consideram capazes de vigiar, julgar e marcar a
sexualidade e o gênero. Instâncias que, através de distintos processos, detém legitimidade social para proclamarem a “verdade”
sobre os sujeitos, para demarcarem o certo e o errado, o normal
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e o patológico; para decidir quem é decente ou indecente, legal
ou ilegal.

Héritier (1989), no plano simbólico, os saberes orientados pela
tradição e pela educação dada aos filhos geram julgamentos, associações
binárias e as atividades valorizadas e apreciadas são as que os homens
exercem. Nesse processo de definição de papéis sexuais do homem e da
mulher, a sociedade e a cultura e, também, a escola, ditam e impõe marcas, espaços, tempos sobre o gênero e a sexualidade, sobre o comportamento masculino e o feminino. É dentro dessa lógica que os discursos
de todos os lados, sejam eles científicos, médicos, religiosos, morais,
educacionais, produzem suas ideologias, impõem limites e, esses discursos, como Louro (1998, p. 34) prossegue dizendo,
[…]estabelecem quem está no centro e quem ocupará as margens. Tais discursos não são sempre convergentes. Podem ter
sido historicamente concorrentes ou, algumas vezes, complementares. Podem se combinar de formas sutis e intrincadas ou
podem se contrapor, interpelando distintamente os sujeitos, fazendo–os oscilar e escolher. O que parece ser consenso é que a
sexualidade e gênero estão, mais do que nunca, no centro dos
discursos; estão deixando o silêncio e o segredo, e, por bem ou
por mal, estão provocando ruído, fazendo barulho, fazendo falar.

Não há mais o que se adiar sobre tomadas de decisão necessárias ao combate aos preconceitos de gênero, é preciso desconstruir concepções machistas e sexistas e entender que pelo fato do indivíduo ser
do sexo masculino ou do sexo feminino, como destaca Rodrigues
(1975), não significa apenas que ele possui uma determinada conformação anatômica e fisiológica, ou status sociais com limites de direitos e
obrigações relacionados ao sexo, determinando o que é ser homem e o
que é ser mulher.
Ainda mais, a escola precisa saber que não dá mais para marcar
os corpos, indicando e separando os “terrenos corporais”, e, quando
age dessa maneira, “inevitavelmente, desconsidera o corpo ou, o que é
pior, escreve contra ele […]. Às vezes esquece–se de que ‘o’ corpo se
apresenta em gêneros”, como diz Butler (2015, p. 12–13). No entanto,
Os corpos não somente tendem a indicar um mundo que está
além deles mesmos, mas esse movimento que supera seus próprios limites, um movimento fronteiriço em si mesmo, parece ser
imprescindível para estabelecer o os corpos ‘são’.
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Ao que parece, há um ponto de convergência em relação a essas
críticas: ambas – a educação dos filhos e direitos e obrigações relacionadas ao sexo –, nessas condições, estão preocupados com os resultados.
Um aspecto que merece destaque é o fato de que muitas crianças e adolescentes, alunos da escola, já sofreram algum tipo de violência de gênero e/ou sexual e, muitas vezes, ainda se sentem ameaçados para denunciar e a família e a escola, inclusive a sociedade, têm limitações de como
agir, procurar saber para tomar decisões corretas e denunciar.
Segundo Carmo (2001, p. 247), as “Culturas da Rebeldia” colocam a juventude em questão e revelam que, cada vez mais a escola ganha mais uma responsabilidade, como por exemplo, os pais têm delegado a formação educacional dos seus filhos quase que unicamente para a
escola que, por sua vez, não se encontra preparada para assumir tal tarefa e, consequentemente, a defasagem e distanciamento com referência
às mudanças comportamentais, às crescentes inovações tecnológicas, se
configuram como mais uma causa de violências na escola e sociedade.
E,
[…] muitas vezes a escola pública a que eles têm acesso é tão
ruim, precária e superficial que os jovens percebem que estão
marcando passo. Contribuem para isso os casos de abandono
físico da escola, a formação em seus arredores de ponto de encontro de desocupados em busca de informação “do que rola no
pedaço”. Há ainda casos de estudantes portando armas, bombas
e rojões, o que, aliás, tem causado vítimas com frequência. No
entanto, apesar da lucidez desses jovens, eles não têm saída: com
suas atitudes contra escolares podem se tornar mais conformistas
do que seus colegas que estudaram com afinco, confiando na recompensa futura (2001, p. 247).

Quando trata da “cultura da violência”, Carmo (2001, p. 211)
destaca o nível dramático da deterioração social na sociedade brasileira,
evidenciada em diferentes situações que ocorrem entre os grupos sociais, independente de classe social e condições econômicas, todos sofrem com as violências. O autor comenta sobre os dois lados da moeda,
de um ficam os luxuosos condomínios fechados com muros altos, cercas eletrificadas e portarias eletrônicas que demonstram suposta sensação de proteção aos moradores e, que nem sempre é assim, pois do alto
das janelas dos prédios presenciam as favelas e as mazelas que as caracterizam como jovens desempregados, vielas de terra esburacadas, cães
vadios, velhos aposentados jogando sinuca [ou dominó e/ou baralho],
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nos botecos, onde também discutem uma partida de futebol e, também,
por onde passa mais uma adolescente grávida.
Mas também, não há apenas isso, na periferia também há outros
cenários, como lembra o autor (2001), nesses espaços existem bailes,
peladas, circo mambembe de lona rasgada, parquinho para crianças, céu
rasgado de pipas, portanto, um lugar onde também existe lazer, encontros, diálogos, conversas entre moradores de diferentes idades, religião,
gênero, grupos de escolhas, pelo jogo, dança, mas também existem as
“bocas de fumo” e, consequentemente, moradores ligados ao tráfico de
drogas, pequenos furtos, roubos, latrocínios de usuários de drogas, para
obter dinheiro para a droga, onde por isso, se mata, coloca nos presídios, sem distinção.
As violências em suas várias faces, muitas vezes, ocupam os espaços sociais, ao redor das escolas, dentro dos bairros de periferias e de
outros ao redor dela. E o perigo é ainda mais abrasante porque esses espaços de periferias “ganham visibilidade na mídia por seus altos índices
de violência. Mas até em pequenos acontecimentos impera a lei do silêncio, o medo da represália. A violência banaliza–se”, como diz Carmo
(2001, p. 212), e o jovem é a maior vítima, inclusive com casos de crime
de diferentes formas, como os assassinatos como uma realidade cotidiana e, também, um lugar onde os “justiceiros matam bandidos pés–de–
chinelos”.
Com essa realidade confusa e de entrada ao mundo do crime e
do banditismo, as crianças, adolescentes e jovens abandonam a escola e
a violência policial se posiciona e convive ao lado das violências do
bairro, da rua, do lar e entre as quadrilhas, das bocas de fumo, mas também atinge o lado de dentro e travam lutas com bandidos de fora da escola e, nesses encontros e desencontros, evidentemente estão inscritas
relações de poder. Essas são duas duras realidades que também chamam a escola para a responsabilidade como espaço de interações entre
alunos. Carmo (2001) diz ainda que, convém lembrar que nessa cultura
da violência que se manifesta na sociedade brasileira, não sobrevive apenas o emprego da violência física, “mas também à possibilidade ou à
ameaça de emprega–la. Deve–se associar também a violência à ideia de
poder, à possibilidade de alguém impor sua vontade ou intenção sobre
o outro” (p. 213).
A partir dessa constatação, o autor continua a buscar uma explicação para a origem da violência na sociedade brasileira e esclarece que
a violência que se manifesta nos espaços sociais, não está hoje apenas
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na desigualdade econômica, nos grandes problemas sociais, como desemprego, exclusão social, ruptura de laços sociais e familiares, desvalorização da vida não é somente uma consequência da pobreza, abandono
de crianças e adolescentes na rua, nas mazelas da casa e da família, mas
também se alia ao esvaziamento de conteúdos culturais, a ignorância, ao
desconhecimento. Não se pode negar que a pobreza e o conjunto tráfico de drogas, roubos e furtos é uma combinação e integração perversa.
Porém, “não se pode culpar apenas a pobreza como a única responsável pela perda de referências éticas que sela a convivência social entre
grupos e indivíduos”, como afirma Carmo (2001, p. 213).
Zalaur (1985, 1994, 2004) também segue nessa direção e, em
suas conclusões, contesta as ideias que associam os comportamentos da
pobreza, como desemprego, relações familiares e com a vizinhança,
usos abusivos de drogas como os únicos problemas promotores de violência na sociedade brasileira, pois como diz a autora, não apenas a pobreza gera violência, mas também, o uso regular de drogas ilegais, as
próprias exigências do funcionamento do tráfico desenvolvem o comportamento violento associado ao uso de drogas.
Ademais, a autora constatou na entrevista com uma presidente
de uma associação de moradores, em seu depoimento como as armas
de fogo chegavam até o bairro de periferia, campo de sua pesquisa
(2004, p. 13–14) e a entrevistada respondeu que estas armas “eram postas nas mãos dos adolescentes pobres, trazidas de carro por desconhecidos” e entregavam a adolescentes em pleno fortalecimento da identidade masculina, que logo aprendiam a manusear a arma [junto as armas,
também eram entregues, drogas e dinheiro] e, entrar no mundo do crime, onde a cultura da valorização do dinheiro, do poder e da violência
se associam e torna a concepção de violência cada vez mais complexa.
Na verdade, podemos considerar que há muito o que se discutir
e fazer para relevar pontos interessantes de convergência no tema gênero, sexualidade, masculinidade e feminilidade, a partir de posições teóricas deferentes, o que significa um indicador importante deste tema, capaz de delineamento de novos problemas de estudo e, desse modo, trazer outras perspectivas para os problemas atuais sobre gênero e sexualidade na sociedade e escola brasileira.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Cabe a escola garantir a formação continuada de seus professores, promover encontros para a atualização de conhecimentos sobre temas atuais e, desse modo, cumprir as suas funções pedagógicas, sociais
e políticas e buscar mudanças necessárias à transformação da escola historicamente autoritária, conservadora e fragmentada reveladas nas relações de poder e de exclusão social.
Uma outra questão importante é a qualidade da relação que a escola mantém com a comunidade escolar e com a local, pois a participação com envolvimento da família e de pessoas da comunidade faz a diferença quando todos podem se envolver no processo de educar, ensinar e orientar as crianças, adolescentes e jovens escolares sobre questões de gênero e sexualidade, masculinidade e feminilidade, tirando–os
da ignorância, conduzindo–o para a produção de conhecimentos sem
preconceitos, estereótipos e discriminação de gênero e sexualidade.
Rago (2003, p. 480) sugere repensar a escola, entre o feminismo
e o pós–estruturalismo, falando de subjetivação e propõe uma educação
libertária, trazendo a concepção de foucaultiana para a discussão, quando “revela os mecanismos perversos de operação dessa nossa estranha
maneira de constituição do indivíduo que ignora e preserva as condições, os modos de produção de subjetividade, enquanto destrói seus
efeitos, os produtos dessas formas” (p. 488). Os impactos dessas formas estão na escola e provocam as construções binárias entre seus indivíduos, sem precedentes. Por isso, a educação libertária é o melhor remédio a ser considerado pela escola, como fundamental para promover
a igualdade de gênero e racismos, dentre outras ações e expressões preconceituosas e de discriminação da diferença.
Nesse sentido, como diz DaMatta (2001, p. 17), devemos saber
que a “construção da identidade social, então, como a construção de
uma sociedade, é feita de afirmativas e de negativas diante de certas
questões” e, pertencemos a uma sociedade onde não há igualdade entre
as pessoas, inclusive igualdade de gênero e o preconceito velado é forma muito mais eficiente de discriminar pessoas de cor, gênero, raça, etnia, religião e outros marcadores, “desde que elas fiquem no seu lugar e
‘saibam’ qual é ele” (2001, p. 46). Contudo, essa situação e posicionamento não funciona mais, é preciso buscar mudanças de atitude e comportamento, sendo a escola um lugar de sociabilidades, então apropria___
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do para trabalhar com essas questões. Não se pode negar isso. Assim,
esperamos!
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A PRESENÇA MASCULINA NA
EDUCAÇÃO INFANTIL: QUESTÕES
DE GÊNERO E DOCÊNCIA
Nilson Sousa Cirqueira
José Valdir Jesus de Santana
Reginaldo Santos Pereira
INTRODUÇÃO
Segundo Sayão (2005), são notórios os preconceitos advindos
de ideias que enxergam o trabalho com crianças menores como eminentemente feminino, especialmente porque, no primeiro nível da educação básica, os profissionais que aí atuam lidam diretamente com os
corpos de meninos e meninas que, em nossa cultura, precisam ser interditados, posto que estes (as) foram alçados (as) a uma condição de pureza e ingenuidade. Ademais, o cuidado, ao menos a partir de fins do
século XIX, passa a ser considerado atributo de mulheres, do “feminino” e, nesse sentido, a proximidade de homens lidando com crianças
pequenas gera conflitos, questionamentos e preconceitos. Situações
como essas acontecem corriqueiramente na vida de muitos professores
homens, mesmo que estes sejam, ainda, minoria nas instituições de ensino de educação infantil. As experiências vividas no PIBID 1 permitiram compreender o quanto delicado é essa questão, mas, sobretudo, revelaram–nos como os processos normatizadores e produtores de papéis
e funções que recaem sobre os gêneros atravessam a experiência da docência.
Nesta pesquisa, utilizamo–nos de aportes teóricos de pesquisadores como Felipe (2007), Louro (1997), Carvalho (1998), Sayão (2003,
2005), Finco (2004), Scott (1995), Auad (2003), Ramos (2011), Almeida
(1998, 2014), Silva (2006), Monteiro (2014), Silveira (2011), dentre outros, que têm se dedicado a pensar a relação entre gênero e docência e,
1

Participei como bolsista do Programa Institucional de Iniciação à Docência (PIBID), no subprojeto Educação Infantil, na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, Campus Juvino Oliveira, em Itapetinga–BA,
entre março de 2015 e agosto de 2016.
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nesse sentido, as pesquisas têm demonstrado que, na educação infantil,
a presença feminina se apresenta de forma majoritária, fruto de concepções de gênero que, em conjunto com o patriarcalismo, sexismo atuam
na produção de meninos e meninas, de masculinidades e feminilidades
hegemônicas que, consequentemente, acionam e modelam concepções
de gênero (também hegemônicas) acerca de quem deve educar meninos
e meninas neste nível de ensino.
GÊNERO E DOCÊNCIA: ALGUMAS PROPOSIÇÕES
Refletir acerca da relação entre gênero e docência na educação
infantil é de extrema importância, especialmente porque em uma sociedade marcada pelo patriarcalismo, misoginia, pela negação das diferentes identidades de gênero e sexuais, contribuir para a desconstrução e
problematização dessas questões é tarefa de toda a sociedade. Acompanhamos o acirramento do debate em torno da discussão em relação à
educação, gênero e sexualidade que atravessou a construção do Plano
Nacional de Educação (PNE) e dos Planos Municipais de todo o Brasil,
tensão produzida entre os que defendem a necessidade do debate dessas temáticas na escola e dos que se colocam contrários à denominada
“ideologia de gênero2”. A questão é, portanto, muito séria e passa pela
construção de uma educação voltada para a valorização das diferenças e
diversidades em todos os âmbitos da vida social.
Segundo Louro (1997, p. 92), as instituições e práticas sociais
são constituídas pelos gêneros e, nesse sentido, “essas instituições e
práticas não somente ‘fabricam’ os sujeitos como também são, elas próprias, produzidas (ou engendradas) por representações de gênero, bem
como por representações étnicas, sexuais, de classe, etc”. Se levarmos a
afirmação de Louro a sério, faria todo o sentido questionarmos: qual
será mesmo o gênero da escola? Que representações a instituição escolar constrói em torno dos gêneros? Qual o gênero “adequado” para lidar com crianças que se encontram na educação infantil? Em relação à
primeira questão (qual é o gênero da escola?), Louro (1997, p.92) nos
responde da seguinte forma:
Ora, respondem imediatamente alguns/as, a escola é feminina,
porque é, primordialmente, um lugar de atuação de mulheres —
elas organizam e ocupam o espaço, elas são as professoras; a ati2

Para uma discussão acerca da “ideologia de gênero” vê Souza (2014) e Facchini e Braz (2016).
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vidade escolar é marcada pelo cuidado, pela vigilância e pela educação, tarefas tradicionalmente femininas. Ao contrário, dizem
outras/os, a escola é masculina, pois ali se lida, fundamentalmente, com o conhecimento— e esse conhecimento foi historicamente
produzido pelos homens.

Nos últimos anos, algumas pesquisas foram realizadas no sentido de compreender como as relações de gênero atravessam as práticas
escolares e, sobretudo, o exercício da docência, como as realizadas por
Sayão (2005), Carvalho (1998), Louro (1997), Finco, Silva e Drummond
(2011), Silva (2006), Silva (2014), Monteiro (2014), Ramos (2011), dentre outros. Segundo Silva (2011), já não é possível pensar no magistério
sem associar aos aspectos de classe e gênero, principalmente quando falamos da educação infantil.
Hoje, no Brasil, à docência é uma profissão exercida predominantemente por mulheres, e essa característica não se apresenta somente em nosso país, como demonstra Monteiro (2014), mas em outros
contextos, a exemplo da Alemanha, Estados Unidos e Israel. Essa profissão foi se feminizando ao longo dos tempos e, atualmente, ainda se
discute o porquê da baixíssima presença do professor nas séries iniciais
da educação básica. Isso é bastante controverso, pois sabemos que por
muito tempo esse ambiente era frequentado principalmente por homens, posto que o homem era considerado o detentor do saber, responsável pela formação intelectual do indivíduo, um ser virtuoso e modelo a ser seguido. Louro (1997) relata que a escola brasileira foi inicialmente conduzida por mestres homens, religiosos, e os descreveu como
sendo considerados,
Modelos de virtudes, disciplinados, disciplinadores, guias espirituais, conhecedores das matérias e das técnicas de ensino, esses
primeiros mestres devem viver à docência como um sacerdócio,
como uma missão que exige doação. Afeição e autoridade, bom
senso, firmeza e bondade, piedade e saber profissional são algumas das qualidades que lhes são exigidas (LOURO, 1997, p.92).

A autora ainda acrescenta que essa representação do magistério
sobre a figura dos homens permaneceu no decorrer do tempo, mesmo
com as modificações sociais que ocorreram no Brasil entre fins do século XIX e início do século XX. Ainda, segundo a autora, apesar da educação infantil hoje ser majoritariamente feminina,
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[…] Ainda que as agentes do ensino possam ser mulheres, elas se
ocupam de um universo marcadamente masculino — não apenas
porque as diferentes disciplinas escolares se construíram pela ótica dos homens, mas porque a seleção, a produção e a transmissão dos conhecimentos (os programas, os livros, as estatísticas,
os mapas; as questões, as hipóteses e os métodos de investigação
‘científicos’ e válidos; a linguagem e a forma de apresentação dos
saberes) são masculinos. (LOURO, 1997, p.89).

Entendemos que é difícil afirmar e dá a resposta certa e adequada acerca dessa questão, no entanto, é possível dizer que a escola é atravessada e produzida por concepções de gênero hegemônicas e heteronormatizadoras; desta forma, é impossível compreender as instituições
sem que lancemos mão do pensamento sobre as construções sociais e
culturais do que é considerado masculino e feminino em um dado contexto, no tempo e na história. Nisso, o gênero é construção social e cultural, além de, como já nos disse Scott (1995), uma “categoria útil de
análise histórica”. Ademais, segundo Scott, gênero é “um elemento
constitutivo das relações sociais fundadas sobre as diferenças percebidas entre os sexos” e também “um modo primordial de dar significado
às relações de poder” (1995, p. 86).
Se formos analisar a história da educação brasileira, veremos
que o processo de feminização do magistério não teve uma data certa.
Sabe–se que a entrada das mulheres na educação vai se tornando possível a partir de meados do século XIX e início do século XX, conforme
nos esclarecem Almeida (1998, 2014) e Louro (1997).
Almeida (1998, 2014) apresenta um relato instigante do percurso profissional feminino no campo da educação no Estado de São Paulo, que certamente serve para pensarmos de modo análogo como este
processo vai se constituindo por todo o Brasil, desde fins do século
XIX. A autora destaca, ainda, alguns mitos acerca da feminização do
magistério, além de nos mostrar como a educação e a profissionalização
feminina sempre foram manchadas com visões preconceituosas e discriminatórias. Revela–nos que no século XIX os meios políticos e intelectuais brasileiros apoiavam a opinião de relegar às mulheres a responsabilidade pela educação das crianças. Da mesma forma, conforme
Louro (1997, p.95),
No Brasil é possível identificar algumas transformações sociais
que, ao longo da segunda metade do século XIX, vão permitir
não apenas a entrada das mulheres nas salas de aula, mas, pouco
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a pouco, o seu predomínio como docentes. As formas como se
dá essa feminização podem ter algumas características particulares, ainda que se assemelhem a processos que ocorreram também em outros países. De qualquer modo, parece ingênuo nos
decretos ou nas leis da iniciante ‘nação independente’ as razões
deste movimento. Talvez mais adequado seria entender que, naquele momento, um processo de urbanização estava em curso,
no interior do qual — além da presença de outros grupos sociais,
como os imigrantes, de outras expectativas e práticas educativas
e de outras oportunidades de trabalho — um novo estatuto de
escola se instituía. O magistério se tornará, neste contexto, uma
atividade permitida e, após muitas polêmicas, indicada para mulheres, na medida em que a própria atividade passa por um processo
de ressignificação; ou seja, o magistério será representado de um
modo novo na medida em que se feminiza e para que possa, de
fato, se feminizar.

Ainda sobre o processo de feminização do magistério, Almeida
(1998) explica que essa feminização no Brasil aconteceu num momento
onde o campo educacional brasileiro crescia de forma quantitativa. Assim, a mão–de–obra feminina na educação mostrou–se necessária, e
uma das causas dessa presença feminina na educação foi o impedimento dos professores homens educarem as meninas e a recusa à coeducação dos sexos, comandada pelo catolicismo conservador.
Outro fator que permitiu “a entrada” das mulheres no exercício
do magistério, sobretudo na educação de crianças pequenas, e o deslocamento dos homens para outras funções e áreas de atuação na docência, foi o fato desta passar a estar ligada às ideias de domesticidade e
maternidade. Almeida (1998), diz que a presença das mulheres viabilizou ao magistério características de maternidade e, em consequência
disso, a carreira ficou mais feminina e introduziu uma determinada mudança no imaginário social a respeito da profissão. Na mesma direção,
Louro (1997) vem corroborar dizendo que o processo de feminização
do magistério teve que tomar de empréstimo atributos que são tradicionalmente associados às mulheres, como o amor, a sensibilidade, o cuidado, a maternidade etc., para que pudesse ser reconhecido como uma
profissão admissível ou conveniente. Todavia, conforme Almeida, a entrada das mulheres no magistério não teria se dado de forma tão pacífica, sem lutas:
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A inserção profissional das mulheres no magistério não foi aceita
tranquilamente pelos homens que exerciam a profissão porque
isso significava a perda de um espaço profissional. Pensar que o
processo de feminização do magistério foi resolvido pacificamente e instalou–se como uma concessão feita às mulheres revelasse um equívoco por adotar uma visão que considera um aspecto apenas parcial do fenômeno. Ao não apreender as complexidades sociais das quais esse processo foi portador e ignorar que
isso fez que houvesse uma transformação da profissão ao longo
dos tempos, qualquer análise sobre a educação escolarizada que
aborde a questão profissional e da prática docente corre sérios
riscos de partir de bases pouco consistentes (ALMEIDA, 1998,
p. 64).

Com a maciça entrada das mulheres no magistério, a grande
maioria dos estudiosos da área educacional, principalmente os homens,
começaram a pensar que a profissão iria se desvalorizar, isso por causa
da visão que se tinha da mulher naquela época, um pensamento preconceituoso, machista, onde muitos consideravam que elas eram menos capazes do que os homens para exercer uma profissão que mexia com a
formação intelectual do indivíduo. Sobre isso Almeida argumenta,
Pensar no magistério sem pensar no feminino é, hoje, inviável.
Ao contrário do que muitos afirmam, a feminização do magistério foi um potencial de poder e de liberação e não de submissão
e desvalorização como se tem pretendido fazer acreditar. Os papéis atribuídos às professoras, derivados da sua condição de mulheres, assim como a desvalorização e a ‘vitimização’ decorrentes
da incorporação desses atributos nas representações sobre as
professoras primárias na profissão têm sido também responsáveis pela atual situação do ensino, imediatamente depois das condições objetivas determinadas pelos baixos salários e investimentos reduzidos na educação (ALMEIDA, 1998, p.78).

Para Reis (2011), o processo de desvalorização pelo qual passou
a profissão de docente, iniciado no século XIX e marcante ao longo do
século XX, foi, equivocadamente, atribuído a inserção das mulheres no
magistério. Esse processo de depreciação ocorreu independentemente
de serem os homens ou as mulheres maioria nesse ambiente de trabalho. Essa desvalorização foi consequência, dentre outros fatores, do
contexto socioeconômico e aos recentes imperativos liberais que desvalorizam profissões voltadas a segmentos menos favorecidos da socieda___
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de, especialmente quando esses segmentos passam a ter acesso à educação escolar. Segundo Almeida (1998), quando se fala de uma profissão
que atende às camadas menos favorecidas, o capitalismo contemporâneo tende a desvalorizá–la, desqualificá–la; não obstante, quando são
profissões voltadas às elites, estas tendem a ser mais prestigiadas e bem
remuneradas.
De acordo com Almeida (1998), o principal motivo de as mulheres terem buscado o magistério era pela urgência de precisarem trabalhar. Elas buscavam na profissão uma maneira para realizar–se profissionalmente numa sociedade onde sua posição era invisível ou subalterna, principalmente no ambiente doméstico, onde elas viviam à sombra
da imponência dos seus maridos. Não é de duvidar que ser professora
naquela época possuía um bom prestígio do que ser governanta, parteira ou costureira, mesmo a profissão não sendo bem remunerada, pois
pagava melhor do que as que eram reservadas às mulheres. Além do
mais, permitia que elas saíssem sozinhas para ir lecionar e as possibilitava adquirir conhecimentos, além dos seus afazeres domésticos como
era de costume. Enfim, era uma saída para que elas se igualassem aos
homens em termos culturais.
Hoje, como já sabemos, há predominância de mulheres atuando
na educação infantil, seja como professoras ou auxiliares, tanto na creche como na pré–escola, como é o caso de Itapetinga–BA, onde temos
realizado pesquisa sobre a presença masculina nesse nível de ensino.
O trabalho docente com crianças é uma área profissional que, no
Brasil é, atualmente, ocupada predominantemente por mulheres.
Os dados do Censo Escolar da Educação Básica de 2007, publicados e analisados pelo INEP (BRASIL, 2009a), comprovaram
essa assertiva, revelando ainda que quanto menor a idade da criança atendida, menor é a presença dos homens nessa área de atuação profissional (MONTEIRO, 2014, p. 27).

De acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira (INEP),
Nas creches, na pré–escola e nos anos iniciais do ensino fundamental, o universo docente é predominantemente feminino
(98%, 96% e 91%, respectivamente). No entanto, a cada etapa
do ensino regular amplia–se a participação dos homens, que representam 8,8% nos anos iniciais do ensino fundamental, 25,6%
nos anos finais e chegam a 35,6% no ensino médio. Somente na
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educação profissional encontra–se situação distinta, pois há uma
predominância de professores do sexo masculino (BRASIL,
2009a, p. 22).

A seguir, apresentaremos algumas das principais pesquisas que
refletem acerca a presença/ausência masculina na educação infantil.
A PRESENÇA MASCULINA NA EDUCAÇÃO INFANTIL: O
QUE NOS DIZEM AS PESQUISAS
Sayão (2005), em sua tese de doutorado, buscou compreender
como os homens se constituem como docentes na educação das crianças de zero a seis anos, por entender que as relações de gênero são
construções sociais e, nesse sentido, refletiu acerca das trajetórias profissionais e narrativas dos professores atuantes e daqueles que desistiram da docência, discutindo outros elementos que permitiram problematizar o trabalho docente na Educação infantil, a partir do como o
corpo, a sexualidade, a brincadeira e o movimento são percebidos.
Segundo Sayão (2005) é preciso problematizar as representações
do que seja uma “profissão feminina”, posto que qualquer noção sobre
as mulheres implica necessariamente suas relações com os homens e,
nesse sentido, faz–se necessário superar certos binarismos, como público e privado, masculino e feminino, corpo e mente, dentre outros. Contudo, segundo a autora, o trabalho de professores na educação infantil,
mais precisamente de crianças de 0 a 6 anos (atualmente de 0 a 5 anos),
está rodeado de questões que envolvem masculinidades e feminilidades.
Sayão (2005) relata que são muitos os preconceitos surgidos de
ideias que enxergam a profissão como extremamente feminina, na medida em que mexe com cuidados corporais de meninos e meninas;
como consequência, o contato ou a presença de um professor homem
com corpos de meninos ou meninas de pouca idade é colocado sob
suspeita, gera desconfiança, dúvidas, questionamentos e preconceitos.
Da mesma forma, segundo Sayão,
É indubitável a crença disseminada de um homem sexuado, ativo, perverso e que deve ficar distante do corpo das crianças. Em
contrapartida, há formas explícitas de conceber as mulheres
como assexuadas e puras e, portanto, ideais para este tipo de trabalho. No entanto, além de nossas crenças mais comuns e, mui-
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tas vezes pré–concebidas, o que sabemos sobre como atuam
professores em creches? (2005, p.16).

Essa visão preconceituosa vigia a todo o momento o trabalho
dos poucos profissionais homens que atuam na educação de crianças
pequenas. Tal visão se constitui como um tipo de polícia, ou no sentido
foucaultiano, na forma de panóptico, que, de muitas formas, não cessa
sua vigilância, posto que no imaginário social os instintos carregados
pelo sexo masculino produzem homens potencialmente sujeitos à depravação, à prática de pedofilia, etc., que se traduzem em eufemismos
que corriqueiramente são utilizados e que se traduzem em expressões
do tipo: “o homem não tem jeito para cuidar das crianças”. No limite,
como já referido, são as representações de gênero que definem os lugares e os sujeitos “mais adequados” e “capacitados” para lidarem e educar as crianças pequenas.
Parafraseando Sayão (2005), podemos nos perguntar: será que
conhecemos realmente como é o trabalho desses docentes, sua prática
pedagógica com crianças de 0 a 5 anos, nas poucas instituições em que
esses sujeitos atuam?
Outra pesquisa que vai ao encontro do trabalho de Sayão é a
dissertação de Fonseca (2011), realizada no município de Juiz de
Fora/MG. A autora buscou conhecer quais são os discursos e representações de gênero e masculinidade que surgem na escola a partir da presença do professor nos anos iniciais (educação infantil), e de que forma
estes discursos contribuem para sua subjetivação. Para isso, ele utilizou
de narrativas de dois professores dos anos iniciais, bem como de gestoras e professoras que atuavam diretamente com esses profissionais. O
foco da pesquisa, segundo Fonseca, foram os discursos, as representações e as relações de gênero que se constituem quando há a presença de
professores homens nos anos iniciais do Ensino Fundamental. Os resultados de sua pesquisa foram mais questionamentos, apontamentos
do que pretensas verdades sobre homens na Educação de crianças pequenas. O mesmo diz que o seu intuito não era o de instituir um conhecimento, um domínio, uma verdade absoluta, mas de apontar impressões, pistas, caminhos ou mesmo possibilidades para que a reflexão recomece.
No desenvolvimento do seu trabalho, Fonseca (2011) apresenta,
logo de início, concepções acerca da formação de professoras/es, buscando problematizar as relações que ocorrem, especialmente, nos cam___
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pos do gênero e da sexualidade quando um indivíduo masculino busca
a formação inicial para o trabalho nos anos iniciais do Ensino Fundamental.
Em seguida, ele procura discutir como professores homens tornam–se docentes em meio ao processo de construção das masculinidades presentes na pós–modernidade, inserindo esta discussão no campo
dos estudos das masculinidades, das identidades e do poder, que têm
pensando as masculinidades como uma construção social e, que, portanto, precisa superar os binarismos do masculino e feminino, no sentido de possibilitar a construção de um novo homem e novas relações de
poder entre os gêneros mais simétricas. É um trabalho muito rico, pois
além de contar as trajetórias dos professores pesquisados, Fonseca relata um pouco da sua própria história e da sua experiência de professor
dos anos iniciais. Sobre isso ele diz,
Redescobrir minha própria história como professor homem dos
anos inicias através desta pesquisa foi gratificante, assim como o
foi também conhecer os professores, as gestoras e as professoras
que têm voz neste trabalho. Pude recordar minha própria existência e as minhas construções identitárias que me trouxeram
para mais perto de mim e de minha história. Acredito que este
trabalho traz muito de mim e diz muito de minha vida/experiência e da forma como venho me constituindo como pessoa, especialmente enquanto professor homem dos anos iniciais. (FONSECA, 2011, p.9).

A entrada de homens em cursos considerados femininos causa
estranhamentos e preconceitos e isso é observado no trabalho de Fonseca, quando ele e alguns colegas são hostilizados por uma professora e
por algumas alunas dizendo que ali não era o curso que eles deveriam
estar. De acordo com Fonseca (2011, p.12),
Durante o curso, nossa existência como homens, muitas vezes,
superou ou suprimiu a nossa existência (identidade) como alunos. Mais que alunos, precisávamos provar que éramos bons alunos. E essa característica se repete na escola, necessitando provar
em cada escola na qual chego que sou bom professor e que ter
identidade e corpo masculino não interfere no trabalho que desenvolvo ou posso desenvolver como profissional.

Ramos (2011), em sua dissertação de mestrado, fez uma investigação sob a perspectiva das relações de gênero, e teve como foco cen___
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tral compreender a forma como o professor das instituições de ensino
infantil do município de Belo Horizonte interage na educação infantil e
como a comunidade escolar vê a presença desse sujeito no interior dessas escolas. Em seu trabalho, Ramos (2011) buscou dialogar com 14
professores destas instituições. Com esses diálogos, o autor confirma
que foi inevitável o seu envolvimento na vida pessoal desses sujeitos.
Segundo ele, para melhor compreender o ingresso dos docentes na profissão e as relações estabelecidas por eles nos ambientes escolares foram
necessários dois investimentos específicos: o primeiro seria entender
sobre como se deu a trajetória desses sujeitos na educação infantil, as
razões que os motivaram a ingressar nessa profissão. O segundo, compreender as relações estabelecidas por eles com os outros sujeitos no interior das creches.
Metodologicamente, a pesquisa de Ramos se dividiu em dois
momentos específicos: a fase exploratória, que permitiu conhecer a realidade de atuação desses profissionais e o contato com os mesmos, e o
outro momento foram às entrevistas feitas com os três professores escolhidos dentre os 14, além dos gestores (as), coordenações, e os grupos de discussões com as professoras e as famílias das crianças para o
aprofundamento da pesquisa.
O que Ramos (2011) expôs no seu trabalho não é diferente do
que apontou Sayão (2005) e Fonseca (2011) nas suas pesquisas. Nesse
sentido, conforme Ramos,
Verifica–se assim que, paradoxalmente, a presença do professor
homem em espaços de educação e cuidado de crianças pequenas
é vista como algo fora do lugar e que, se possível, deve ser evitada.
Ao mesmo tempo é entendida como importante no interior das
instituições e nas interações estabelecidas nesse mesmo espaço
(RAMOS, 2011, p.22).

As pesquisas apontam que para alguns profissionais que atuam
na educação infantil a presença do professor nesse nível de ensino é
algo estranho como nos relata Ramos (2011). No entanto, outros
acham a presença desse profissional muito importante.
Conforme Finco, Silva e Drumond (2011), um espaço onde haja
homens e mulheres como profissionais docentes, e crianças pequenas,
se torna um ambiente rico, pois ali existem diferenças, assim os pequeninos aprenderão a respeitá–las e a conviver com elas. De acordo com
Bufalo (1997), o convívio com as diferenças entre os profissionais de
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educação infantil possibilita a construção da pedagogia das diferenças,
em que não só as crianças produzem culturas e conhecimentos, mas um
espaço também da educação de adultos, aspectos que têm sido ressaltados por Penna (2015), Finco e Oliveira (2011) e Souza (2006).
O trabalho de Ramos (2011) teve forte influência de sua própria
trajetória profissional, na medida em que ele já tinha tido contato e trabalhado com crianças da educação infantil, além de ter passado por
constrangimentos no exercício desta função. Conforme seu relato,
O fato de ser homem atuando em um espaço majoritariamente
ocupado por mulheres era motivo suficiente para que algumas
pessoas me vissem como um corpo estranho, um forasteiro, um sujeito
fora do lugar, especialmente nos primeiros meses de trabalho. Essa
forma diferenciada de perceber minha presença na instituição alcançou o ponto de extremo rechaçamento quando, em 2004, recebi de uma pessoa ligada à SMED a alcunha de intruso e aventureiro e uma mãe me solicitou encarecidamente para não dar banho
em sua filhinha, pois, na casa dela, nem o próprio marido executava essa tarefa. Todos esses acontecimentos trouxeram questões
inquietantes que serviram para muitas reflexões e suscitaram o
desejo de aprofundá–las. (RAMOS, 2011, p. 24).

Notamos que tanto no trabalho de Fonseca (2011) como no do
próprio Ramos (2011), estes passaram por situações de preconceitos
por estarem presentes e atuarem como professores na educação infantil,
ambiente “dominado” pela presença feminina e por certas representações de gênero que ali circulam. O interesse desses sujeitos em estudar
gênero e docência na educação, principalmente a de crianças pequenas,
partiu de indagações dos próprios docentes por já terem convivido com
esses problemas em suas carreiras.
Outra pesquisa interessante sobre a docência masculina na educação infantil é o trabalho de mestrado de Silva (2014), realizado no
município de Piracicaba, no Estado de São Paulo, e na cidade de Roma,
na Itália. O autor teve como pretensão identificar como são produzidas
as relações de poder nos espaços e tempos das pré–escolas públicas,
quando há homens na docência. Segundo ele, ao focar a pesquisa na
docência do sexo masculino, possibilitou refletir sobre as identidades
dos professores. Assinala, também, que os discursos que produzem diferenças entre o professor e a professora deste nível de ensino reforçam
a dicotomia homem e mulher, ainda pautada em uma visão biologicista,
dicotômica. Todavia, Santos pode observar que a docência na educação
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infantil vem passando por transformações, sendo reeditada, reinventada; o desafio, segundo o autor, encontra–se na construção de uma pedagogia da educação infantil não sexista, emancipatória, inventiva e das
produções das culturas infantis.
Silva (2014) usou dois lócus de estudo com realidades completamente distintas, uma no Brasil, país em desenvolvimento e com um
modelo de educação infantil ainda precoce e um na Itália, um país de
primeiro mundo. Sobre a escolha do tema da pesquisa, Silva (2014) relata que não teve nenhum problema nem estranheza, por já ter grande
experiência como docente na educação infantil no município brasileiro
onde foi realizada a pesquisa. O autor utilizou como sujeitos de pesquisa dois professores que atuavam no trato de crianças de 03 a 6 anos no
ensino infantil no Brasil e na Itália.
Conforme Silva (2014), a chance de observar outro professor
do sexo masculino, em outro contexto, foi de grande importância, pois
tais mudanças, principalmente no que se refere aos locais da pesquisa,
tiveram um impacto significativo no seu estudo. De acordo com ele, foi
preciso trocar a “lente” para observar os novos lugares, ou seja, teve
que “reajustar” seus óculos naquele ambiente formativo. O autor mostra que na Itália era proibido ao homem exercer a docência na educação
infantil pelo menos até 1970, isso, segundo ele, devido a educação pública da Itália ser pautada no assistencialismo, nas ideias de amor materno das professoras e no elo com a Igreja Católica. No Brasil, não tivemos e não temos essa proibição de homens trabalhando nessa área de
ensino, no entanto, como diz Silva,
[…] não se tem nenhuma lei sinalizando tal proibição, porém,
existem casos de algumas prefeituras no Estado de São Paulo
que interditam, no momento de inscrição, a participação de homens na carreira docente em creches e pré–escolas. Por exemplo: o concurso público na cidade de Jundiaí–SP (2012) induziu
no seu edital a proibição dos homens para o cargo de “Agente de
desenvolvimento infantil (feminino)” sinalizando a preferência
de sexo/gênero entre parênteses (2014, p.30).

Para Silva (2014), ao se ter professores nas instituições de educação infantil, podemos analisar como ocorre a divisão sexual do trabalho, o que também está ligado ao complexo sistema das relações de poder que se defrontam na construção da docência na educação infantil.
Tais ambientes caracterizam e determinam a realidade presente de um
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determinado local, perpetuando ou não características do machismo e
do sexismo. Ademais, conforme Silva (2014, p.186),
[…] O machismo e o sexismo são reproduzidos e naturalizados
dentro dos espaços públicos e coletivos de educação das crianças
pequenas […]. Embora tenha sido evidenciado na participação
de professores do sexo masculino que tais características se destacavam, porém são elas silenciadas pelo sistema, o qual produz
as desigualdades e mantém a subordinação de gênero, idade em
que o adultocentrismo está latente.

Silva (2014) conclui afirmando que a relação dos professores
nos locais de educação infantil possibilita pensar em uma educação para
a pequena infância, na qual homens, mulheres e as crianças aprendam
em grupo que as diferenças entre os sexos estão presentes e que ao serem afirmadas não se transformem em desigualdades.
O trabalho de Monteiro (2014), realizado em Campinas/SP,
buscou analisar as trajetórias profissionais de professores que atuavam
na educação infantil na rede municipal de ensino daquele município, um
ambiente ocupado predominantemente por mulheres. Ela buscou demonstrar as trajetórias profissionais dos sujeitos, a escolha da profissão
e a sua experiência profissional. Monteiro constatou que a influência de
familiares como mães e de profissionais como professoras, uma experiência positiva durante a escolarização obrigatória, e a intenção de ocupar cargos na gestão escolar foram aspectos que levaram os sujeitos à
escolha dos cursos de Magistério ou Pedagogia. Para ela, a entrada desses docentes e sua permanência na profissão foi marcada tanto por desafios característicos da área de atuação como por dificuldades decorrentes de uma noção hegemônica de masculinidade que levou a questionamentos acerca da presença masculina na Educação Infantil, à escolha
profissional, aos procedimentos adotados em momentos de cuidado e à
orientação sexual dos sujeitos. Foram percebidas tentativas de segregação entre professores e crianças, na forma de encaminhamentos de turmas mais velhas aos homens professores, mudança de crianças para outra turma ou abaixo–assinado para retirada do professor em definitivo
da escola. Monteiro (2014) mostra que não foi fácil a entrada desses
profissionais num ambiente dominado pela presença feminina.
Por toda essa dificuldade de encontrar homens trabalhando em
escolas de educação infantil, a autora relata que no começo de sua pesquisa ficou um pouco apreensiva, pois o fato de encontrar poucos pro___
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fissionais atuando na rede municipal não seria suficiente para a realização do trabalho, pois, segundo ela, não conseguiria realizar a coleta de
dados caso houvesse muitas desistências dos sete sujeitos que ela encontrou. No entanto, os sete professores não mostraram resistência
para participar do processo de investigação.
A pesquisa de Monteiro (2014) mostra situações que não são diferentes das encontradas nos trabalhos de Ramos (2011), Silva (2014),
Fonseca (2011) e Sayão (2005), onde os professores são de certa forma
proibidos de realizar tarefas como banho, troca, higienização e até levar
as crianças para fazer as necessidades fisiológicas. Isso é visto no seguinte trecho apresentado por Monteiro,
[…] ao início de cada ano – às famílias das crianças era falado
que ele seria o responsável por acompanhar os meninos e meninas ao banheiro ou mesmo realizar a higiene e troca de roupas,
se necessário. Ele explicou que, além disso, entregava por escrito
às famílias um documento informativo, que deveria ser assinado
e arquivado no CEMEI para que, no caso de ocorrência de um
posterior questionamento, ele já tivesse previamente se justificado (MONTEIRO, 2014, p.91).

Conforme Monteiro (2014), propiciar às crianças da Educação
Infantil uma educação que engloba a diversidade e a igualdade de gênero na instituição escolar obriga que se façam reflexões e iniciativas que
proporcionem a equidade de gênero na profissão docente e, por extensão, na própria sociedade.
Em sua pesquisa Silveira (2011) buscou verificar como as famílias, as educadoras e os próprios educadores homens julgam a inserção
desse profissional em meio às crianças. A autora analisou alguns aspectos observados no ambiente escolar, tais como: a trajetória desses profissionais, como eles se veem como integrante desse espaço; como as
famílias se relacionam com esses homens; e como se dá a relação com
as colegas. A autora teve como fonte de dados entrevistas semiestruturadas com dois educadores, duas educadoras e dois casais que tem seus
filhos (as) como alunos (as) desses docentes.
Silveira (2011) relata que teria, ela própria, ficado surpresa quando surgiram os primeiros docentes homens na instituição na qual ela
trabalhava. Tal estranhamento se deu em função de inúmeras representações socialmente construídas de que as mulheres são as únicas que
são capazes de educar e cuidar de crianças pequenas. A autora explica
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que esse estranhamento não foi só de sua parte, mas de suas colegas de
trabalho e das famílias das próprias crianças. Afirma que através do envolvimento que teve com esses profissionais e sua aproximação com os
estudos de gênero acabou por perceber que tais concepções estavam
cheias de preconceitos.
No entanto, nem todos tiveram a mesma visão que Silveira, pois
como percebemos no seu trabalho, muitos professores encontraram dificuldades de se inserirem e serem aceitos pela comunidade escolar e
pelos pais. Muitos relataram que houve olhares inquisidores, de desconfiança em relação a sua capacidade em lidar com crianças em determinadas situações, como de conflitos, birras, quanto nos momentos de higienização, troca e banho nas crianças. De acordo com Silveira,
Essa concepção de masculinidade está exemplificada na preocupação demonstrada por um pai, que ao ser entrevistado mostrou–se muito incomodado com o fato de um professor homem
acompanhar as meninas ao banheiro, fazer a higienização das pequeninas e, inclusive, trocar–lhes as fraldas. Essa deveria ser,
ainda segundo esse mesmo pai, uma atribuição das professoras.
Caberia ao professor homem apenas o desenvolvimento de atividades lúdicas e pedagógicas. O pai ressalta a todo momento que
está satisfeitíssimo como o atendimento da escola, mas que nesse
ponto específico deveria ser revisto (2011, p. 22–23.).

A preocupação desse pai, demonstrada na pesquisa de Silveira, é
muito comum e se reproduz em muitos contextos, posto que é resultado, segundo Felipe (2006, p. 214) da “ideia corrente de que só os homens são abusadores em potencial, por possuírem uma sexualidade tida
no senso comum como incontrolável, quase ‘animalesca’”. Desconfiança quase nunca imputada às mulheres que, conforme Felipe (2006),
mesmo quando no exercício da maternidade ou na função de cuidadoras de crianças parecem sempre acima de qualquer suspeita, o que não é
sempre verídico.
Silveira (2011), entendendo que pouco se conhece da prática da
pedofilia por mulheres e por lhes serem atribuídos o sentimento maternal, toda e qualquer demonstração de afeto às crianças pelas mulheres é
entendido como natural. No entanto, ao vermos homens relacionando–
se afetivamente como outros indivíduos, sejam eles crianças, mulheres
ou outro homem, tendemos a enxergar essas atitudes como associados
à sexualidade e ao desejo sexual.
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Louro (1997) afirma que é importante entender que não são necessariamente as características sexuais, mas a maneira como esses atributos são interpretados ou valorizados em um dado contexto histórico
social; para que se entenda o lugar e as relações de homens e mulheres
numa sociedade é interessante notar não precisamente seus sexos, mas
sim tudo o que socialmente se produziu sobre os sexos.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A presença masculina na Educação infantil, no trato de crianças
de 0 a 05 anos, vem sendo, ultimamente, tema de discussão de vários
estudiosos (as) no meio acadêmico. Alguns destes (as) estudiosos (as)
foram apresentados nesse texto.
A entrada de professores nas instituições de educação infantil
tem sido marcada por período de adaptação e tensões, onde estes têm
que apresentar provas de que são competentes, idôneos, habilidosos e
confiáveis. Eles passam por uma análise e controle dos adultos, principalmente se sua função tiver que lidar com os corpos de crianças, diferentemente do que ocorrem com as professoras que atuam nesse nível
de ensino. Segundo Silva (2014, p. 83) “[…] as professoras […] podem
assumir sem problemas ou questionamento qualquer faixa etária e qualquer função de trabalho” (SILVA, 2014, p. 83).
Podemos afirmar que a presença ou a ausência do homem na
educação infantil é atravessa por representações que recaem sobre o
que é considerado como sendo de homem e de mulher na sociedade e
isso tem dificultado que homens assumam funções de professor na
educação de crianças. Assim, como já nos relatou Louro (1997) à docência é um lugar atravessado por relações generificadas. As consequências, a partir dessa constatação, são muitas e de variadas posições, que
recaem sobre homens e mulheres que atuam na educação infantil, mas
também na formação de meninos e meninas que estão nesse nível de
ensino, e isso impede a construção de relações mais harmoniosas e
igualitárias entre homens e mulheres em uma sociedade marcadamente
machista e patriarcal.
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A PRODUÇÃO DE MASCULINIDADES
E FEMINILIDADES NA EDUCAÇÃO
INFANTIL: O QUE REVELAM AS
PESQUISAS
Nakson Willian Silva Oliveira
Silvia Regina Marques Jardim
José Valdir Jesus de Santana
Benedito Gonçalves Eugenio
Maria de Fátima de Andrade Ferreira
INTRODUÇÃO
A relação entre gênero, sexualidade e educação tem sido problematizada, por diferentes estudiosos da temática, nas mais diversas áreas
das Ciências Humanas, a exemplo da Educação, História e Ciências Sociais1, em que buscam demonstrar como, ao longo da Modernidade
(GIDDENS, 1991, 2002; SANTOS, 1997), diferentes tecnologias, discursos e dispositivos vão sendo acionados e constituindo os regimes de
verdade, de poder e saber (FOUCAULT, 2007; 2008; 2009) que recaem
sobre os corpos, desejos e sexualidades. Por outro viés, o da educação,
abordam–se essas questões situando–as na conexão entre cultura, significação, identidade, poder e subjetividades e práticas de produção de
sentidos, inclusive políticas de construção do sujeito na Educação Infantil.
Contudo, a educação, em especial, a educação escolar, tem se
tornado o lugar de produção de "corpos educados”, disciplinados
(LOURO, 2015) e, nesse sentido, "no ambiente escolar passa–se por
um aprendizado que coloca cada um em seu lugar, naquele que lhe cabe
segundo a sociedade em que está inserido. Aí aprende–se não apenas
uma posição na escala social, sua raça, mas, sobretudo, seu gênero”
(MISKOLCI, 2005, p. 14). E, não obstante, as marcas, os estereótipos e
1

Para uma discussão acerca do gênero nas Ciências Sociais, vê o livro organizado por Danielle Chabaud–
Rychter [et al.], intitulado “O gênero nas Ciências Sociais: releituras críticas de Max Weber a Bruno Latour”.
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preconceitos são rastros do trabalho de produção que perduram nas relações do/no cotidiano escolar indicando posições de poder, tal como o
saber–poder em Foucault (2003) e, associados à visão e poder, não dispensam a força e a violência, a representação do poder do olhar, agir,
observar e representar, que se configuram como oposições, formas de
controle e pretensão de inferiorizar o outro. Segundo Foucault (2009,
36):
Desde o século XVIII, [a instituição pedagógica] concentrou as
formas do discurso neste tema; estabeleceu pontos de implantação diferentes; codificou os conteúdos e qualificou os locutores.
Falar do sexo das crianças, fazer com que dele falem os educadores, os médicos, os administradores e os pais; ou, então, falar de
sexo com as crianças, fazer falarem elas mesmas, encerrá–las
numa teia de discursos que ora se dirigem a elas, ora falam delas,
impondo–lhes conhecimentos canônicos ou formando, a partir
delas, um saber que lhes escapa – tudo isso permite vincular a intensificação dos controles à multiplicação dos discursos. A partir
do século XVIII, o sexo das crianças e dos adolescentes passou a
ser um importante foco em torno do qual se construíram inúmeros dispositivos institucionais e estratégias discursivas.

Neste capítulo, especificamente, buscamos refletir acerca da
produção das masculinidades e feminilidades na educação infantil, recuperando, para isso, pesquisas que têm sido realizadas sobre essa temática, a exemplo de Altmann (1998), Cabiceira (2008), Cruz (2004), Felipe
e Guizzo (2013), Finco (2012), Finco e Oliveira (2011), Telles (2004),
Giongo (2015), Penna (2015), Souza (2006), Wenetz (2005), dentre outros (as). Essas pesquisas têm nos revelado como a escola atua na produção de determinadas identidades de gênero e de sexualidades normalizadoras, através de diferentes dispositivos pedagógicos, informados
por uma matriz heteronormativa. Segundo Louro (2012), a escola se
constitui como um espaço produtor de diferenças e que através de diversos investimentos e estratégias atua na produção de determinados
sujeitos, sexualidades e identidades hegemônicas. Nisso, “o processo de
fabricação dos sujeitos é continuado e geralmente muito sutil, quase imperceptível” (LOURO, 2012, p. 67). Como consequência, em vez de
combater e desconstruir discursos e práticas produtores de desigualdades, a escola acaba por acentuá–las e naturalizá–las.
Interessa–nos, ademais, refletir acerca da relação entre educação, gênero e sexualidade, como tem nos proposto Louro (2000, 2001,
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2004, 2012, 2013), Pelúcio (2014), Facchini e Braz (2016), Felipe (2007),
Lopes (2010), Meyer (2010), Souza (2014) e outros (as).
O capítulo encontra–se assim organizado: inicialmente tecemos
algumas considerações acerca do movimento feminista e sua contribuição no processo de construção do conceito de gênero; na sequência,
apresentamos um breve estado da arte acerca das pesquisas sobre masculinidades e feminilidades na educação infantil.
DO NASCENTE MOVIMENTO FEMINISTA À EMERGÊNCIA
DO CONCEITO DE GÊNERO
Muitas concepções sobre as mulheres foram transformadas ao
longo dos anos, da história, seja dentro de uma mesma tradição de pensamento, em nosso caso do pensamento ocidental, ou em diferentes
contextos culturais e sociais que fogem à nossa tradição de pensamento.
O fato é que as concepções sobre o que é a mulher ou o que significa
ser mulher serão sempre informadas pela cultura, pela história, mas
também pelas relações de poder que se estabelecem entre homens e
mulheres em distintos contextos e tradições culturais. Se tomarmos
como referência a denominada sociedade ocidental, muitas características, sobretudo aquelas consideradas como “coisas de mulher e atributos
femininos”, continuam operando e, do mesmo modo, produzindo desigualdades entre homens e mulheres. Assim, as mulheres foram e continuam sendo invisibilizadas e subestimadas pelo patriarcado.
Segundo Daniela Auad (2003), referindo–se às contribuições de
Heleieth Saffioti, essa estrutura patriarcal, desde sempre, se encontra
ativa em nossa sociedade, sendo essa estrutura bem azeitada, assim
como uma máquina que opera sem cessar e quase que automaticamente.
Conforme Auad (2003), no Século das Luzes, referência ao século XVIII, momento em que surgem importantes revoluções patrocinadas pela burguesia, a exemplo da Revolução Francesa e Industrial,
princípios burgueses, como igualdade, liberdade, fraternidade, individualismo e racionalismo se tornam centrais como instrumentos de luta
política e ideológica que farão com que a burguesia tome o poder, colocando em derrocada o Antigo Regime e as estruturas aristocráticas, heranças da Idade Média.
Conforme os princípios iluministas, alcançar a autonomia e a
individualidade eram objetivos principais para a humanidade; os filóso___
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fos iluministas, a exemplo de Voltaire, Montesquieu e Rousseau, defendiam que os seres humanos eram capazes de pensar e agir por si próprios, e não dirigidos pelas crenças religiosas ou pelas imposições da
Igreja Católica. Nessa época, segundo Auad (2003), os filósofos iluministas foram responsáveis por muitas mudanças referentes ao modo de
se pensar, porém, sobre as mulheres, continuavam a disseminar os
mesmos pensamentos quanto a inferioridade da natureza feminina e,
nesse sentido, às mulheres era negada a possibilidade do uso da razão.
Em meio à Revolução Francesa, já no final do século XVIII,
ocorreram as primeiras mobilizações de mulheres em distintos países
Europeus e Americanos. Através da ideologia liberal, esse século foi intensamente marcado pelas contestações na esfera política. É nesse período que surgem os primeiros vestígios do feminismo como movimento
organizado2. Como afirmam Alves e Pitanguy (1991, p.32):
Na França, neste mesmo século marcado por revoluções, a mulher, que participava ativamente ao lado do homem no processo
revolucionário, não vê também as conquistas políticas se estenderem ao seu sexo. É neste momento histórico que o feminismo
adquire características de uma prática de ação política organizada.
Reivindicando seus direitos de cidadania frente aos obstáculos
que os contrariam, o movimento feminista, na França, assume
um discurso próprio, que afirma a especificidade da luta da mulher.

Nesse cenário, expandem–se também os chamados escritos feministas. Autoras como Olympe de Gouges e Mary Wollstonecraft publicaram livros problematizando a condição de ser mulher naquela época, sobretudo, o descaso com elas diante de melhores condições trabalhistas e participação política. Entre os principais escritos, destacam–se
os de Olympe de Gouges, que em 1791, através do texto intitulado Os
direitos da Mulher e da Cidadã, dá um “ponta pé” para a luta sufragista,
que se intensificará no século XIX. Nesse escrito, o discurso é elaborado no sentido de inserir a mulher como ser político e civil no contexto
2

Segundo Miguel (2014, p. 19) “a denúncia da dominação masculina ou a afirmação da igualdade intelectual
e moral das mulheres atravessam os séculos – é preciso buscá–las na Grécia Antiga, em figuras como Safo
ou mesmo Hipátia. Na Idade Média, é importante a obra de Cristina Pizán (1364–1430), que dedicou vários
volumes às mulheres, argumentando que as diferenças físicas são desimportantes ante a igualdade da alma,
criada idêntica, por Deus, para eles e para elas. A aparente inferioridade feminina era resultado não da natureza diferenciada, mas das condições sociais”.
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das relações sociais (AUAD, 2003; ALVES e PITANGUY, 1991; MIGUEL, 2014).
Do mesmo modo, para Alves e Pintaguy (1991), Mary Wollstonecraft é considerada como uma das mais importantes peças da história
do feminismo na Inglaterra, tendo escrito em 1792 o livro Defesa dos Direito da Mulher. Nessa obra, a autora problematiza as diferenças intelectuais entre homens e mulheres, afirmando que tais diferenças se apresentavam como resultado do tipo de educação desigual que era oferecida para meninas e meninos. Esse cenário de desigualdades, em termos
de acesso à educação direcionada a meninos e meninas, é resultado, segundo Alves e Pitanguy (1991) de um crescimento desigual das instituições de ensino e, do mesmo modo, do tipo de educação que passa a ser
oferecido a ambos os sexos. Nesse sentido,
Ao mesmo tempo em que o ensino público e privado se expande
na Europa, a defasagem entre o número de escolas masculinas e
femininas é enorme: em 1790, na Diocese de Rouen, por exemplo, a relação entre escolas para meninos e para meninas é de 4
por 1. Tal defasagem se dá não somente em termos quantitativos
como também no que se refere à qualidade do ensino ministrado. O currículo das meninas enfatizava o aprendizado das prendas domésticas e sua escolarização não as preparava para o ensino superior, que, aliás, sequer lhes era acessível. (ALVES e PITANGUY, 1991, p. 28).

É evidente, portanto, que a instrução ao homem, especialmente
o da classe privilegiada, era ofertada em diversas modalidades, de modo
que contemplasse suas possibilidades de realização pessoal, profissional
e social, enquanto as mulheres eram colocadas às margens da sociedade. Diante da inexistência de uma educação igualitária para meninos e
meninas, homens e mulheres, os escritos feministas insistiram nesse
ponto de discussão, levando–o até meados do século XX. No século
XIX e nas primeiras décadas do século XX, com o desenvolvimento
tecnológico e a forte inserção das máquinas no processo fabril, a atividade manufatureira feminina (antes realizada em casa) passa a ser desvalorizada e, como consequência, a mão–de–obra feminina passou a
ser cada vez mais necessária nas fábricas. Almeida (1998, p.121) assegura que,
Nos anos iniciais do século XX, algumas transformações nos
costumes, após a rejeição ao Regime Monárquico e o advento da
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República, acrescido das novas ideias representadas pelo Liberalismo e Positivismo que tomavam corpo na Europa e Estados
Unidos, tiveram inegáveis reflexos nacionais. Em alguns países
do mundo ocidental, as guerras haviam afastado temporariamente os homens do espaço público e do mercado de trabalho, notadamente nos locais de conflito e nos países estreitamente desenvolvidos. A excepcionalidade dos tempos de guerra possibilitou a
aceitação do sexo feminino nas esferas produtivas e obrigou as
mulheres a cuidarem de outras coisas que não o lar, visto que a
industrialização e o uso das máquinas não mais exigiam tanto a
força física, o que significou, para o sexo feminino, uma ampliação dos espaços no mundo do trabalho. O recrutamento da mão
de obra feminina para as necessidades da indústria e do comércio
entre outras, com os homens ausentes no campo de batalha, retirou as mulheres dos lares. Isso acarretou mudanças nos costumes e nas mentalidades e o poder foi redistribuído parcialmente
ao permitir o ingresso das mulheres no espaço público, superando assim hábitos arraigados e com consequentes transformações
sociais.

No que diz respeito às condições de trabalho nesse período,
para além dos cargos inferiores que eram direcionados às mulheres,
Auad (2003, p.44) destaca que:
Mulheres e crianças enfrentavam jornadas de trabalho de catorze, dezesseis, e até dezoito horas, e ainda ganhavam menos do
que os homens. O argumento usado para justificar as diferenças
salariais era o de que a mulher necessitava de menos trabalho e
salário, já que, supostamente, ela deveria ter um homem que a
sustentasse.

Com a péssima formação profissional que era oferecida às mulheres, a elas eram dadas também as mais desqualificadas operações.
Além do mais, diante da sua desvalorização enquanto profissional, o
seu salário também era injusto. E por conta do baixo salário que era
pago à mulher (ALVES e PITANGUY, 1991), consequentemente acarretava–se um rebaixamento no nível salarial geral, o que causou grande
conflito entre homens e mulheres, já que os homens passaram a repudiar a entrada das mulheres no mercado de trabalho, pois estas eram
vistas como concorrentes desleais.
Flora Tristan e Jeanne Deroin foram líderes operárias essenciais
nas lutas da classe trabalhadora. Em meio aos conflitos entre homens e
___
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mulheres, essas líderes afirmavam a necessidade de que homens e mulheres estivessem juntos, lutando pelos mesmos interesses (AUAD,
2003; MIGUEL e BIROLI, 2014).
Jeanne elaborou um projeto de união das Associações de Trabalhadores. Tal projeto deu origem ao que hoje conhecemos como
sindicatos. Infelizmente, Jeanne e seus companheiros foram presos. Para não “correrem o risco” de desmoralizar o movimento
operário por ter uma mulher como líder, seus companheiros pediram–lhe que ocultasse que era autora do projeto. Jeanne dobrou–se ao preconceito, temendo prejudicar o nascente movimento operário, e não assumiu a autoria do projeto. (AUAD,
2003, p.45).

Nessa época, marcada pelos movimentos revolucionários e reivindicatórios, Friedrich Engels e August Bebel também trouxeram
grandes contribuições ao analisar as relações de produção do sistema
capitalista, colocando a mulher nos seus escritos como ponto de análise
diante das relações de exploração na sociedade de classe (ANDRADE,
2010). Segundo Andrade (2010, p. 11) “com as fortes participações demostradas nas mobilizações e militâncias, as mulheres ao longo do século XIX não passaram despercebidas pelo autor”, referindo–se, à obra
de August Bebel, A mulher sob o Socialismo. Ademais, conforme Andrade
(2010), August Bebel acreditava que a saída para a questão feminina implicava na inserção da mulher no movimento socialista, bem como a
sua participação na luta de classes, pois, assim, contradiria a subordinação política, baixo status social, e a exploração de classe no modo de
produção capitalista.
A partir da organização sindical sustentada por mulheres e homens, diversas foram as reivindicações na esfera pública. Por meio de
marchas e greves, operárias e operários contestaram seus direitos trabalhistas e, deste modo, o movimento feminista foi ganhado força e forma. Os escritos socialistas bem como os feministas tiveram grande relevância nesse processo.
“Já nas últimas décadas do século XIX, as mulheres da Europa
e Estados Unidos iniciaram um movimento por seus direitos políticos e
sociais, com isso, elas queriam votar e queriam melhores condições de
trabalho nas fábricas” (AUAD, 2003, p.55). Embora muito se fala do
movimento sufragista no século XX, é valido ressaltar que o sufragis___
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mo4 teve início no século XIX, terminando apenas após a conquista do
voto feminino em diversos países. Para Alves e Pitanguy (1991, p.44):
Iniciou–se o sufragismo, enquanto movimento, nos Estados
Unidos, em 1848. Denuncia a exclusão da mulher da esfera pública, num momento em que há uma expansão do conceito liberal de cidadania abrangendo os homens negros e os destituídos
de renda. No século XIX, naquele país, a luta pela abolição da
escravatura mobilizou parcelas significativas de mulheres que, até
então, não haviam, de forma tão massiva e organizada, participado da esfera política. A conscientização do negro trouxe–lhes, ao
mesmo tempo, uma medida da sua própria sujeição”.

Na perspectiva de Alves e Pitanguy (1991, p.7), não é fácil definir de maneira exata o surgimento do feminismo, pois “este termo traduz todo um processo que tem raízes no passado, que se constrói no
cotidiano, e que não tem um ponto predeterminado de chegada”. Mas
em se tratando do feminismo como um movimento “visibilizado”, “organizado, foi ao adentrarmos o século XX, que o termo passou a ganhar maior força a partir do sufragismo, como também afirmam Louro
(2012) e Miguel e Biroli (2014).
Estendendo–se por vários países ocidentais, o sufragismo passou a ser reconhecido como a primeira onda do feminismo. Na sua organização, a luta pelo direito ao voto feminino era o objetivo principal, mas
também agregou muitas outras reivindicações como, por exemplo, as
oportunidades de estudo, condições dignas de trabalho e organização
da família, a igualdade no casamento, em particular o direito das mulheres casadas a dispor de suas propriedades (LOURO, 2012; MIGUEL, 2014).
De forma heterogênea, o movimento feminista vai se configurando a partir de múltiplos rumos políticos, recebendo influência de
ideologias e movimentos distintos, a exemplo do socialismo e anarquismo. Nesse sentido, segundo Meyer (2010, 12):

4

“O sufrágio universal foi uma das principais conquistas dos homens da classe trabalhadora no final do século passado (século XIX), consolidada, depois de muita luta, por reformas legislativas que eliminaram o
voto qualificado por renda. A luta pelo sufrágio universal, pela ampliação dos direitos da democracia, não
incluía, no entanto, o sufrágio feminino. Foi uma luta longa, demandando enorme capacidade de organiza ção e uma infinita paciência. Prolongou–se nos Estados Unidos e na Inglaterra, por 7 décadas. No Brasil,
por 40 anos, a contar da constituição de 1891. Mobilizou, nos momentos de ápice das campanhas, até 2 milhões de mulheres, o que torna esta luta um dos movimentos políticos de massa de maior significação no
século XX”. (ALVES e PITANGUY, 1991, p. 43–44).
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Basicamente, naquele período histórico, se poderia fazer referência a um feminismo liberal ou burguês, que se engajou mais na
luta pelo direito ao voto e pelo acesso ao ensino superior, a um
feminismo que se aliou aos movimentos socialistas que lutavam
pela formação de sindicatos e por melhores condições de trabalho e salário, e um feminismo anarquista que articulou à agenda
pelo direito à educação questões como o direito de decidir sobre
o próprio corpo e sua sexualidade.

No final da década de 1960 do século XX, nos países ocidentais, surge a segunda onda do feminismo. Fundamentalmente no âmbito dos
movimentos feministas, esta onda remete ao reconhecimento da necessidade de um investimento mais consistente em produção de conhecimento, (MEYER, 2010; LOURO, 2012) através do sistemático desenvolvimento de pesquisas e de estudos que tinham por objetivo não só
denunciar, mas, acima de qualquer coisa, compreender e explicar a subordinação social e a invisibilidade política a que as mulheres tinham
sido submetidas ao longo dos anos.
Uma obra clássica de Simone de Beauvoir, O segundo sexo, escrito no final da década de 1940, torna–se um marco, na medida em que
fundamenta as reflexões feministas a partir da década de 1960, delineando um objeto de pesquisa considerado irrelevante para a época
(LOURO, 2012). Através de uma análise profunda, Beauvoir trata principalmente das questões sobre a biologia, a psicanálise, os mitos, o materialismo histórico, a história e a educação para então construir uma
teoria sociológica, jurídica e psicanalítica da condição feminina, inaugurando uma nova conjuntura epistemológica relacionada ao modo como
são interpretadas as instâncias de poder na sociedade moderna e as diferentes formas de dominação (ALVES e PITANGUY, 1991 apud GIONGO, 2015).
Conforme Alves e Pitanguy (1991) outras autoras como Betty
Friedan, Kate Millet, Juliet Mitchell, Heleieth Saffioti, situadas em distintos países, contribuíram imensamente para a incorporação de outras
frentes de luta pois, através desses estudos, além das reivindicações voltadas para a desigualdade no exercício de direitos políticos, trabalhistas,
civis, o feminismo questionou também as raízes culturais destas desigualdades. Esses estudos denunciaram a crença na inferioridade da mulher, que, por muito tempo, recorreu a argumentos de ordem biológica,
portanto, do campo da natureza, para explicar essa suposta inferioridade. Meyer (2010, p.13), ao reconhecer esses estudos, afirma:
___
99

Tais estudos levantaram informações antes inexistentes, produziram estatísticas específicas sobre as condições de vida de diferentes grupos de mulheres, apontaram falhas ou silêncios nos registros oficiais, denunciaram o sexismo e a opressão vigentes nas
relações de trabalho e nas práticas educacionais, estudaram como
esse sexismo se reproduzia nos materiais e nos livros didáticos e,
ainda, levaram para a academia temas concebidos como temas
menores, quais sejam, o cotidiano, a família, a sexualidade, o trabalho doméstico, etc. Incorporando as características do próprio
movimento, esses estudos também trabalhavam com diferentes
perspectivas teóricas, aliando se a campos de estudo como a psicanálise, ou incorporando e tencionando a teorização marxista
ou, ainda, produzindo paradigmas feministas como a teoria do
patriarcado.

No mesmo sentido, conforme Louro (2012) é, portanto, nesse
contexto de efervescência política e social, de transformação e de contestação, que o movimento feminista contemporâneo ressurge, e dessa
vez, expressando–se não apenas através de marchas e protestos públicos, mas também através de jornais, revistas e livros. Ou seja, produzindo conhecimento, as feministas visavam qualificar as formas de intervir para então modificar as condições de invisibilidade e subordinação da mulher na sociedade. Aqui, a categoria mulher é pensada no singular e, portanto, não dá conta da multiplicidade que são as mulheres e
das questões que as atravessam. Segundo Miguel (2014, p. 85) “a experiência das mulheres em posição de elite – brancas, educadas, burguesas
ou pequeno–burguesas, heterossexuais – tende a ser apresentada como
a experiência de todas as mulheres”. Como consequência, surgem críticas ao pensamento feminista “em geral por autoras vinculadas às posições sociais mais desprivilegiadas5” (MIGUEL, 2014, p. 85).
Diferentes perspectivas teóricas/analíticas passam a ser acionadas pelas estudiosas feministas. Algumas, recorrerão a perspectivas
marxistas; outras serão influenciadas pela psicanálise. “Haverá também
aquelas que afirmarão a impossibilidade de ancorar tais análises em
quadros teóricos montados sobre uma lógica androcêntrica e que bus5

“Uma obra importante nesse questionamento foi produzida pela filósofa estadunidense Elizabeth Spelman. O ponto central de seu argumento é que a noção genérica de “mulher” funciona no pensamento femi nista da mesma forma que a noção genérica de “homem” na filosofia ocidental, obscurecendo a heteroge neidade. Mas não é qualquer grupo de mulheres que aparece como igual a essa mulher abstrata; os problemas das hispanas e das negras, por exemplo, não são estendidos para as mulheres em geral. Feministas negras questionaram os desdobramentos dessa construção da identidade da mulher – e, por consequência, da
pauto do feminismo – a partir da experiência da mulher branca” (MIGUEL, 2014, p. 85).
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carão produzir explicações e teorias propriamente feministas, originando o feminismo radical” (LOURO, 2012, p. 24). Segundo Auad (2003),
o feminismo radical se caracteriza por defender a extinção do modelo
de família biológica, posto que esta é considerada o motivo das desigualdades entre os sexos. Nessa vertente teórica, as feministas pregavam que as crianças, ao nascerem, deveriam ser educadas no sentido da
igualdade entre o sexo, no sentido de desconstruir as hierarquias entre
homens e mulheres. Pregavam, ainda, que a relação de dependência da
criança não deveria ser “exclusivamente” com a mãe, mas sob a responsabilidade de um grupo de adultos.
Essa trajetória rica e multifacetada do feminismo também foi, e
é, permeada por confrontos e resistências tanto com aqueles e
aquelas que continuavam utilizando e reforçando justificativas biológicas ou teológicas para as diferenças e desigualdades entre
mulheres e homens, quanto com aqueles que, desde perspectivas
marxistas, defendiam a centralidade da categoria de classe social
para a compreensão das diferenças e desigualdades sociais.
(MEYER, 2010, p. 13–14).

Entretanto, mesmo diante das diferenças entre as perspectivas
de análise teóricas, é possível afirmar que predomina certo interesse em
torno de uma causa comum, que seria a “libertação” das mulheres e a
desconstrução do patriarcado. Conforme Felipe (2007), os Estudos Feministas, com suas múltiplas vertentes, desempenharam um papel fundamental na medida em que expuseram temas tidos como menores, a
exemplo da família, infância, maternidade, paternidade, sexualidade e
outros. Por muito tempo tidas como questões menores, as temáticas
postas foram sendo objeto de estudos e pesquisas. Ainda, para Felipe,
em dias atuais, essa visibilidade e continuidade do árduo trabalho dos
(das) feministas é expressada nas mais variadas formulações de políticas
públicas e em linhas de financiamento específicas, implementadas por
algumas agências nacionais e internacionais de fomento à pesquisa.
Ademais, segundo Louro (2012, p. 25), a partir das questões trazidas
pelos estudos feministas, vai se constituindo um debate “através de
uma nova linguagem, na qual gênero será um conceito fundamental”.
É a partir das teóricas feministas anglo–saxãs que o termo gênero ganha visibilidade, especialmente a partir da década de 1970
(LOURO, 2012), tornando–se uma ferramenta analítica importante, na
medida em que passa a problematizar “a ideia de que a biologia (o cor___
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po, a genitália, os hormônios) determinaria totalmente o comportamento dos indivíduos” (LINS, MACHADO e ESCOURA, 2016, p. 27).
Gênero, nesse sentido, passa a ser utilizado como uma produção histórica e cultural.
O debate sobre as relações de gênero avança, então, sobre duas
posições antagônicas: “uma essencialista, que acredita advirem as desigualdades entre homens e mulheres da diferença biológica entre os sexos; outra, que afirma serem essas desigualdades construtos socioculturais produzidos pela história” (PENNA, 2015, p. 26). Em relação a essa
última perspectiva, conforme Louro (2012), as justificativas das desigualdades precisariam ser buscadas na história, nos arranjos sociais, nas
condições de acesso aos recursos da sociedade, nas formas de representação, mas não nas diferenças biológicas. É nesse sentido que para
Scott (1995) o conceito de gênero se torna uma ferramenta analítica e
política e, portanto, uma “categoria útil de análise histórica”. Ademais,
segundo Scott (1995, p.86), gênero é “um elemento constitutivo das relações sociais fundadas sobre as diferenças percebidas entre os sexos” e
também “um modo primordial de dar significado às relações de poder”.
Ao dirigir o foco para o caráter fundamentalmente social, segundo Louro (2012), não há, portanto, a intenção de negar que o gênero se constitui com ou sobre corpos sexuados. É necessário lembrar
que não é negada a biologia, porém enfatiza–se, deliberadamente, a
construção histórica e social produzida sobre as características biológicas. “No gênero, a prática social se dirige aos corpos”. O conceito pretende se referir ao modo como as características sexuais são compreendidas e representadas ou, então, como são “trazidas para a prática social
e tornadas parte do processo histórico” (CONNEL, 1995 apud LOURO, 2012 p. 26). Com isso, conforme Louro (1997, p. 27), o gênero faz
parte do conjunto das representações sociais conformadoras de identidades, porém “[…] estão sempre se constituindo, são instáveis e, portanto, passíveis de transformação”.
Para Scott, (1995, p. 86–87) “como um elemento constitutivo
das relações sociais baseadas nas diferenças percebidas, o gênero implica quatro elementos relacionados”, sendo esses elementos:
Os símbolos culturalmente disponíveis que evocam representações simbólicas (e com frequências contraditórias); os conceitos
normativos que expressam interpretações dos significados dos
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símbolos, que tentam limitar e conter suas possibilidades metafóricas; uma concepção de política bem como uma referência às
instituições e à organização social; e a identidade subjetiva (1995,
p. 86–87).

Gênero aponta para a noção de que, por meio das mais variadas práticas sociais e instituições, durante as vivências, os seres humanos se constroem como mulheres e homens num processo nunca finalizado (MEYER, 2010). Para a autora, a partir dessa ideia, há uma articulação entre gênero e educação, mas educação entendida para além da
escolarização ou àquela transmitida pela família, ou seja, diz respeito ao
complexo de forças que inclui, por exemplo, “[…] meios de comunicação de massa, brinquedos, literatura, cinema, música, os chamados grupos de iguais” (MEYER, 2010, p. 22) etc., que, por conseguinte, transformam e ensinam indivíduos a serem e reconhecerem–se como homens e mulheres em determinada sociedade ou grupo no qual estão inseridos (as). Vale salientar que nesse complexo de forças há processos
educativos que também são naturalizados, pois conforme Sabath (2010,
p.149):
A educação, compreendida de maneira ampla, é um dos processos mais eficientes na constituição das identidades de gênero e
sexual. Em qualquer sociedade, os inúmeros artefatos educativos
existentes têm como principal função com/formar os sujeitos,
moldando–os de acordo com as normas sociais. Grande parte
desses artefatos educativos está inserida na área cultural como,
por exemplo, televisão, cinema, revistas, livros ou histórias em
quadrinhos. De qualquer forma, são revestidos de características
“inocentes”, como prazer e diversão, que também educam e produzem conhecimento.

Para Louro (1998, p.87) “são múltiplas as práticas sociais, as
instituições e os discursos que cercam os sujeitos, produzindo e reproduzindo identidades, produzindo e reproduzindo diferenças, distinções
e desigualdades”. O gênero, portanto, não é algo que está dado, não é
produto da natureza, mas é construído social e culturalmente e envolve
um “conjunto de processos que vão marcando os corpos, a partir daquilo que se identifica ser masculino e/ou feminino. O corpo é generificado, o que implica dizer, que as marcas de gênero se inscrevem nele”
(GOELLNER, GUIMARÃES e MACEDO, 2011, p. 20). Ademais,
para Louro (2013, p. 17) “um trabalho pedagógico contínuo, repetitivo
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e interminável é posto em ação para inscrever nos corpos o gênero e a
sexualidade legítimos”.
Por outro lado, se os gêneros são construções histórico culturais, os modos de viver a masculinidade e a feminilidade são também
variáveis. Nesse sentido não “existe apenas uma maneira de ser masculino e uma maneira de ser feminino, mas sim existem múltiplas formas
de viver nossas identidades de gênero” (BARROS e RIBEIRO, 2011,
p. 44). Na perspectiva de Louro (2013, p.84):
A concepção binária do sexo, tomado como um “dado” que independe da cultura, impõe, portanto, limites à concepção de gênero e torna a heterossexualidade o destino inexorável, a forma
compulsória da sexualidade. As descontinuidades, as transgressões e as subversões que essas três categorias (sexo–gênero–sexualidade) podem experimentar são empurradas para o terreno
do incompreensível ou do patológico.

As abordagens feministas “pós estruturalistas se afastam daquelas vertentes que tratam o corpo como uma entidade biológica universal […] para teorizá–lo como um construto sociocultural e linguístico,
produto e efeito de relações de poder” (MEYER, 2010, p. 16). A partir
das inspirações pós–estruturalistas, segundo Meyer (2010, p. 16) :
O conceito de gênero privilegia, exatamente, o exame dos processos de construção dessas distinções – biológicas, comportamentais ou psíquicas – percebidas entre homens e mulheres; por
isso, ele nos afasta de abordagens que tentam a focalizar apenas
papéis e funções de mulheres e homens para aproximar–nos de
abordagens muito mais amplas, que nos levam a considerar que
as próprias instituições, os símbolos, as normas, os conhecimentos, as leis e políticas de uma sociedade são constituídas e atravessadas por representações e pressupostos de feminino e de
masculino e, ao mesmo tempo, produzem e/ou ressignificam essas representações.

Explorar as questões trazidas pelos estudos pós–estruturalistas
e estudos que6 sofisticam e problematizam/alargam o debate em torno
6

O que busca tornar visíveis as injustiças e violências implicadas na disseminação e na demanda do cumprimento das normas e das convenções culturais, violências e injustiças envolvidas tanto na criação dos “nor mais” quanto dos “anormais”. […] A nova política de gênero – que também pode ser chamada de queer –
se materializa no questionamento das demandas feitas a partir dos sujeitos; em outras palavras, chama a
atenção para as normas que os criam. Essa mudança de eixo na luta política se fundamenta em duas con cepções distintas: uma que as compreende a partir da visão do poder como algo que opera pela repressão, e
outra que o concebe como mecanismos sociais disciplinadores. Na perspectiva do poder opressor, os sujei -
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das identidades7, sejam elas de gênero ou sexuais, e do próprio gênero
não é o objetivo trabalho, posto que demandaria enorme esforço. Todavia, ressaltamos a importância desses estudos, na medida em que eles
trazem grande impacto na produção teórica em torno das sexualidades,
dos estudos sobre masculinidades e das relações de poder que atravessam os gêneros e as sexualidades contemporâneas, a partir de diversas
perspectivas, a exemplo da produção teórica de Butler 8 (2015a, 2015b),
Salih (2013), Coelho e Sampaio (2014), Miskolci (2012), Colling (2015,
2016), Almeida (2011), dentre tantos outros (as). Louro (2004, 2013)
tem refletido acerca da necessidade de construirmos uma educação queer
e, nesse sentido, segundo esta autora,
O movimento que consiste em queering a educação pode ser pensada […] como um movimento que implica uma erotização dos
processos de conhecer, de aprender e de ensinar. A erotização
será tomada num sentido pleno e alargado, como uma energia e
uma força motriz que impulsiona nossos atos cotidianos e nossa
relação com os outros. Sem deixar de lado a sensualidade e os
corpos, certamente também implicados nesse processo, penso
aqui num erotismo presente em sala de aula e em outros espaços
educativos, que se liga à curiosidade, portanto, ao desejo de saber. (LOURO, 2013, p. 74–75).

tos lutam contra o poder por liberdade, enquanto na do poder disciplinar, a luta é por desconstruir as normas e as convenções culturais que nos constituem como sujeitos. […]Em outras palavras, a Teoria Queer
tem um duplo efeito: ela vem enriquecer os estudos gays e lésbicos com sua perspectiva feminista que lida
com o conceito de gênero, e também sofistica o feminismo, ampliando seu alcance para além das mulheres
(MILKOLCI, 2012, p. 26–27).
7
“O movimento pós–sexualidade no âmbito da teoria e da prática feministas tem efetivamente argumenta do que a sexualidade sempre é construída nos termos do discurso e do poder, sendo o poder em parte entendido em termos das convenções culturais heterossexuais e fálicas. A emergência de uma sexualidade
construída (não determinada) nesses termos, nos contextos lésbico, bissexual e heterossexual, não constitui,
portanto, um sinal de identificação masculina num sentido reducionista. Não se trata de nenhum projeto
fracassado de criticar o falocentrismo ou a hegemonia heterossexual, como se as críticas políticas tivessem o
poder de desfazer efetivamente a construção cultural da sexualidade das críticas feministas. Se a sexualidade
é construída culturalmente no interior das relações de poder existentes, então a postulação de uma sexuali dade normativa que esteja “antes”, “fora” ou “além” do poder constitui uma impossibilidade cultural e um
sonho politicamente impraticável, que adia a tarefa concreta e contemporânea de repensar as possibilidades
8
“Butler, como outros teóricos queer, volta sua crítica e sua argumentação para a oposição binária heteros sexual/homossexual. Esses teóricos afirmam que a oposição preside não apenas os discursos homofóbicos,
mas continua presente, também, nos discursos favoráveis à homossexualidade. Seja para defender a integra ção dos/as homossexuais, seja para reivindicar uma espécie ou uma comunidade em separado; seja para
considerar a sexualidade como originalmente “natural”, seja para considera–la como socialmente construída, esses discursos não escapam da referência à heterossexualidade como norma” (LOURO, 2013, p. 46).

___
105

PRODUZINDO MASCULINIDADES E FEMINILIDADES NA
EDUCAÇÃO INFANTIL: BREVE ESTADO DA ARTE
Educação é um direito humano e uma ferramenta essencial para
obter igualdade, desenvolvimento e paz. A educação não discriminatória será benéfica para meninos e meninas e contribuirá
para um relacionamento mais igualitário entre homens e mulheres. (ONU, 1995).

Nas últimas décadas, diversas áreas do conhecimento, exemplo
da Psicologia e Pedagogia, têm produzido pesquisas sobre infância e
criança nos espaços de escolarização. Estas pesquisas, de modo geral, e
em especial àquelas que tratam de crianças na educação infantil (zero a
5 anos) abordam temáticas na maioria dos casos ligadas ao desenvolvimento motor, cognitivo e afetivo das crianças, às rotinas e os espaços a
que são submetidas nas instituições educativas como creches e pré–escolas, bem como às questões que envolvem políticas públicas, propostas pedagógicas e curriculares para essa faixa etária. Entretanto, ainda
são poucos os estudos que tratam da construção das identidades de gênero, das identidades sexuais (FELIPE e GUIZZO, 2004) e dos investimentos cotidianos que a instituição escolar aciona para a produção de
masculinidades e feminilidades consideradas “normais”.
Os comportamentos de meninos e meninas esperados na escola
(e fora dela) são marcados por normas de gênero que situam e posicionam os sujeitos em determinada ordem social. Ademais, segundo Felipe e Guizzo (2013, p. 35) “as instituições escolares ainda estão muito
preocupadas em uniformizar os seus discentes na tentativa de eliminar
possíveis diferenças. Tal preocupação está presente também em relação
à sexualidade”. Nesse sentido, “a escola de educação infantil é um campo fértil e um espaço privilegiado para observar como se desenvolvem,
desde os anos iniciais da escolaridade, as relações de gênero” (SOUZA,
2006, p. 120). Nesse tópico, portanto, privilegiaremos as pesquisas realizadas no contexto da educação infantil.
Dall’Alba (2008, p.46) salienta que trazer à tona os discursos
sobre corpo, gênero e sexualidade, na maior parte dos casos, envolve lidar com uma rede de discursos moralizantes e disciplinadores que fazem parte da prática pedagógica desde a Educação Infantil, quando as
crianças vão sendo paulatinamente socializadas. Nesse sentido, as re___
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presentações de gênero operam de modo a classificar e posicionar meninos e meninas a partir do que se entende como feminino e masculino. O gênero é, portanto, “um operador que cria sentido para as diferenças percebidas em nossos corpos e articula pessoas, emoções, práticas e coisas dentro de uma estrutura de poder” (LINS, MACHADO e
ESCOURA, 2016, p. 10).
É indispensável que se perceba a escola como uma instituição
fortemente marcada por práticas discursivas, configurada como um
campo de lutas por significados, de lutas simbólicas e de relações de
poder. Essas relações nem sempre estão dadas às vistas, e em muitos
dos casos operam através do silêncio e processos de naturalização. Nisso, segundo Corsino e Auad (2012, p. 49), as relações de poder “ao
mesmo tempo em que ditam o que é ser uma mulher e o que é ser um
homem, são e podem ser radicalmente questionadas através das práticas cotidianas, expressas nas diferentes linguagens”.
Refletindo acerca do corpo, do gênero e da sexualidade nas
práticas escolares, Meyer e Soares (2013, p. 7) afirmam que “ao focalizar a mente, a educação escolar tem funcionado, ao mesmo tempo,
como uma das instâncias autorizadas, em nossa cultura, a educar e,
portanto, a produzir o corpo tal como ele deve ser”. Nesse sentido,
segundo Penna (2015, p.42):
A produção da diferença entre os sexos se constitui desde a infância, a partir da forma distinta com que meninos e meninas são
convocados a assumir sua identidade feminina ou masculina, a
partir dos ensinamentos das formas adequadas de comportamento para cada sexo. […] Por meio das brincadeiras, da forma de
ocupação dos espaços, da maneira como meninos e meninas se
inter–relacionam, das atribuições associadas ao feminino e ao
masculino, os sujeitos vão se constituindo e as identidades vão se
formando a partir dessa distinção.

Conforme Louro (2000, 2012), os processos de escolarização,
desde sempre, estiveram ativos na vigilância, no controle, na moldagem, na correção, e na construção dos corpos humanos e, dessa forma,
atuaram (e atuam) na produção de desigualdades, distinções e diferenças. “Ela dividiu também, internamente, os que lá estavam, através de
múltiplos mecanismos de classificação, ordenamento, hierarquização”
(LOURO, 2012, p. 61). Nessa mesma perspectiva, conforme Meyer e
Soares (2013),
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Desde a sua constituição, a escola moderna é marcada por diferenças e está implicada, também, com a produção dessas diferenças. Embora não seja possível atribuir a ela toda a responsabilidade pela construção das identidades sociais, ela continua sendo,
para crianças e jovens, um local importante de vivências cotidianas específicas e, ao mesmo tempo, plurais. (2013, p.8).

Bicalho (2013, p. 47) afirma que “os brinquedos estão carregados de significados que são estruturados de acordo com a cultura contemporânea”. Os brinquedos, nos espaços de educação infantil, servem
às normas de gênero. Tanto é verdade, que as salas de aula de educação
infantil estão organizadas de modo a terem espaços com brinquedos
considerados de meninas e brinquedos considerados de meninos. Um
menino que queria e transgrida a essa norma, querendo brincar com
boneca, por exemplo, é logo vigiado pelos professores, como também
demonstram Felipe e Guizzo (2013) em pesquisa realizada em escolas
de educação infantil em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. No mesmo
sentido, Cruz, Silva e Souza (2012) afirmam que os brinquedos e as
brincadeiras, enquanto manifestação da cultura vivida, estão envolvidos
em processos que produzem e impõem significados. Isto significa dizer
que a cultura está contaminada por relações de poder que pretendem
conduzir o processo de representação.
[…] o simples fato de um garoto querer experimentar um batom
ou esmalte, ou mesmo utilizar roupas do canto da fantasia que
sejam próprias de menina, por exemplo, já seria motivo suficiente para causar grande inquietação no grupo de educadoras. As
professoras frequentemente acabam se tornando “vigilantes” da
possível orientação sexual das crianças. A preocupação com os
meninos parece ser ainda maior quando eles brincam de bonecas
ou mesmo quando brincam em demasia com as meninas. Estar
com o sexo feminino parece denegrir a imagem masculina hegemônica. Dessa forma, meninos aprendem desde cedo que a companhia de garotas pode ser algo que os inferioriza, desvalorizando–os socialmente. Em muitos casos, as escolas acabam por reforçar essa separação na medida em que propõem atividades diferenciadas para ambos (balé para elas, judô para eles, por exemplo), além de estabelecer dinâmicas de trabalho baseadas em disputas entre grupos de meninos e meninas (FELIPE e GUIZZO,
2013, p. 43).
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Bujes (2000) ao discutir acerca da pedagogia e do currículo na
educação infantil, ressalta que há “investimentos da sociedade em geral
para que os sujeitos sejam ou se comportem desta ou daquela forma,
que gostem de determinadas coisas em função do seu sexo”. Daí os esforços que professores e demais funcionários da escola empreendem,
no sentido de controlar os comportamentos e ações dos estudantes,
seja por meio de escolhas das brincadeiras, dos brinquedos, jogos, da
caracterização que é feita a determinados objetos e das funções e espaços considerando como masculino ou feminino. No mesmo sentido,
segundo Lins, Machado e Escoura,
O comportamento esperado na escola também é marcado por
expectativas de gênero. Quando pensamos que “matemática é
coisa de menino”, que menina “é mais caprichosa”, enfim, que
certas coisas são próprias de meninos e outras de meninas, estamos limitando as aprendizagens e as experiências de vida de crianças e adolescentes. […] quantas grandes matemáticas e físicas
o mundo pode ter perdido cada vez que se acreditou que as alunas, por serem meninas, são naturalmente mais fracas nas disciplinas da área de exatas? Toda vez que uma menina tem menos
incentivo para fazer algo considerado de “menino”, os estereótipos de gênero funcionam como um freio para todas as possibilidades de aprendizagem que poderiam delinear outro futuro para
ela (2016, p. 19).

Além das questões apresentadas acima, Lins, Machado e Escoura (2016) afirmam que os critérios utilizados para definir um “bom
aluno” são também marcados por expectativas de gênero:
[…] temos sempre em mente as noções de capricho, atenção, determinação e obediência adjetivos normalmente relacionados aos
estereótipos sociais de feminilidade. Um caderno caprichado,
com letra bonita e limpo, um comportamento mais tranquilo e
atento na sala de aula, a disposição em ajudar na organização da
classe, são padrões de conduta altamente valorizados no ambiente escolar e, de antemão, esperados das meninas (LINS, MACHADO e ESCOURA, 2016, p. 22).

Carvalho (2004, 2010) tem demonstrado como as relações de
gênero afetam as práticas escolares e como o fracasso escolar está permeado por normas de gênero, raça e condições socioeconômicas. A
autora mostra como ideais de masculinidade atuam na produção do
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fracasso escolar, posto que para muitos estudantes, especialmente estudantes negros de baixa renda, fracassar na escola é sinônimo de virilidade e, para isso, a indisciplina é acionada com essa finalidade. Nesse sentido, insubordinar–se contra as regras escolares é uma forma que muitos meninos encontram para afirmarem sua identidade e se mostrarem
publicamente como meninos, viris. A produção da “indisciplina escolar”, nesses termos, é atravessada por critérios de masculinidade e virilidade.
A predominância ainda maior dos garotos entre os “indisciplinados” era evidente. A consulta ao livro de registro de punições da
escola que, segundo a coordenadora pedagógica, eram utilizadas
apenas em situações extremas, revelou o nome de oito meninos
(nenhuma criança do sexo feminino), seis deles das 4as séries,
que haviam levado comunicados aos pais, sofrido advertência ou
suspensão, por motivos na maioria relacionados a brigas entre
colegas e agressão física ou insulto verbal (CARVALHO, 2004,
p. 32).

Jocimar Daolio (1995) ao refletir sobre a produção do corpo infantil apresenta um bom exemplo do como normas de gênero naturalizam representações acerca do masculino e do feminino e do como nosso corpo é conformado para atender a essas normas:
Podemos pensar no fato de os meninos brasileiros, como se diz
correntemente, “nascerem sabendo jogar futebol”. De forma
contrária, ainda segundo o senso comum, podemos dizer que as
meninas brasileiras, além de não nascerem sabendo, nunca conseguem aprender a jogar futebol. Ora, o primeiro brinquedo que
o menino ganha é uma bola. Como se não bastasse o estímulo
do material, há todo um reforço social incentivando–o aos primeiros chutes, ao contrário da menina, que, afora não ser estimulada, é proibida de brincar usando os pés. As aptidões motoras também fazem parte do processo de transmissão cultural.
(1995, p.40).

É muito comum ouvir dos profissionais que atuam na educação
infantil a afirmação de que não faria sentido discutir as questões relacionadas à educação, gênero e sexualidade, uma vez que as crianças não
se encontram preparadas para essas questões, na medida em que ainda
são muito ingênuas e que, portanto, falar sobre questões envolvendo
gênero e sexualidade é incentivar, precocemente, as crianças na vivência
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de suas sexualidades9. “É como se na sala de aula entrassem corpos que
não tem desejos” (LOPES, 2010, p.126). A escola, de forma contraditória, busca negar, reiteradamente, que crianças não possuem desejos,
erótica, afetos; por outro lado, há todo um investimento na produção
de meninos e meninas, por parte de seus professores, que se revelam
em práticas e estratégias de organização do dia a dia, caracterizadas por
uma intencionalidade pedagógica, na forma de uma organização institucional que tem no sexo um critério para a organização e o uso dos tempos e dos espaços (FINCO, 2011). Nisso,
Práticas cotidianas da pré–escola, como a organização da fila e a
distribuição das crianças nas mesas, mostram que a escola acaba
por reforçar a separação entre meninas e meninos, ao estabelecer
dinâmicas de atividades baseadas em disputas de dois grupos
(meninos e meninas). Assim, ao invés de proporcionarem vivências que possibilitem a integração das crianças, acabam por rivalizá–las ainda mais. (FINCO, 2011, p. 172)

Daniela Finco (2012) tem realizado pesquisas interessantes sobre crianças que nos espaços de educação infantil transgridem às normas de gênero. Em uma dessas pesquisas, ela apresenta reflexões sobre
a construção da identidade de gênero na infância e o modo como a escola e professoras atuam no sentido da vigilância e disciplinarização
dos corpos e da sexualidade dessas crianças.
[…] trata–se de uma relação – caracterizada por uma disciplina
heteronormativa de controle, regulação e normatização dos corpos e dos desejos de meninas e meninos – forjada por práticas e
estratégias de organização dos tempos e dos espaços na educação
infantil. Um ato disciplinar que separa e segrega meninos e meninas, individualiza a criança que transgredir as fronteiras de gênero, tratando–a como um “caso” a ser observado, vigiado, examinado e, se possível, normatizado (FINCO, 2012, p. 48).

Com isso, as crianças que transgridem as fronteiras do gênero
são abordadas na forma de um caso, ou seja, um problema que é cons-

9

Atualmente, o debate tem se acirrado em torno da denominada “ideologia de gênero” que tem provocado
inúmeros equívocos e certo “pânico moral” entre os que se colocam contrários às discussões em torno do
gênero e das sexualidades na educação e os que defendem a necessidade de uma educação para o combate
às desigualdades de gênero, ao sexismo e à homo/transfobia. Para uma discussão mais atual acerca dessa
questão vê Souza (2014) e Fachini e Braz (2016).

___
111

truído tanto do ponto de vista da produtividade, do poder, quanto do
saber (FINCO, 2011). Para Foucault,
O caso é o indivíduo tal como pode ser descrito, mensurado,
medido, comparado a outros e isso em sua própria individualidade; e é também o indivíduo que tem que ser treinado ou retreinado, tem que ser classificado, normalizado, excluído, etc. (FOUCAULT, 1987 p.68).

Segundo Finco e Oliveira (2011, p.73) “a possibilidade de rompimento das fronteiras de gênero aponta para uma classificação no
campo da patologia, da anormalidade”. Ademais,
No cotidiano da educação infantil, são inúmeras as expressões
que reforçam os estereótipos. Tensões entre corpo e infância
também aparecem na maneira como os corpos de meninas e meninos, crianças negras e brancas são socialmente classificadas e
hierarquizadas, determinando papéis sociais e estabelecendo relações de poder. As relações entre professoras e crianças mostraram muitas vezes o esforço de sujeição das crianças pequenas,
evidenciando como os corpos são conformados de um modo
profundo e desigual, como são capturados pela rede de discursos
e práticas educativas, cotidianamente. “Máscula”, “abrutalhada”,
“agressiva”, “afeminado”, “delicado”, “dengoso”. Essas são marcas atribuídas aos corpos que escapam das fronteiras de gênero,
são gestos ambíguos para uma instituição que possui, intrinsecamente, uma organização que atua definindo, em seus espaços e
tempos, símbolos do que significa ser feminino e ser masculino
(FINCO e OLIVEIRA, 2011, p. 70–71).

Muitas práticas educativas ainda estão pautadas em concepções
biologicistas, essencialistas10, naturalizantes acerca do modo como os
sujeitos, inclusive as crianças, constroem a si e a sua sexualidade, concepções que permeiam a prática escolar. Muitas dessas práticas operam
com uma ideia de masculino e feminino (homem e mulher) como essência e é nessa direção que meninos e meninas são educados (as). “As
meninas e os meninos, desde pequenas/os, são introduzidas/os num
mundo discursivo onde a heteronormatividade aparece como modelo
10

“A vertente essencialista é aquela com a qual estamos mais acostumados (as) a lidar porque somos ensi nados desde pequeninos que temos uma essência imutável. […] Quando falamos de gênero, pela matriz es sencialista, o associamos diretamente ao sexo genital, e o tomamos também como um definidor absoluto da
nossa forma de viver, perceber, sentir, desejar. Acabamos por desconsiderar que há uma boa dose de aprendizado nisso tudo, que ser homem ou mulher é algo que varia de sociedade para sociedade, e, mesmo em
uma dada sociedade temos variações” (PELÚCIO, 2014, p. 99).
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inquestionável” (FINCO, SILVA, DRUMOND, 2011, p. 72). Nesse
sentido,
A organização e o uso dos tempos e do espaço educativo e a segmentação, menina/menino, feminino/masculino, caracterizam
uma bipolaridade que se torna fundamental para compreender
que a segmentação dos lugares, das idades e das tarefas forma
um primeiro conjunto de características dos modos de socialização das crianças pequenas. (FINCO, SILVA, DRUMOND,
2011, p. 72).

É preciso, então, que todo o corpo escolar (assim como todos
os sujeitos que estão fora dela) compreenda que “os comportamentos e
as preferências de meninas e meninos não são características comuns e
provenientes do corpo biológico, mas sim construções sociais e históricas”. (FINCO, 2012, p.50). Como nos lembra Pelúcio (2014, p. 117)
“se gênero fosse uma derivação absolutamente natural da genitália, não
precisaríamos reiterar constantemente os ensinamentos de gênero: ‘menino não chora’; ‘se senta como uma menina’, só para citar alguns
exemplos”.
Pesquisas dedicadas à compreensão das relações de gênero e sexualidade a partir das brincadeiras realizadas durante o recreio escolar, a
exemplo de Altmann (1998), Cruz (2004), Telles (2005), Wenetz (2005)
e Penna11 (2015) demonstram o quanto essas brincadeiras são reguladas
por normas de gênero.
Wenetz (2005), por exemplo, a partir da pesquisa realizada em
uma escola pública do município de Porto Alegre, intitulada “Gênero e
sexualidade nas brincadeiras do recreio”, tentou compreender como o
“corpo torna–se alvo de determinados discursos e como práticas corporais vivenciadas no recreio disciplinam/resistem nos corpos, generificando–os (p. 11). A autora afirma que o recreio não se constitui como
um espaço de plena liberdade para as crianças, como pode parecer em
um primeiro momento; segundo a autora, por mais que muitas crianças
transgridam às normas impostas pela cultura escolar, por mais que os
momentos de brincadeiras, especialmente durante o recreio, se apresentem de forma confusa, complexa, é possível apreender certa ordem que
sinaliza para produção de lugares e modos de ser adequados a meninos
11

A pesquisa de Penna (2015) apresenta o “estado da arte” em torno das pesquisas que têm sido realizadas
tendo como objeto principal os jogos e brincadeiras realizados no recreio escolar e do como estes atuam na
produção de determinadas normas de gênero.
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e meninas, a exemplo de brincadeiras que são “consideradas de meninos e meninas” e de “lugar de menino”, como a quadra escolar.
Cruz (2004) e Telles (2005) analisaram as brincadeiras das crianças em seu dia–a–dia escolar, especialmente no recreio, atentando
para os movimentos e interações das crianças tanto nas situações consideradas lúdicas como nas de conflitos. Segundo as autoras, esses momentos de interação expressam as práticas e normas de gênero que regulam as relações que as crianças estabelecem entre si. Cruz (2004), por
exemplo, observou como as “lutinhas” entre os meninos eram vivenciadas como momentos lúdicos expressivos da amizade entre eles, mas
que muitas vezes se transformavam em conflito e agressão física. As
“lutinhas”, portanto, como também observado por Cabiceira (2008),
podiam tanto afirmar uma identidade entre as crianças, marcando o
pertencimento de um menino ao grupo, quanto sua exclusão, quando
este não era mais desejado.
Nesse sentido, comportamentos e preferências são, segundo
Finco e Oliveira (2011), aprendidos pelas crianças desde as idades mais
precoces, quando aprendem, desde pequenas, a diferenciar os atributos
ditos femininos e masculinos, aprendem o uso das cores e dos brinquedos diferenciados para cada sexo, além dos papéis atribuídos socialmente a mulheres e homens.
Segundo Miskolci (2005, p. 14), todos as vezes em que na instituição escolar, meninos e meninas são separados em grupos opostos, se
atualiza “reprodução da divisão tradicional dos gêneros e, principalmente, […] a manutenção dos privilégios dos homens e da subordinação das mulheres”. A escola é, portanto, uma potente “tecnologia de
gênero” (MISKOLCI, 2012).
Segundo Corsino e Auad (2012) para que as relações desiguais
de gênero não sejam produzidas, reproduzidas e potencializadas, é preciso que professores e professoras estejam atentos e atentas à elaboração de estratégias de ensino, considerando as formas de organização
dos (as) alunos (as), de modo que as misturas sejam oferecidas como
uma das possibilidades de procedimento didático. Além do mais, para
os autores,
Apenas misturar não é o suficiente para promover uma prática
coeducativa. As misturas de meninos e meninas n a escola e fora
dela influenciam as relações de gênero, como uma importante estratégia para o término das desigualdades. Apesar disso, ainda há
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necessidade de uma ação orientada, como a inserção de políticas
públicas de coeducação. (CORSINO e AUAD, 2012, p. 41)

A situação se torna mais grave na medida em que as relações
entre programas/propostas curriculares, os saberes pedagógicos, as
práticas socioeducativas e os discursos dos professores são enfraquecidas e se configuram como desconfianças, inseguranças e desdobramentos de estereótipos, preconceitos e espaços de exclusão do saber, saber–fazer e modos de apropriação e legitimação da violência de gênero,
sexo, raça, dentre outros. Dessa forma, para Finco e Oliveira (2011) enfrentar as situações de desigualdade de gênero, sexualidade e raça na escola demanda múltiplos olhares, e para isso, é preciso que a escola em
geral busque suscitar reflexões que promovam a igualdade de oportunidades educacionais e que levem em conta diferenças, diversidades e desigualdades de nosso imenso território e das muitas culturas nele presentes. Nesse sentido, conforme Felipe e Guizzo (2013, p.39):
[…] educadores e educadoras precisam estar em constante processo de atualização para que possam ter a possibilidade de assumir atitudes e posições reflexivas em relação às situações que
acontecem cotidianamente nos espaços educacionais, em relação
ao gênero, à sexualidade, à raça, à etnia, dentre outros. […] Assim, cabe a profissionais da educação infantil buscar informações
e conhecimentos a respeito dessas questões para que possam,
além dos outros assuntos igualmente relevantes, compreender os
processos de representação de gênero como locais de disputa política e social que envolvem relações muitas vezes desiguais de
poder.

Talvez o mais importante a ser colocado aqui diz respeito às
causas das opressões advindas das estratégias do processo educacional,
pois, através dos explícitos e implícitos que envolve as relações de gênero nas escolas de educação infantil, meninos e meninas deixam de
exercitar habilidades mais amplas, deixam de experimentar, de inventar
e de criar. Como nos lembra Finco (2012) o modo pelo qual estão sendo educados e educadas pode contribuir para tornarem–se mais completos ou, por outro lado, para limitar suas iniciativas e suas aspirações.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Quando refletimos, nesse trabalho, que os gêneros são construídos na história e pela cultura, queríamos chamar a atenção para o fato
de que não existe apenas um modo de viver a masculinidade e a feminilidade e, nesse sentido, a necessidade do entendimento e da problematização em relação à educação, gênero e sexualidade é de extrema importância, desde a educação infantil.
No decorrer desta pesquisa, diante do que foi demonstrado pelos diversos autores, a exemplo de Finco (2011, 2012) e Felipe e Guizzo (2013), pudemos constatar que as concepções bem como as práticas
educativas advindas de professores e professoras nas instituições de
Educação infantil têm contribuído com a produção de estereótipos, rivalidades, exclusão, além de acentuar as desigualdades de gênero que se
reproduzem na sociedade. As instituições de educação infantil, diante
do exposto, parecem ainda não garantir à criança acesso à processos de
apropriação da autonomia, respeito, liberdade, confiança, dignidade e
outros aspectos essenciais ao seu desenvolvimento, convivência e interações com outras crianças.
As discussões sobre as questões de gênero na educação infantil
devem se traduzir na possibilidade de uma educação mais igualitária,
que respeite a criança na construção de sua identidade e que favoreça,
desde as primeiras relações, a constituição de pessoas sem práticas sexistas. Entretanto, para isso, demanda a incorporação de práticas educativas que introduzam conscientemente, como estratégia de socialização, a meta de igualdade de gênero, pois o sexismo afeta o desenvolvimento de meninos e meninas, inibindo muitas manifestações na infância e impedindo que se tornem seres completos, como salientou Finco
(2011; 2012).
Faz– se necessário desconstruirmos os diversos atributos sociais definidores de masculinidade e feminilidade – comportamentos, falas, gestos, condutas e posturas – que, ao serem inscritos nos corpos,
passam a ser tidos como próprios da essência do homem e da mulher.
Assim, consideramos a escola uma das instâncias de suma importância
para que questões como as filas, os grupos de trabalho, as atividades
físicas e as brincadeiras separadas por sexo, bem como o estabelecimento de determinadas maneiras para sentar e se portar em sala de
aula, consideradas como sendo de meninos ou meninas, possam ser
discutidas e problematizadas (BARROS e RIBEIRO, 2011).
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Consideramos, assim, que os programas/propostas curriculares,
práticas socioeducativas e discursos dos professores, possam buscar conexões pedagógicas necessárias ao desenvolvimento dos princípios éticos, estéticos e políticos necessários ao desenvolvimento da Educação
Infantil, possibilitando às crianças pequenas uma educação de qualidade, inclusive sobre as questões de gênero e sexualidade. Esperamos,
ademais, que as reflexões trazidas nesse estudo permitam que os/as
profissionais da educação, especialmente os da educação infantil, (re)
pensem e se desestabilizem com as problematizações aqui realizadas,
buscando discutir essas questões em suas escolas, a fim de intervir com
práticas educativas que não sejam sexistas, homofóbicas e misóginas,
abrindo “brechas” para a emergência de outras maneiras de pensá–las.
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O ESPAÇO COMO DIREITO À
BRINCADEIRA NA EDUCAÇÃO
INFANTIL: UMA DISCUSSÃO SOBRE
ESPAÇOS PARTILHADOS E COMO
RESSIGNIFICÁ–LOS
Érico José dos Santos
Cândida Maria Santos Daltro Alves
Neísa Pereira dos Santos de Castro

O rio que fazia uma volta atrás da nossa casa era a imagem de
um vidro mole … passou um homem e disse: essa volta que o
rio faz…se chama enseada … não era mais a imagem de uma cobra de vidro que fazia em volta da casa. Era uma enseada. Acho
que o nome empobreceu a imagem (Manoel de Barros, 2011).

As transformações advindas desse mundo globalizado, caracterizado pela urbanização, a industrialização, o aumento do consumo tem
ameaçado a infância, bem como as culturas infantis e o direito a espaços de brincadeira. Com isso, percebe–se cada vez mais o desaparecimento da infância, porque as crianças estão se tornando adultas cada
vez mais cedo.
Diante desse cenário, surgem questões que merecem reflexão:
As crianças de hoje brincam de quê? Onde realizam suas brincadeiras?
Com quem brincam? Qual o tempo que as crianças destinam a TV, videogames, smartphones e computadores? Como garantir o direito à infância?
As atividades lúdicas para serem aprendidas precisam de um
conjunto de fatores, a exemplo da superação de obstáculos impostos
pelo espaço, a garantia do espaço da brincadeira com segurança, a falta
de tempo para tal atividade, a percepção da família em relação à importância do brincar, o engajamento político–ideológico dos educadores
___
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com a temática, a luta pelo direito ao brincar na infância, o direito de a
criança viver essa etapa tão importante da sua vida.
Quando criança, temos a necessidade de interagir com outras
crianças em diferentes espaços, o que requer mobilidade, ou seja, espaços pensados para brincar, pular, correr, saltar, deitar no chão. Nesse
sentido, ao pensar na construção de uma instituição de Educação Infantil é preciso um planejamento que garanta à criança espaços diversificados, amplos, cobertos e descobertos, arborizados, ventilados, iluminados, conforme prevê os Parâmetros Básicos de infraestrutura para Instituições de Educação Infantil (BRASIL, 2006a).
A infância vivenciada no contexto urbano vem perdendo as caraterísticas de outrora. Verificamos, em muitos casos, a ausência de
brincadeiras de rua, as idas ao clube nos fins de semana, a pelada no
campo improvisado do bairro, o barracão da associação de moradores
para participar das manifestações culturais, o parque de areia na praça.
No contexto do campo, onde antes era constante os banhos de
rios, trepar nas árvores, as brincadeiras com gangorras armadas em arvores, o esconde–esconde na casa de farinha, as brincadeiras de roda e
as histórias contadas à noite no terreiro em frente à casa, aquecidas por
uma fogueira. Ambos os cenários são caracterizados pela invisibilidade
da criança e consequente perda da infância.
Ao revisitar essas experiências, percebemos como é importante
os espaços sociais para a preservação da infância. As ciências humanas e
sociais consideram o espaço como objeto de estudo de diferentes áreas,
tais como: da Psicologia Ambiental; da Economia; da Saúde; da Arquitetura; da Geografia. Desse modo, compreendemos que o espaço não
tem uma definição única, os conceitos têm diferentes significados, historicamente e temporalmente definidos, como sublinha Santos (1978,
p.171):
[…] O espaço por suas características e por seu funcionamento,
pelo que ele oferece a alguns e recusa a outros, pela seleção de
localização feita entre as atividades e entre os homens, é o resultado de uma práxis coletivas que reproduz as relações sociais,
[…] o espaço evolui pelo movimento da sociedade total.

Dessa forma, realçamos com alguns questionamentos, tais
como: o que se pensa quando falamos de espaço na educação, sobretudo na Educação Infantil? Existem consequências da invisibilidade do
espaço para Educação Infantil? Quais concepções fundamentam a re___
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presentação do espaço como elemento neutro? O que apontam as pesquisas sobre o espaço na Educação Infantil?
Na tentativa de buscar responder a estes questionamentos, levantamos 12 (doze) trabalhos sobre arquitetura e educação infantil.
Destes, cinco foram selecionados considerando os descritores inseridos
na busca digital, dos quais três foram analisados. Duas dissertações de
mestrado foram excluídas, pois não as localizamos na biblioteca depositária indicada pela Plataforma Sucupira.
Nossas fontes serão os resumos disponíveis no banco de teses e
dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior (CAPES), bem como artigos publicados nos Grupos de Trabalho – GT 05 – Estado e Política Educacional e GT 07 – Educação de
Crianças de 0 a 6 anos da Associação Nacional de Pós–Graduação e
Pesquisa em Educação – ANPED.
Para inclusão dos textos da CAPES utilizamos os seguintes critérios: título, resumo, palavras–chave de teses ou dissertações posteriores à promulgação da Lei nº 11.494/2007 do Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – Fundeb.
Considerando que a criação do fundo caracteriza uma intervenção econômica do Estado, (SANTOS, 2015) afirma que a Constituição
Federal de 1988 e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de
1996 definiram o princípio da descentralização administrativa, dispondo
sobre a responsabilidade de cada ente federado com a educação, sendo
que a incumbência da União é prestar auxílio técnico e financeiro. Dessa maneira, a Emenda Constitucional nº 53/07 que alterou o Fundef e
institui o Fundeb com o objetivo de fazer uma distribuição mais equânime e promover a equidade, configurando–se como a atual estrutura
de financiamento da educação brasileira.
Nesse sentido, delimitamos como espaço temporal o contexto
que compreende os anos entre 2007 a 2015, por considerar que a partir
da criação do Fundeb, esta etapa educacional passou a receber fontes
específicas de financiamento, embora reconheçamos que sua implantação apresentou avanços e limites.
Para realizar o levantamento bibliográfico se fez necessário mapear as pesquisas nacionais que tivessem aderência com o objeto de
pesquisa possibilitando a aproximação com o que se pretende estudar.
Por se tratar de busca digital, estabelecemos a partir do resumo as palavras–chave: espaço, arquitetura escolar, espaços partilhados como des___
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critores para delimitar a busca no banco de teses e dissertações da CAPES, tais palavras definiram a inclusão dos trabalhos pesquisados. Para
regular as buscas, associamos a palavra educação infantil, delimitando o
resultado e evitando o distanciamento do objeto de estudo.
É possível afirmar que do ponto de vista quantitativo a busca
não alcançou o objetivo desejado, apesar de estabelecermos o espaço
temporal de oito anos, período mais recente das publicações, averiguou–se a incipiência dos trabalhos na temática que é objeto de estudo
deste, principalmente ao incluirmos a palavra–chave espaços partilhados.
O levantamento apresentou um número de produções escasso,
conforme evidencia o quadro abaixo.
Quadro 1 – Relação do levantamento do Banco de Teses e Disserta çõõ es

Banco de Teses e Dissertações – CAPES
Combinação de descritores
Período
Nível da
pesquisa
Espaço, educação infantil
Arquitetura escolar, educação infantil
Espaços partilhados, educação
infantil
Educação infantil, espaço
Educação infantil, arquitetura escolar
Educação infantil, espaços partilhados

2007 a 2015
2007 a 2015
2007 a 2015
2007 a 2015
2007 a 2015
2007 a 2015
2007 a 2015
2007 a 2015
2007 a 2015
2007 a 2015
2007 a 2015
2007 a 2015

Mestrado
Doutorado
Mestrado
Doutorado
Mestrado
Doutorado
Mestrado
Doutorado
Metrado
Doutorado
Metrado
Doutorado

– CAPES
Total de pesquisas localizadas
3
0
4
2
–
–
–
–
3
–
–
–

Total
12
Fonte: Elaborado pelo pesquisador com base nos dados eletrônicos da CAPES, 2015.

Nesse levantamento, notamos que as pesquisas provavelmente
não conseguem alcançar a realidade educacional quando se trata da expansão dos espaços para ampliação do atendimento às crianças da educação infantil. Dessa forma, o objeto de estudo configura–se, ainda,
como uma lacuna com a urgente necessidade de aprofundar os conheci___
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mentos da realidade dos estabelecimentos educacionais brasileiros, em
especial, espaços partilhados na educação infantil. Desconsideramos todos os trabalhos encontrados que não fizeram articulação entre espaço
e educação infantil.
Outro fator a ser considerado é que durante o levantamento encontramos elevado número de dissertações e teses nos programas de
pós–graduação em Arquitetura e Arquitetura e Urbanismo, totalizando
cinquenta por cento das produções pesquisadas. Esse número se torna
ainda mais significativo se tomarmos como base o fato de que das cinco
dissertações analisadas, três se concentram na área da Arquitetura.
Gráfico 1 – Pesquisas (2007–2015) – Banco de teses e dissertações da CAPES

Fonte – Dados elaborados pelo autor e criado a partir do conjunto de trabalhos selecionados que compõem o corpus de análise, 2015.

Como o levantamento visava coletar elementos relevantes para
o estudo, o que tem sido e o que ainda precisa ser pesquisado na temática, utilizamos como instrumento de análise: o título, o resumo e as
palavras–chave.
Por se tratar de dissertações de mestrado, considerando serem
os títulos sínteses de pesquisas concluídas, analisamos sua composição,
apesar de encontrarmos termos variados. Os descritores: arquitetura escolar, espaço, infantil, apresentam predominância em todos os itens
pesquisados. Dois dos títulos expressam explicitamente a arquitetura
como instrumento da política pública em educação.
___
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Nesse levantamento, três abordagens foram verificadas nos resumos:






A arquitetura e educação utilizadas como política de governo, tanto
no que se refere à padronização de um modelo único, quanto à proposta de ampliação de vagas. Desse modo, os estudos apresentam
como diferentes estâncias do governo articulam os termos em função
de uma política de expansão de vagas, associado ao discurso da qualidade, do melhor atendimento e conforto dos usuários, na perspectiva
de edificações moduladas;
A priorização de projeto arquitetônico padronizado, a sua implantação e os reflexos recorrentes de sua inserção nos contextos urbanos,
bem como as dificuldades dos municípios aderirem determinado tipo
de projeto, devido à escassez de terrenos com dimensões adequadas;
Como os espaços das instituições são configurados pelos agentes e as
relações que ali estabelecem, dando especial atenção à importância de
ouvir os professores durante a construção ou reforma das instituições,
considerando suas experiências como usuários reais daqueles espaços.
Destacando como percebem os espaços das instituições onde trabalham e a relação destes com a prática pedagógica.

Por fim, dos resumos analisados não encontramos dissertações
ou teses de doutorado que apresentem similaridades com o objeto de
estudo desse artigo. Não foram encontrados trabalhos que apresentasse
aderência com o tema nos GTs 05 e 07 da ANPED.
Dessa maneira, os dados apresentados nos motivam a buscar
mais informações acerca desses espaços partilhados, bem como nos impulsiona a refletir sobre como ressignificá–los para torná–los um direito
à medida que se configura como espaço formador tanto para as crianças
da Educação Infantil quanto para os sujeitos imbricados: crianças do
ensino fundamental, professores, servidores, gestores e comunidade escolar.
Esse trabalho é fruto de uma pesquisa de mestrado em andamento intitulada de “Minha escola existe? Uma alusão aos espaços partilhados entre educação infantil e ensino fundamental”, que tem como
objetivo analisar a política de expansão da oferta de vagas para a Educação Infantil em um município do sul da Bahia, caracterizado pela realidade do partilhamento do espaço do Ensino Fundamental com a Educação Infantil.
Nesse trabalho, em especial, faremos uma breve discussão sobre
o Ciclo de Políticas, metodologia de análise empregada para compreen___
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der a realidade dos espaços partilhados entre ensino fundamental e educação Infantil, por fim, teremos a descrição da experiência de uma gestão pedagógica e administrativa de uma instituição pública que atende
crianças da educação infantil e do ensino fundamental, no mesmo ambiente físico.
Ao analisarmos a complexidade, a importância do espaço e sua
relação com o projeto pedagógico da instituição, onde os educadores
conseguiram, mesmo diante das dificuldades impostas pelo partilhamento, ressignificar o espaço tornando–o formativo e respeitar o direito da criança a brincadeira na educação infantil.
Entendemos assim, que discutir e refletir sobre a ressignificação
dos espaços, trata–se de um resultado direto e mais breve no dia a dia
da criança pequena, já que os sistemas municipais de ensino não apresentam diretrizes para o trabalho pedagógico na realidade dos espaços
partilhados.
PERCURSO PARA LEITURA E ANÁLISE DA REALIDADE LOCAL
A decisão por realizar a pesquisa no município sul baiano se deu
pelo fato do mesmo possuir uma extensa rede de espaços que atendem
crianças na Educação Infantil, apresentando a seguinte estrutura: dez
creches (01 construída com recursos do programa Pró–infância), trinta
e seis unidades de pré–escola (dez atendem exclusivamente a pré–escola
e vinte e seis partilham o espaço com o ensino fundamental).
Na Educação Infantil de zero a cinco anos, a rede municipal é
responsável por um quantitativo de 4.122 (quatro mil cento e vinte e
duas) crianças, distribuídas em creches, pré–escolas e Educação do
Campo, favorecendo sua inclusão como campo de pesquisa. Vale ressaltar que existe um setor específico na Secretaria Municipal da Educação para tratar da Educação Infantil. Consideramos importante a existência do mesmo na composição do organograma da SEC., no entanto,
é preciso pensar nos profissionais que estão a frente nesse setor, bem
como, quais diretrizes norteiam a ressignificação desses espaços, tendo
em vista a concepção de criança como sujeito ativo, competente, que se
relacionam com outras crianças em diferentes espaços e tempos na produção das culturas infantis.
Dentre os objetivos da pesquisa, elencamos como objetivos específicos: examinar a concepção que os profissionais da escola apresen___
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tam sobre a educação infantil e a arquitetura escolar; investigar como a
instituição estabelece relação com a comunidade escolar para pensar na
ressignificação desses espaços.
Como percurso metodológico optou–se por pesquisa qualitativa, pretendendo empregar o Ciclo de Políticas como referencial da pesquisa. O Ciclo de Políticas teve origem nos trabalhos de Stephen Ball e
Richard Bowe, na área de políticas educacionais. A partir de então, tem
sido utilizada no Brasil para destacar a natureza complexa e controversa
da política educacional, enfatizando os processos micropolíticos e a
ação dos profissionais que lidam com as políticas no nível local e indica
a necessidade de se articularem os processos macro e micro na análise
de políticas educacionais (MAINARDES, 2006).
O Ciclo de Política sugere um modelo de análise da política que
envolve cinco contextos, que são: contexto de influência, contexto da
produção de textos, contexto das práticas, contexto dos resultados e o
contexto das estratégias políticas. Contudo, não é objetivo dessa pesquisa examinar a política a partir dos cinco contextos.
Para conduzir a investigação, apresentamos a abordagem do Ciclo de Políticas, a partir de três contextos: o da influência, o da produção dos textos e o da prática, como percurso metodológico.
Figura 3 – Contextos de formação de uma política: Influência, da Produção de Textos
e da Prática

Fonte: Elaborado pelos autores a partir da literatura de referência, 2015.
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A partir dos estudos do Ciclo de Políticas, Mainardes (2006) reforça essa questão ao afirmar o que devemos considerar em cada contexto:
 Contexto de influência – onde normalmente as políticas públicas são iniciadas e os discursos políticos são construídos. É
nesse contexto que grupos de interesse disputam para influenciar a definição das finalidades sociais da educação. É também
nesse contexto que os conceitos adquirem legitimidade e formam um discurso de base para a política.
 Contexto da produção de textos – representam a política. Essas representações podem tomar várias formas: textos legais oficiais e textos políticos, comentários formais ou informais sobre
os textos oficiais, pronunciamentos oficiais, vídeos, reportagens.
 Contexto da prática – considerado uma arena de contestações,
está sujeita à interpretação e recriação e onde a política produz
efeitos e consequências que podem representar mudanças e
transformações significativas na política original.
Dessa forma, a análise referente ao ciclo de políticas examinará
a política educacional no município, campo de estudo da pesquisa, desde o contexto da influência (discursos políticos), da produção dos textos políticos legais, até o contexto da prática (política de expansão de
vagas utilizando como estratégia o partilhamento dos espaços).
A partir da contribuição de Alves (2013), fica claro que a abordagem do ciclo de políticas poderá propiciar ferramentas de análise para
uma reflexão sobre a trajetória de políticas educacionais, o que implica
observar sua formulação, produção de textos relacionados, implementação e resultados, no contexto da micropolítica, ou seja, no âmbito da
esfera municipal onde de fato as políticas para educação infantil acontecem com suas (in) congruências.
A escolha da instituição educacional teve como critérios: unidade que atenda educação infantil e ensino fundamental no mesmo espaço e que passou pelo processo de reordenamento da rede municipal no
ano de 2015.
Segundo Mainardes (2006), essa abordagem assume que os professores e demais profissionais exercem um papel ativo no processo de
interpretação e reinterpretação das políticas educacionais e, dessa for___
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ma, o que eles pensam e no que acreditam têm implicações para o processo de implementação das políticas.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
O ambiente desempenha um papel fundamental ao apoiar e ampliar o desenvolvimento e a aprendizagem da criança, constituindo–se
em importante elemento educador, o que reforça a importância de refletir sobre ele, planejá–lo e aperfeiçoá–lo.
A instrução nº 001/2008 da Câmara de Educação Básica do
Conselho Municipal de Educação de Itabuna afirma que o espaço nunca é neutro, pois carrega em sua configuração, como território e lugar,
signos e símbolos que o habitam. Nesse contexto, Ribeiro (2004) pontua que o espaço não é neutro e está impregnado de significados compartilhados e expressos nas práticas sociais, símbolos e marcas de quem
o produz, por isso, tem significações afetivas e culturais.
Por entender que na organização político–administrativa do Estado brasileiro, estabelecida na Constituição Federal de 1988, compete
aos municípios atuar prioritariamente no Ensino Fundamental e na
Educação Infantil. Considerando, portanto, ser condição indispensável
que o governo municipal estabeleça critérios de qualidade e reveja os
padrões mínimos de infraestrutura para o funcionamento adequado das
instituições de Educação Infantil e aprimore sua política de cobertura.
O documento Política Nacional de Educação Infantil: pelo direito das crianças de zero a seis anos à Educação (BRASIL, 2006), apresenta como diretrizes da política nacional de educação infantil, o dever
do Estado, no que se refere ao direito da criança e a opção da família ao
atendimento gratuito em instituições de Educação Infantil às crianças
de 0 a 6 anos.
Nessa perspectiva o escopo do texto apresenta como objetivos
da política nacional de educação infantil: a expansão do atendimento
educacional às crianças de 0 a 6 anos de idade; assegurar a qualidade do
atendimento em instituições como creches, entidades equivalentes e
pré–escolas; garantir espaços físicos, equipamentos, brinquedos e materiais adequados nas instituições.
Apresentaremos, a seguir, imagens de uma instituição de Ensino
Fundamental que partilha o espaço com a Educação Infantil (pré–escola), onde a proposta pedagógica foi estruturada pela gestão, tendo como
princípio o espaço como um direito da criança e a concepção da criança
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como ser lúdico, ativo, investigador, que explora o espaço e que se relaciona com este e com outras crianças.
A instituição foi inaugurada na década de 90 para atender alunos
do Ensino Fundamental e apresenta as seguintes características: o módulo “embrião” (composto de duas a seis salas de aula; direção e administração; sanitários), cozinha, pátio coberto com palco, dispensa, e área
previsto para futuras ampliações.

Fonte: Elaborado pelo autor, 2015.

Conforme a descrição da planta baixa verifica–se que o único
espaço coletivo da instituição, com exceção das salas de aula, é o pátio
coberto, a ideia da gestão da escola foi transformá–lo em um espaço
ludo–recreativo de acordo com o princípio que estruturava a proposta,
onde as crianças vivenciassem situações que envolva atividades ligadas
ao movimento, o estímulo à fantasia e a imaginação.
Vale salientar que as crianças da Educação Infantil ao adentrarem na escola do Ensino Fundamental, apenas encontraram salas de
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aula, quadro de giz, carteiras e a impossibilidade da execução de atividades que envolvessem movimentos, cerceando o direito ao desenvolvimento da linguagem corporal.
Nesse sentido, apresentaremos a análise de imagens, onde dessa
gestão da escola utilizou o espaço como elemento formador, integrando
as crianças de diferentes etapas educacionais. O trabalho, expressado
nas imagens, foi denominado de: Uma releitura do pátio da escola. As
experiências aqui relatadas estão organizadas em três blocos:

Bloco I – O pátio como Palco de leitura: uma experiência

Foto 1 – Obras literárias
Fonte: arquivo do pesquisador

Foto 2 – Organização do Palco da Leitura
Fonte: arquivo do pesquisador

A equipe gestora da unidade educativa de ensino sistematizou
uma avaliação para inteirar–se da realidade posta nos diagnósticos de
leitura e escrita, apresentados pelas turmas do Ciclo I (6 a 9 anos), onde,
alunos que estão em processo de alfabetização, apresentaram hipóteses
de escrita não condizentes com seu ciclo/segmento, utilizou–se como
mecanismo de registro o consolidado de leitura e escrita, onde o professor referência da turma aplicou instrumentos que comportam possibilidades diversas, tais como: reprodução oral de histórias; escrita espontânea e escrita de listas.
A organização do espaço, conforme Fotos 1 e 2, possibilitou
que as crianças da Educação Infantil e do primeiro ciclo do ensino fundamental vivenciassem a leitura e a literatura como instrumento de
aquisição de novas informações, aprendizagem, lazer, entretenimento,
distração e alegria, favorecendo o contato livre e espontâneo com o livro e com a oralidade. O eixo estruturante do trabalho desenvolvido
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pela gestão escolar foi a literatura infantil, priorizando os aspectos lúdicos: brincar, dramatizar, dançar, contar e ouvir histórias. Mudou–se o
tom, a dinâmica, a rotina, as pessoas, a relação com a leitura e com a
oralidade.
O palco de leitura, atividade com periodicidade mensal, permitia
as crianças de diferentes fases a interação com obras literárias de autores nacionais e regionais, o contato com o livro era espontâneo, a leitura
deleite era a tônica do trabalho, pautado ainda na premissa de que a escola era o espaço privilegiado entre o livro e o leitor.
A proposta para as crianças da educação infantil, não indicava
uma prática de ensino da língua na perspectiva da alfabetização, e sim
no trabalho para a construção e o desenvolvimento da oralidade e ampliação do repertório linguístico das crianças.
O pátio que antes se limitava a circulação de pessoas, passou a
ser um espaço de leitura, proposta que incluía a presença da comunidade escolar: crianças, pais, professores funcionários, eram o público alvo
da ação. Dessa maneira, as crianças da educação infantil e os alunos do
ensino fundamental, conviviam no mesmo espaço sem necessariamente
sentir o impacto da diferença de idade.
Bloco II – Imagina (Ação): a linguagem do corpo e do movimento

Foto 3 – Atividade grafo–plástica
Fonte: arquivo do pesquisador

Foto 4 – Futebol de tecido, jogo de ação
Fonte: arquivo do pesquisador

A proposta pedagógica da instituição educativa primava pela
concepção da criança como um ser lúdico, o que imprimia aos profissionais a responsabilidade de planejar momentos ludo–recreativos para as
crianças, conforme Figura 3, bem como executar atividades em que a
referência de espaço não se limitasse a sala de aula.
Esses momentos permitiam a interação com crianças de diferentes etapas etárias, configurando–se como desafiadores para os me___
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nores, à medida que os jogos eram desenvolvidos, as crianças maiores
apresentavam–se como parâmetro para superação de limites, tanto no
plano psicomotor, quanto na possibilidade de partilha de responsabilidade possibilitando uma interação das crianças de diferentes faixas etárias.
Por vezes os momentos de recreação são compostos de tombos, machucados, crianças chorando, mas que deve ser encarado com
naturalidade, pois cair e levantar faz parte do desenvolvimento de qualquer indivíduo e independe do local onde ele esteja. Porém alguns profissionais defendem a redução dos tempos de recreação nas instituições
educativas e outros optam por suprimir do planejamento esses momentos. Encontramos experiências em que até o momento do “recreio” não
existe. O discurso pauta–se na defesa da segurança das crianças, esses
espaços se configuram como o não–lugar do movimento, da fantasia,
da imaginação.
Conforme já expressamos, a instituição, objeto de estudo desse
trabalho, apresenta consideráveis limitações no espaço, principalmente
no que se refere a aplicação de jogos de ação. Nesse sentido, a equipe
gestora selecionou cuidadosamente os jogos que permitissem o movimento, a interação, o desafio, a experimentação, a possibilidade de explorar o mundo dos objetos, ampliação das oportunidades de vivências
das crianças, ao tempo em que garanta a liberdade de expressão e movimento das crianças, conforme Figura 4.
Essa estratégia exige do coletivo escolar momentos constantes
de avaliação do trabalho desenvolvido, à medida que o planejamento
vai sendo executado surgem dificuldades de gerenciá–lo, a agitação das
crianças, a escassez de materiais adequados, a adequação do espaço para
atender as crianças de faixas etárias diferentes. Para tanto, é necessário
educar o olhar e a escuta, reconhecer os desafios/limitações, uma vez
que o foco é o desenvolvimento psicomotor da criança e suas aprendizagens. Nesse sentido, por diversas vezes a proposta precisa ser intencionalmente planejada considerando–se a especificidade da Educação Infantil que tem como eixo norteador as brincadeiras e as interações, conforme prevê as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (BRASIL, 2010).
Tais experiências configuraram–se como elemento central para
momentos de aprendizagens da equipe escolar, tais como: perceber que
também existem outras brincadeiras que necessitam ser ensinadas (a
exemplo do pular corda, do esconde–esconde, do trepa–trepa, brinca___
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deiras de roda); pensar no espaço e tempo para tal; aprender que os
educadores são partícipes nesse processo; perceber que o brincar se
aprende num processo de imitação. Assim, as crianças só podem aprender com seus pares, sejam eles adultos ou crianças e o espaço não pode
ser fator limitador para o desenvolvimento de uma infância brincante.
Bloco III – Espaço e a brincadeira como direito da criança

Foto 6 – Crianças brincando de faz de conta
Fonte: arquivo do pesquisador

Foto 5 – Crianças construindo jogo de pregos
Fonte: arquivo do pesquisador

As fotos acima apresentadas trazem um cenário onde as crianças brincam e se divertem com jogos e com faz de conta, expressando
naturalidade, socialização, atenção, interesse, espontaneidade, equilíbrio
das emoções, construção.
A ludicidade, nos espaços escolares, tem sido um tema polêmico. Segundo a experiência nessa instituição, observamos que nem sempre as famílias compreendem os benefícios para o desenvolvimento das
crianças, propiciados pelo brincar e as interações, alegando que o lúdico
é apenas momentos de diversão. No entanto, é importante frisar que o
brincar pode ser analisado sob diferentes perspectivas e que tem influência nos aspectos afetivos, cognitivos, sociais, morais, culturais, linguísticos, entre outros.
Friedmann (2006) apresenta em seus estudos uma análise do
brincar a partir dos seguintes enfoques:



Sociológico: ao perceber que o contexto social influência os
diferentes grupos de crianças que brincam;
Educacional: desenvolvimento e aprendizagem da criança a
partir da construção da brincadeira na educação;
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Psicológico: a compreensão do melhor o funcionamento da
psique, das emoções e da personalidade dos indivíduos a partir da brincadeira;
Antropológico: ao perceber que cada sociedade tem seu jeito
próprio de brincar, refletida nos costumes e na história das
diferentes culturas;
Folclórico: o brincar como traço de expressão da cultura infantil de determinada região, caracterizada pelas tradições e
os costumes nelas refletidas ao longo dos tempos.

Com o advento da industrialização, o brincar se tornou uma
ação solitária. Os brinquedos eletrônicos, a possibilidade dos jogos online, associado ao aumento da violência nas cidades, a precarização dos
espaços públicos de recreação (ruas e praças) fragilizou o contato com
outras crianças, imprimindo ao espaço educacional a possibilidade de
interação como o outro.
Diante do problema, a escola passa a ser o principal local de resgate das brincadeiras. A foto 5 apresenta o registro das crianças do Ensino Fundamental na construção de um brinquedo tradicional confeccionado com pregos e madeira. Essa atividade fez parte de uma oficina
realizada no contexto educacional.
Como extensão da mesma, na oportunidade, os meninos dialogaram também sobre seus sentimentos, medos, expectativas de uma
forma natural envoltos pelas brincadeiras. As discussões tiveram como
elemento detonador os brinquedos e brincadeiras que permeiam o universo infantil. A atividade síntese da oficina foi a construção de um
jogo de pregos/jogo de botão, feito pelas próprias crianças. Visto que
os meninos participaram da construção do brinquedo desenvolveu–se
um sentimento de pertença com o mesmo, experienciando o prazer de
realizar uma atividade onde o fruto do seu trabalho se transformaria em
um brinquedo coletivo.
A observação nesse fazer, nessa criação do jogo de pregos, permite afirmar o quanto pode ser significativo para criança vivenciar a
construção do seu brinquedo. Durante muito tempo esse brinquedo figurava no rol das brincadeiras prediletas das crianças, era o mais concorrido nos momentos de recreação.
Percebemos com isso, que o jogo vai além da diversão, o momento de interação das crianças, onde as maiores se sentiram valorizadas por um saber que elas tinham na confecção do mesmo e no ensinar
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a jogar, na interação com as crianças menores, prevalecendo uma relação de cooperação e não competição.
Antes da ressignificação desse espaço, havia a predominância de
brincadeiras de correr, de forma desordenada. A restruturação destes
possibilitou a organização de ambientes de construção, da contação de
história, do faz de conta, das brincadeiras de corpo e movimento, onde
as crianças se organizavam conforme seus interesses, garantindo o direito de brincar de forma livre.
A Foto 6 apresenta uma atividade com faz de conta, imaginação, representação de papéis com crianças da Educação Infantil. O espaço foi organizado em ambientes conforme o interesse das crianças. A
possibilidade de utilização de figurinos permitia assumir vários papéis
propiciando diferentes aprendizagens.
Com isso, enfatizamos que a ressignificação do espaço é capaz
de facilitar e sugerir múltiplas possibilidades de ação. A partir dessa organização o espaço tornou–se mais acolhedor, prazeroso, rico e estimulador, para que as crianças tivessem a oportunidade de se expressar,
brincar, explorar o ambiente e sentir–se autônomas.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Reinventar não é um termo possível a todos os parâmetros da
vida, porém nós seres humanos estamos em constante transformação e
modificamos tudo o que nos cerca. Entendemos que, discutir e refletir
sobre a temática em questão configura–se em um resultado direto no
dia a dia das crianças, já que ainda existem municípios que não apresentam diretrizes para ressignificação destes espaços na Educação Infantil.
Esse estudo serviu para que pudéssemos refletir acerca da arquitetura escolar e sua influência na educação, à medida que é possível tal
ressignificação de espaços que permitam às crianças o resgate de brincadeiras e construção da autonomia, dignificando a infância, enquanto direito destes cidadãos de pouca idade.
É dever não apenas do Estado, mas da sociedade como um
todo pensar e ressiginifar os espaços para melhor atendê–las dando–
lhes voz diante de tudo que a envolve e isto inclui o seu primeiro ambiente educacional.
Enfim, cabe a nós educadores nos apropriarmos desses conhecimentos, ampliar nossos repertórios a partir da observação e do registro dos avanços que são propiciados pelo brincar, compreendendo o es___
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paço como uma possibilidade da criança descobrir o mundo que a cerca
e resgatar e/ou produzir suas culturas.
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Todos os textos envolvem questões teóricas e trazem a necessidade
de colocar em pauta temas atuais sobre as diversidades, sobre múltiplos olhares, olhares que se cruzam, se distanciam, mas também, se
entrelaçam, falando das imagens, da memória, dos discursos, das
linguagens, das formas de ver as “coisas”, de produzir conhecimentos sobre gênero, raça e etnia. Mas também sobre a escola, o currículo
e suas implicações para a cultura e a sociedade, colocando em questão a diferença e a diversidade nos espaços sociais e escolares.
Este livro foi, assim, motivado pelas nossas experiências de pesquisas, de ensino e extensão, das muitas discussões, debates e reﬂexões,
enﬁm, de múltiplas visões sobre “Diversidades e Educação”, que
abarcam as relações étnico–raciais, gênero, sexualidades. O saber e a
constituição do sujeito nessas relações no campo social e escolar
posto que a escola é, sem dúvida, um campo social, um cenário de
relações de poder, de dominação e subordinação do gênero, da
raça/etnia, da mulher, mas também espaço de mudanças e transformações, de resistências.
Essa resposta encontraremos nas seis partes que se separam e, ao
mesmo tempo, se integram para falar da escola e seus espaços habitados pela diferença e diversidade, dos seus sujeitos sociais, da criança,
do currículo para tratar das relações étnico–raciais, da violência, das
masculinidades e feminilidades nesses espaços, constituídos de
sentidos e que também constituem sujeitos, práticas, saberes, coerências e incoerências em suas linguagens, culturas e história. O
contexto escolar tem sido, assim, horizonte de preocupações quando
ainda permite que os estereótipos, os preconceitos, a discriminação,
a homofobia, os racismos, as violências em suas diferentes faces e
dimensões se estabeleçam no cotidiano de suas práticas, saberes,
interações e vivências.
Os Organizadores

