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Introdução 

Este texto se origina das nossas observações para as pesquisas de doutorado em que 

identificamos práticas que contribuíram para a construção de identidades de gênero das 

crianças e jovens em momentos festivos de uma instituição de Educação Infantil municipal e 

uma de Ensino Fundamental e Médio da rede estadual, ambas de João Pessoa/PB em 2017.  

A partir de uma atividade realizada na instituição de Educação Infantil, em ocasião das 

comemorações juninas tradicionais na região Nordeste, fazemos discussões sobre identidade 

de gênero na perspectiva dos Estudos Culturais para compreender as construções dessas 

identidades que geralmente ocorrem de forma invisível na instituição, ou seja, sem reflexão 

sobre as ações, e entendida como algo natural. Essas construções na instituição podem ser 

realizadas com o objetivo de segregar os corpos, ações e habilidades das crianças, ou produzir 

o respeito e a valorização das diversidades daquele espaço. 

Na escola de Ensino Fundamental e Médio as análises partem da apresentação de duas 

danças realizadas por estudantes do 6º ano na culminância de um projeto pedagógico 

realizado durante o terceiro bimestre do corrente ano letivo.  

Uma das formas de produção das identidades é a linguagem, como afirma Woodward 

(2012, p. 8) “as identidades adquirem sentido por meio da linguagem e dos sistemas 

simbólicos pelos quais elas são representadas”, ou seja, não são naturais, são criadas e 

reafirmadas nos discursos que fundamentam as ações e relações socioculturais, e tem como 

base as relações de poder, que são cambiantes no tempo, no espaço, entre grupos e indivíduos. 

Assim, o dito e o não dito nas práticas pedagógicas é aprendido por crianças de diferentes 

formas, e pode ser ressignificado ou reproduzido dependendo de como se apropriam dos 

discursos e de como estes são repassados. 

A preparação do espaço educativo é outro modo de construir identidades, por vezes de 

forma planejada e por vezes não. Essa organização é denominada por Carvalho, Costa e Melo 

(2008) de pedagogia organizacional e visual, que consiste na “configuração espacial das ações 

e objetos, ou seja, dos cenários impostos às crianças, e a prescrição de atividades e interações 

que devem ocorrer nesses cenários, bem como os signos e os símbolos impostos às crianças 
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nas rotinas escolares” (p. 1). Portanto, a organização espacial da instituição, e a imposição de 

atividades, expressa seus objetivos que podem ser intencionais ou não.  

Apresentamos dois exemplos de como os discursos e a organização pedagógica 

contribuem para as construções das identidades de gênero. Analisamos três apresentações 

artísticas de dança realizada por crianças nas instituições pesquisadas e como essas atividades 

perpassam as identidades de gênero de forma sutil ou explícita. Iniciamos com a atividade 

realizada na instituição de Educação Infantil e posteriormente a do Ensino Fundamental e 

Médio. O objetivo não é fazer comparações entre as instituições, pois cada uma tem suas 

particularidades, mas sim analisar como suas práticas estão contribuindo para as construções 

das identidades de gênero das crianças e jovens em seu percurso escolar. 

 

“E ele neco de se apaixonar”  
Flor do mamulengo  

“Eu sou a flor do mamulengo, ai ai, 

Me apaixonei por um boneco, 

E ele neco de se apaixonar, 

Neco de se apaixonar 

Neco de se apaixonar, e ele neco! 

Já estou com os nervos à flor do pano, ai ai, 

De desengano, vou ter um treco. 

E ele neco de se apaixonar... 

Se no teatro eu não te atar 

Boneco, eu juro, vou me esfarrapar, 

Não tem sentido viver sem teu dengo 

Meu mamulengo. 

Se no teatro eu não te atar 

Boneco, eu juro, vou me esfarrapar, 

Eu não consigo viver sem teu dengo 

Meu mamulengo.” 

 (Luís Fidelis – 1994)  
 

A atividade analisada nesse tópico foi realizada em uma instituição de Educação 

Infantil que recebe crianças de 2 a 5 anos, funciona integralmente de sete horas da manhã às 

dezessete da tarde e tem quatro turmas: Maternal I (2 anos), Maternal II (3 anos), Pré-escolar I 

(4 anos) e Pré-escolar II (5 anos). A atividade foi realizada durante a confraternização junina 

da instituição. Essa festa rende homenagem aos santos católicos celebrados no mês de junho e 

às tradições da região Nordeste na tentativa de relembrar a vida dos “matutos”, estereótipo 

dado às pessoas que vivem nos interiores dos estados e municípios e do trabalho agrícola, 

Anais do VI Seminário Nacional Gênero e Práticas Culturais 
João Pessoa – PB | 22 a 24 de novembro | 2017 | ISSN 2447-5416    

 

 



 

 

3 

 

também é expresso por meio das comidas oriundas do milho, vestes coloridas e danças como 

o forró e a quadrilha.  

É tradição as escolas celebrarem essa evento, que também é chamado de “Arraiá” (se 

refere ao Arraial, que é o lugar fora dos limites de um centro urbano, no interior). Nas escolas 

os/as estudantes são instruídos a fazerem diversas apresentações, com forró e quadrilhas para 

toda a comunidade escolar. Usam trajes característicos da festa: meninos usam calças com 

retalhos de tecido, camisas xadrez, barba ou bigode, pintados com lápis de maquiagem, e 

chapéu de palha; as meninas usam vestidos coloridos, tranças nos cabelos, maquiagens e 

chapéu de palha. 

No “arraiá” da instituição pesquisada havia em torno de cinquenta pessoas 

espectadoras, sete pais e as demais eram mães e avós, excluindo o corpo docente e demais 

funcionárias. A instituição foi decorada com bandeirolas, mudas de milharal, tecidos de 

estampa xadrez, e cenários que lembravam casas do campo e casamentos.  

Em vários espaços da instituição havia imagens de um casal de crianças, um menino 

cantando e tocando sanfona e uma menina dançando balançando a saia, ou de um casal de 

noivos. O casamento é um dos momentos encenados durante a dança da quadrilha junina, e 

em seu roteiro, geralmente é um casamento forçado, para o noivo, por ter feito algo que 

ferisse a “honra” da família da noiva. Esses símbolos decorativos apontam a ordem que se 

espera ser seguida, especificamente da relação heterossexual, tendo em vista que não eram 

imagens com qualquer tema, mas com o tema da conquista através da dança e música, e do 

casamento. 

A organização pedagógica em todos os seus aspectos, aponta os objetivos previstos 

pelas instituições, estes sendo planejados ou não. E de forma intencional ou não, as 

identidades são construídas constantemente nos espaços escolares, quando se demarca os 

ambientes, atividades, relações etc. em que crianças e adultos podem ou não transitar 

(LOURO, 2014). Pois, é um espaço onde estão presentes sujeitos e experiências diversas, que 

além do fator cognitivo que permeia o processo educativo, também se consideram as demais 

relações estabelecidas entre esses sujeitos, que em suas particularidades vão se construindo no 

coletivo e vice-versa, e é nesse processo relacional (entre o Eu e o Outro) que as identidades 

são construídas como afirma Stuart Hall (2011). 

Assim também ocorre com as identidades de gênero. Bourdieu (2002) define gênero 

enquanto um princípio de visão e divisão, em que a divisão refere-se às estruturas, 
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estabelecidas com base na dominação masculina e na determinação biológica, que são fixas e 

dicotômicas (ou é de uma forma ou é de outra). A visão se refere ao significado que se dá 

àquelas estruturas, no caso das estruturas de gênero o masculino e feminino segue sempre as 

mesmas características.  

É também um habitus que se configura em “um extraordinário trabalho coletivo de 

socialização difusa e contínua” (BOURDIEU, 2002, p. 31) das identidades, realizado de 

forma arbitrária. Portanto, a organização pedagógica de uma instituição expressa seu habitus 

que é objetivado pelo currículo oculto, aquele que não é planejado, refletido ou contestado, 

mas vivido na instituição, por meio das brincadeiras não direcionadas por adultos, das 

relações informais, das práticas não planejadas, de tudo o que não está previsto no curso 

“normal” da instituição (SILVA, 2010).  

Assim, as construções das identidades de gênero também são construções 

educacionais de “significados, papéis, identidades, aptidões, habilidades, posturas, 

sentimentos associados a noções de masculinidade e feminilidade” (CARVALHO, COSTA E 

MELO, 2008, p. 2), pois permeiam as diversas práticas e espaços das instituições, e por isso a 

importância dessas discussões no espaço escolar.                                                                                                   

Cada turma da instituição de Educação Infantil pesquisada fez uma apresentação 

artística de dança para as famílias. A turma de Pré-escolar II (5 anos) apresentou a coreografia 

de uma música em que apenas as meninas dançaram: “Flor do mamulengo”1 (interpretação 

Matruz com Leite) que fala do amor não correspondido de uma boneca por um boneco de 

teatro de mamulengo. Na coreografia foi usado um bambolê decorado com flores e os 

movimentos correspondiam à letra da música.  

Conversando com a professora da turma sobre o motivo da escolha da música, ela 

informou que a escolheu porque já havia realizado a mesma coreografia em outra instituição e 

tinha gostado. Foi perguntado o que as crianças acharam da música, a professora falou que 

explicou para as crianças, sobre uma boneca que gostava de um boneco, mas ele não se 

importava, e informou que as crianças não tiveram nenhum tipo de reação quanto a história da 

música. Foi perguntado também por que só as meninas participaram, ela respondeu que não 

tinha nenhum motivo especial, mesmo a atividade possibilitando a participação de ambos. 

                                                           
1 Composição Luís Fidelis, interpretação Mastruz com Leite, gravado em 1994 em formato LP/CD/K7. Pode ser 
encontrada em: https://www.youtube.com/watch?v=CaB02oa-Afg  
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As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (DCNEI) (BRASIL, 

2009), em seu Artigo 9º determinam que as práticas pedagógicas devam garantir algumas 

experiências que: 

 

I - promovam o conhecimento de si e do mundo por meio da ampliação de 
experiências sensoriais, expressivas, corporais que possibilitem 
movimentação ampla, expressão da individualidade e respeito pelos ritmos e 
desejos da criança; 
II - favoreçam a imersão das crianças nas diferentes linguagens e o 
progressivo domínio por elas de vários gêneros e formas de expressão: 
gestual, verbal, plástica, dramática e musical; 

 

As respostas da professora nos indicam uma ação sem reflexão, executada apenas para 

cumprir uma demanda escolar, não possibilitou as crianças pensarem sobre a atividade, 

apenas contar a história e reproduzir uma coreografia não garante a formação crítica e a 

aprendizagem das crianças.  

E de modo não planejado, a ação da professora, por meio da escolha da música 

específica, também contribui para fortalecer alguns estereótipos de gênero culturalmente 

difundindo como algo natural dos seres humanos: a submissão do feminino perante o 

masculino (“Já estou com os nervos à flor do pano, ai ai, de desengano, vou ter um treco...”), 

a necessidade de a mulher sentir-se completa apenas com um amor (“Se no teatro eu não te 

atar Boneco, eu juro, vou me esfarrapar, não tem sentido viver sem teu dengo...”) e a ideia de 

masculinidade que não expressa ou não aprende seus sentimentos (“Me apaixonei por um 

boneco, e ele neco de se apaixonar...”). 

Nessa atividade específica não foi dito às crianças como e o que homens e mulheres 

devem ou não aprender/fazer, mas geralmente esses discursos se realizam nas práticas 

corriqueiras, nas separações de meninos e meninas durantes as atividades, nas brincadeiras 

diferenciadas para meninos e meninas, nas formas de se relacionar com ambos e de como se 

relacionam entre si, no modo de resolver os conflitos, enfim, as relações de gênero são 

invisíveis em diversos momentos e as identidades de gênero ensinadas constantemente nesse 

processo de “socialização coletiva” conforme o princípio de visão e divisão social e sexual 

destacado por Bourdieu (2002). 

 

Danças folclóricas e relações de gênero no currículo oculto 
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Araruna 
Eu tenho um pássaro preto, Araruna 

Que veio lá de Natal, Araruna 

Eu tenho um pássaro preto, Araruna 

Que veio lá de Natal, Araruna 

Xô, xô, xô Araruna 

Xô, xô, xô Araruna 

Xô, xô, xô Araruna 

Não deixa ninguém te pegar Araruna 

 

 

 

Catira 
Eu peguei na viola... 

Eu peguei no violão... 

Mas aqui primeiramente eu vou fazer a 

saudação 

E a todos que estão presentes vai meu aperto 

de mão 

Vou convidar os presentes pra nóis bater pé 

no chão 

(...) 

Uma palma e o sapateado 

E depois o vira vira 

A dança se faz alegre no nosso catira tira 

Ai, ai, no nosso catira tira (2x) 

 

(Canção Popular) 

 

 

As atividades analisadas neste tópico aconteceram em uma turma do 6º ano do Ensino 

Fundamental, de uma escola pública estadual. A turma é formada por 35 estudantes, sendo 14 

meninas e 21 meninos. A idade dos/as estudantes varia entre 11 e 14 anos.  

A princípio, o objetivo da professora idealizadora2 do projeto era trabalhar com danças 

populares. Entretanto os/as discentes não concordaram com a atividade, o que fez com que a 

docente reestruturasse o projeto e adaptasse para “Folclore: Resgatando Culturas”. Dentro 

dessa temática, a professora desenvolveu com os/as estudantes, atividades que envolviam a 

pesquisa sobre lendas, superstições, comidas, cordéis, brincadeiras e danças regionais. A 

culminância do projeto aconteceu por meio da apresentação dos trabalhos orais e escritos, 

encenações teatrais e exposições de materiais e brincadeiras produzidas pelos/as estudantes.  

Após as mudanças no projeto, a professora perguntou aos/às estudantes, quem teria 

interesse em apresentar uma dança folclórica, oito meninos se voluntariaram e a professora 

escolheu a canção Catira3 para ensaiar com eles. Posteriormente, algumas meninas também 

demonstraram interesse em dançar, mas queriam outra dança, no caso a Araruna4. A 

professora ao escolher a dança da canção Araruna, sugeriu mais uma vez a formação de pares, 

novamente houve resistência, e apenas duas estudantes quiseram dançar a Catira com os 

meninos. A professora as colocou no ensaio, mas disse que não deu certo porque os meninos 

                                                           
2 A professora é graduada em educação física, mas estava ministrando a disciplina de Artes na turma do 6º ano. 
3
 A dança Catira é uma dança popular de origem indígena e portuguesa. Sua coreografia se baseia no bater os pés 

e a mãos. Originariamente era executada somente por homens, sendo com o tempo executada também por 
mulheres. Mais informações: <https://novaescola.org.br/conteudo/2446/sapateie-bata-palmas-isso-e-catira> 
4 Na dança Araruna, os homens vestem ternos e cartolas para saudar a damas e as mulheres vestem vestidos 
longos e rodados e usam leques na apresentação. 
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já estavam adiantados na coreografia.  A solução mais assertiva para a professora, foi as 

meninas apresentarem a dança Araruna com uma coreografia individual.  

Vale destacar que, a maioria das estudantes se encontra na puberdade, o que acarreta 

mudanças físicas visíveis e muitas já passaram pela menarca, ao contrário dos meninos, cuja 

maioria ainda não entraram no período da puberdade. Essa discrepância no desenvolvimento 

biológico de meninas e meninos nessa faixa etária pode ser uma variável que reforça o 

distanciamento entre eles e elas, já que nessa fase as meninas que vão perdendo as 

característica físicas de criança e apresentando alterações corporais antes dos meninos,  

começam de forma mais intensa a se inserirem em comunidades de práticas de feminidade.  

Segundo Paechter (2009, p. 23) “a feminidade é muito mais uma construção grupal do 

que individual e se relaciona, mais precisamente, de forma opositiva em relação ao Outro, no 

sentido de uma negação dualista à masculinidade hegemônica”. Como resultado do trabalho 

das comunidades de prática, as meninas sentem a necessidade constante de se diferenciarem 

dos colegas, pois estas comunidades se engajam na produção de práticas compartilhadas de 

construção de identidades masculinas e femininas. 

A dança da Catira é uma dança de pouco ou praticamente nenhum contato corporal 

entre seus membros. A dança do Araruna é sempre realizada por pares compostos de um 

homem e uma mulher caracterizados. Os movimentos gestuais envolvem saudações entre 

dama e cavalheiro e na coreografia há giros, batida de palmas, troca de pares, danças 

circulares com pouco contato físico entre o par. 

O primeiro fato que nos chama a atenção é meninos e meninas não quererem mais 

dançar juntos, já que entre crianças menores não se percebe essa resistência ao sexo oposto no 

que se refere à prática de danças no contexto escolar, mas ao contrário, as crianças se 

incomodam em formar par com um/a colega do mesmo sexo para dançar. 

Ao tomarmos conhecimento do referido projeto5 e especificamente da atividade da 

dança, com a qual a professora estava encontrando dificuldade para realizar, nos vimos 

motivadas a analisar que aprendizagens de gênero poderiam estar se intensificando ou 

modificando na referida atividade, por parte dos/as estudantes ou da professora, já que a 

princípio as meninas não quiseram dançar com os meninos.  

O que se pode observar de imediato na turma, é que dos sete grupos formados, apenas 

três eram mistos, compostos por uma menina e o demais componentes meninos. Dois grupos 
                                                           
5 Uma das pesquisadoras trabalha na escola onde o projeto foi desenvolvido. 
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só de meninas e os outros dois foram os das danças que desde o início do projeto já havia se 

separado.  

Na caracterização de meninos e meninas, os artefatos culturais que distinguiram o 

feminino e o masculino nas danças foram os movimentos coreográficos e as vestimentas. 

Apesar dos meninos e meninas estarem com a farda, a professora providenciou para os 

meninos, chapéus de palha e lenços para colocar ao redor do pescoço. Já as meninas 

receberam saias de TNT, que foram vestidas por cima da calça da farda. 

Em conversa informal com uma das pesquisadoras, a professora demonstrou que um 

dos critérios de escolha da canção Catira para os meninos dançarem foi a coreografia. Havia 

por parte da docente uma preocupação para com os meninos, no sentido de que os 

movimentos da coreografia que eles iriam realizar “não ficassem femininos”.  

Essa preocupação com uma coreografia para menino e para menina, marca a 

dicotomia que as relações de gênero tomam no contexto escolar, pois na fala da professora 

fica evidente a sua preocupação para não colocar em dúvida a masculinidade dos meninos no 

momento da apresentação por meio dos movimentos corporais. Com relação a essa 

preocupação da docente, Paechter (2009) afirma que uma das regras sobre os corpos de 

estudantes e docentes na escola, é a de que ambos/as devem encenar a heteronormatividade, 

ou seja, seus comportamentos devem garantir a sua identificação com a heterossexualidade. 

Segundo Le Betron (2007), é por meio do corpo que o ser humano se apropria da 

substância de sua vida e a traduz para as outras pessoas, servindo-se dos sistemas simbólicos 

que compartilha com os demais membros da comunidade na qual está inserido, e que essas 

aprendizagens não se limitam a infância, mas continua durante toda a vida humana se 

adaptando as mudanças sociais e culturais que vão se impondo ao modelo de vida e aos papéis 

sociais que o ser humano assume no decorrer de sua vida. A docente aprendeu assim como 

muitas crianças ainda aprendem, que meninos e meninas devem se comportar de maneira 

diferente em relação à sexualidade, sentimentos e uso dos corpos, e ela de forma inconsciente, 

contribui para reproduzir as desigualdades de gênero no seu fazer pedagógico. 

 Os movimentos coreográficos dos meninos se restringiram a bater o pé, bater palmas 

saldar com o chapéu e um aperto de mão. Já o das meninas envolviam giros, bater palmas, 

levantar o joelho e saudações segurando a barra da saia. De acordo com Louro (2007), os 

corpos ganham sentido e são alterados culturalmente, neles se inscrevem o gênero masculino 

ou feminino através de práticas culturais, ancorando por fim uma identidade. Ainda segundo a 
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autora, nossos sentidos são treinados para identificar as marcas e classificarmos os diferentes 

sujeitos pela forma como estes se apresentam corporalmente e pelas formas como se 

expressam. 

A professora ao se preocupar com uma coreografia “não feminina” para os meninos 

corrobora com Louro (2007) sobre os nossos sentidos que buscam as marcas de um corpo 

feminino ou masculino no outro, não percebendo as questões culturais de gênero que 

perpassam a construção de masculinidades e feminidades em nossa sociedade. Contudo, a 

docente sabe executar o cuidado de delimitar os movimentos que o corpo feminino e 

masculino pode ou não realizar, de forma que não tenham suas identidades questionadas. 

O posicionamento pedagógico da professora na escola demonstra a ausência de 

conhecimentos sobre os estudos de gênero. Esse não saber, acarreta em práticas pedagógicas 

que reforçam os estereótipos de gênero entre meninos e meninas, contribuindo para aumentar 

a distância na equidade das relações entre estes/as, fortalecendo a invisibilidade do gênero que 

produz uma naturalização das desigualdades. 

Como foi apresentado, os espaços, gestos, objetos, discursos, relações etc. perpassam 

as construções das identidades de gênero, e no caso das instituições aqui analisadas são 

construções que reforçam o binarismo, que considera apenas dois polos: macho/fêmea, e a 

dicotomia, que estabelece formas específicas e fixas para cada um dos polos. Assim, têm-se 

ações que não estão contribuindo para a promoção da equidade de gênero no espaço escolar 

desde a Educação Infantil, confirmando que a escola pode ser um lugar privilegiado para a 

promoção da igualdade ou das desigualdades de oportunidades entre meninos e meninas. 

 

Considerações 

 

O objetivo deste trabalho foi analisar as práticas pedagógicas culturais em diferentes 

contextos escolares: uma dança no período junino em uma instituição de Educação Infantil da 

rede municipal e duas apresentações de danças folclóricas em uma escola de Ensino 

Fundamental e Médio da rede estadual de ensino. A análise buscou investigar as construções 

das identidades de gênero em diferentes momentos e fases de ensino, junto às crianças com 

idade entre 5 e 11-14 anos.  

Pudemos observar nas apresentações dos/as crianças, que as demarcações de gênero 

iniciavam-se em suas vestes, adereços e movimentos sinalizando o que deveria ser do 
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feminino e do masculino. Na Educação Infantil as meninas fizeram uma apresentação que 

encenava e ensinava uma feminilidade submissa nas relações amorosas, aquela que se 

apaixona e a vida perde o sentido se o amor não for correspondido. 

No Ensino Fundamental, os meninos apresentaram uma dança com pouco movimento 

e contato físico, enquanto que na dança das meninas pode-se observar mais movimentos como 

giros e levantar de perna. A resistência das meninas em não querer dançar com os meninos 

pode estar relacionada às mudanças físicas e ao estabelecimento de limites, separação e 

identificação com um determinado grupo, que elas aprendem nas comunidades de prática. 

As práticas pedagógicas das docentes de ambas instituições se caracterizam pelo 

reforço do binarismo de gênero de forma inconsciente por meio do currículo oculto. Em sua 

pesquisa sobre ressignificações das aprendizagens de gênero de educadores/as no curso de 

especialização em gênero e diversidade na escola, Rosa (2016), constatou que a maioria 

dos/as docentes que estavam participando do curso, não conseguiam perceber as 

desigualdades de gênero ao longo de suas vidas e que muito/as só conseguiram pensar obre 

essas questões, após o iniciar o curso. Isso confirma a invisibilidade de gênero nas práticas e 

relações no espaço escolar.  

Esses fatores no mostram a importância e urgência de inserir gênero no currículo de 

formação inicial e continuada de docentes, pois a ausência de uma prática reflexiva no 

contexto escolar, reforça as aprendizagens binárias e fixas de gênero das crianças desde muito 

cedo, privando-as de outras vivências e experiências, fazendo com que elas cresçam sem 

consciência das suas inúmeras possibilidades e potencialidades. 
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