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Apresentação 

 

A produção social de nossa subsistência, conta com a participação de ambos os 

gêneros masculino e feminino, em diversos setores, e cada um desses configura-se como 

reprodutor de ações e de conhecimentos que contribuem para o ritmo de vida diferenciado 

(CARLOTO, 2001). Enquanto categoria analítica, o gênero permite analisar o comportamento 

dos sujeitos a partir das diferenças sociais e culturais, construídas ao longo do tempo, as quais 

tendemos reproduzi-las (NAROTZKY, 1995). Essas questões atualmente têm sido muito 

recorrentes e discutidas, pois questionamentos relacionados a essa temática, provocam um 

desencadeamento de reflexões que permitem olhares mais sensíveis a esse contexto. 

Por um lado, o sexo masculino é responsável por incidir seu controle sobre a 

natureza, transformando o mundo, produzindo conhecimentos científicos, invadindo 

territórios ou protegendo-os das invasões, ordenando através de atividades políticas a 

sociedade em que habita. De outro, a esfera feminina tem lugar na produção e reprodução da 

vida humana, gerando novas vidas, restaurando as energias vitais consumidas cotidianamente, 

e assim entrará numa esfera de ser apropriada para o lar. Essa produção e reprodução de vida 

humana, é que fará possíveis as atividades transcendentes. (IZQUIERDO, 1992). Assim se 

constituirá a organização social através dos tempos, pela transmissão por hierarquia entre as 

pessoas. 

Dado os expostos, o presente artigo se articulará perante as questões deterministas 

identificadas como problematizadora de relações de divisão entre os gêneros masculino e 

feminino, e se desdobrará na perspectiva de referenciais que possibilitam a compreensão e 

anulação de tais ações e manifestações desde a escola à sociedade. 

 

                                                           
1   Acadêmica do curso de Pedagogia da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), Assú/RN. 
2017. 
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Espaços construtores de hierarquias 

 

Os conteúdos trabalhados no processo de escolarização constituem-se em uma forma 

de dar continuidade a hierarquias entre os gêneros (KEILA; SUELI, 2009). Esse modelo 

escolar contém em seu currículo uma cultura androcêntrica, que compreende o homem como 

o centro de todas as coisas, e essa ideia reforça a desvantagem feminina em relação ao homem 

que por sua vez, é naturalizada por meio da linguagem das formas de pensar (MORENO, 

1999). Moreno relata a relevância de termos uma postura crítica com relação aos conteúdos 

escolares, pois está inculcado discretamente nesses materiais escolares, um contexto em que o 

homem é o protagonista social e histórico, enquanto a figura da mulher - na maioria das vezes 

- fica com a tarefa de fazer alusão a práticas domésticas ou a maternidade. Podemos citar 

como exemplo as histórias contadas nos livros, que muitas vezes trazem uma narrativa que 

coloca a figura masculina como o inventor do fogo, das tecnologias e etc., e até em histórias 

bíblicas sagradas, pouca ênfase são dadas as mulheres.  

É desde a infância e em espaços escolares que às crianças são apresentadas as 

concepções hierárquicas que passam a naturalizar-se nesses contextos de divisão, em que suas 

representações delineiam os espaços que cada sexo preenche na sociedade, que por ventura 

vem a corresponder aos ideais permeados há tempos socioculturamente (CARVALHO, 2010, 

p. 242). Podemos inserir brevemente uma ideia de que são sinalizadas para as meninas, que os 

meninos são mais desenvolvidos em matemática e tecnologia, e elas se saem melhor em 

matérias de humanas, e por sua vez, lhes são orientadas a serem dóceis e não competitivas – 

mas competitivas entre si – além de estarem num contexto de sempre buscar ser atraentes aos 

homens. Relativo a essas explanações, diferenças podem ser visualizadas em resultados do 

SAEB (2003) que mostram brevemente o rendimento entre meninas e meninos consoante o 

gênero da matéria escolar: meninas possuem maior produtividade em Português e meninos em 

Matemática. 

Nessa perspectiva, Bourdieu (1999, p. 71) expõe que “a educação primária [...] 

favorece mais nos meninos as diferentes formas da “libido dominandi” 2, concedendo a esses, 

o desenvolvimento da força corpórea e o domínio de muitos espaços na sociedade. É nesse 

viés que calha a desclassificação feminina do poder, pois como pudemos ver anteriormente, 

essas serão moldadas à submissão e terão essa concepção naturalizada. 

                                                           
2 Expressão que representa “desejo de dominar”. A educação primária estimula desigualmente meninos e 
meninas a se engajarem na sociedade, as crianças são objeto de expectativas coletivas muito diferentes segundo 
seu sexo e que, em situação escolar, os meninos são objeto de um tratamento privilegiado (BORDIEU, 1999, p. 
71). 
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De acordo com Teixeira et al (2008), o ideal conservador exprime-se nas praxes 

escolares, desde a prudência com as aparências ditas para meninos e meninas, passando pelo 

controle dos comportamentos, até à divisão dos espaços escolares que podem ser vistos em 

filas e até mesmo em brincadeiras. Essas são maneiras que legitimam rotineiramente as 

diferenças entre os gêneros aqui expostos, que então, conspira para uma padronização de 

comportamentos diversificados para “eles” e “elas”.  

A conservação dessas relações deterministas decorre então, dessa relação 

conformista entre concepções construídas sobre determinadas visões e ideais de divisão, em 

que a subjetividade é confirmada continuadamente e reforçada pelo desígnio da organização 

social e de relações sociais assentadas nessas divisões, de tal forma que a percepção da 

consonância entre as estruturas sociais e as cognitivas, legitima essas divisões injustas como 

naturais. 

 
 

Ações da prática docente (des) influenciadoras  

 

Compreende-se que a escola é uma comunidade viva e não é a única responsável por 

repassar adiante certas definições, mas também tem autonomia para influenciar novos 

paradigmas de comportamento. Desse modo, as situações escolares e as vivências pessoais de 

cada indivíduo participante serão frutos da interação e certames entre os vários indivíduos: 

docentes, discentes, corpo administrativo, pais e outros membros de significância nesses 

espaços escolares.  

Alguns profissionais docentes no âmbito escolar, em certos momentos expressam às 

crianças visões conservadoras e obsoletas que contribuem para uma continuidade de práticas 

voltadas para esse contexto, porém são os mesmos que possuem domínio de conhecimentos 

que podem reverter essas ações e entendimentos de mundo, tal que podemos ver um discurso 

referente a essa afirmação de haver um anseio de igualdade entre os sexos por parte desses 

docentes, mas certos discursos logo se contradizem, no sentido de promoverem a prática de 

uma forma oposta ao que se está expressando possuir.  

Essa temática das relações de gênero, desperta certo interesse nos educadores e 

educadoras de acordo com Milhomem (2012, p. 10), entretanto proporciona determinadas 

inseguranças, e trazem à tona certos tabus que muitas vezes não se tornam “amigáveis” aos 

conteúdos de caráter engessado que estão ainda muito vigentes. A autora ainda expõe que as 

práticas docentes são estigmas da formação pessoal, e muitas vezes acarretam em obstáculos 
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que deixam de possibilitar uma perspectiva da educação orientada para a igualdade de gênero, 

que anule o discurso da naturalização – estas trazidas por meio de explicações biológicas, 

essencialistas e dicotômicas. 

Ainda nesse viés, Louro (2010) afirma que estes se sentem pouco à vontade ao serem 

confrontados com as ideias de incerteza que são costumeiros nos discursos contemporâneos. 

Uma afirmação que pode ser exposta é a de que os adultos esperam que meninas se 

desenvolvam de uma maneira e os meninos de outro, e essa passagem se explica pelo fato de 

que os educadores preferem contar com referências seguras, direções claras, metas sólidas e 

inequívocas.  

Desse modo, vemos a preocupação de certos autores, que enfatizam bastante essa 

temática, de modo que Correia (2010, s/p) argumenta nesse sentido que: 

 

O que alguns setores da sociedade querem da escola é totalmente obscuro. É 
muito triste ver interesses políticos e religiosos impedirem que a sociedade 
avance ao tratar da igualdade entre homens e mulheres e as diferentes 
identidades de gênero. De qualquer forma, a questão de gênero vai aparecer 
no dia a dia escolar, queiram ou não. A questão é se a escola vai ter 
legitimidade da lei para intervir, para tematizar ou terá de ignorar a questão e 
torná-la invisível. É uma incoerência absurda, porque a escola terá de tratar 
os casos de estupro que acontecem dentro dela, mas não pode falar de 
igualdade de gênero, de respeito à diferença, de cultura do estupro. Na escola 
onde voto, em 2015, uma adolescente de 12 anos foi estuprada por três 
meninos dentro do banheiro. Se a escola não puder ser um espaço de 
construção de relações igualitárias, de tolerância à diferença, de pensamento 
crítico, ela serve a que modelo de sociedade? 
 

Apesar de tais barreiras advindas de quem principalmente deveria dar embasamento 

e apoio como é o caso de setores políticos, o âmbito escolar tem sido um palco privilegiado 

para se explanarem essas questões, e os/as profissionais docentes têm sido atores (as) com 

tamanha relevância no combate às desigualdades, pois quando se discute a temática de 

gêneros por um prisma desconstrutor dos padrões deterministas de masculinidade e 

feminilidade, contribui-se para uma reflexão que possivelmente desencadeará uma anulação 

da continuidade das ações diagnosticadas como prejudiciais ao convívio social na 

contemporaneidade. 

 

Igualdade de gênero na escola: educação para a inclusão 
 

Quando se propõe debater a igualdade de gênero no meio escolar, está se propondo a 

efetivar um espaço educacional que seja inclusivo. Ao tratar da relevância de abordar a 
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referida temática de gênero na escola, estamos então tratando de uma perspectiva para um 

espaço que inclua e acolha, e que possa ensinar a incluir e acolher. São ações que se fazem 

extremamente necessárias à construção da igualdade para evidenciar as formas de diversidade 

presentes em nossa sociedade, que por sua vez colaboram para um possível fim de reprodução 

de desigualdades. Apesar da positividade em contribuir com o combate à exclusão escolar – 

além da social – e com vistas a garantir o direito à equidade para toda a população, essa é uma 

questão que ainda tem sofrido obstinação de setores conservadores, por isso tanta discussão 

para um modo adequado de intervir nessa temática para planejar ações benéficas. 

Podemos afirmar que a principal ferramenta de mudança para promover a 

conscientização e a prática da igualdade é a educação, por isso é imprescindível debater 

gênero com a perspectiva de igualdade nas escolas, principalmente quando o âmbito 

educacional possibilita desde a infância conviver com essas informações. E a Educação 

Infantil é expressa no Referencial Curricular Nacional Para a Educação Infantil (RCNEI) 

como importante meio possibilitador de ações voltadas ao aprendizado e desenvolvimento dos 

potenciais da criança, a fim de que, desde a infância seja possível colaborar com futuros (as) 

cidadãos/cidadãs de ideais inclusivos (FERNANDES, 2013, s/p). A autora ainda afirma que o 

RCNEI mostra em toda sua relevante explanação, o quanto possui um posicionamento 

orientador para a prática pedagógica do (da) professor (a) e que esta merece ser considerada, 

visto que anteriormente muitas das práticas docentes estiveram desarticuladas de um 

embasamento elucidativo de suas ações, e a partir desse fato, a autora afirma que uma 

fundamentação teórica contextualizada com o que se quer pôr em prática, possibilita melhor 

consistência nas ações dos (das) professores (as). 

Esses referenciais constituem-se num documento de extrema importância que 

auxiliam pedagogicamente em ações possibilitadoras de uma educação para a inclusão, onde 

possuem reflexões que se encontram divididas em temáticas como processos de construção 

da Identidade e Autonomia das crianças – dentre outras – que abordam como dispor de uma 

boa formação pessoal desde a educação infantil. Desse modo, Vianna e Unbehaum (2002, p. 

410) explanam a cerca da relevância do RCNEI, onde esse atua diretamente com crianças de 

zero a seis anos, e no decorrer de seu conjunto textual, utiliza intencionalmente meninos e 

meninas em alguns de seus trechos, ao invés de crianças. No que lhes dizem respeito a essa 

temática, as autoras consentem com os ideais postos no referencial no sentido de que, ambos 

meninas e meninos brinquem com as possibilidades para  além de padrões estereotipados de 

gênero, a fim de propiciarem uma convivência harmoniosa. 
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Na mesma linha de discussão, Fernandes (2013) elucida que para possibilitar uma 

educação infantil de qualidade em nossa sociedade, se faz necessário que essa se fundamente 

nas proveitosas orientações dispostas no RCNEI, onde certamente esses referenciais são 

escritos e contextualizam um tempo concernente a realidade da educação que este aborda, e 

pode-se considerar que através desse é possível adaptar o ensino voltado ao atendimento das 

necessidades reais da criança na sociedade brasileira, respeitando seu contexto e as fases que 

ela se encontra. 

Nesse sentido, o Referencial indica um importante avanço em políticas públicas para 

a educação infantil, visto que problematiza a questão do determinismo biológico 

hierarquizado, e estimula o educador a perceber que as visões de ser menino ou menina são 

construídas nas interações sociais desde os primeiros anos de vida (VIANNA; UNBEHAUM, 

2002, p. 414).  

Apesar das possibilidades de praticar igualdade de gênero desde a educação infantil, 

podemos ver que este desafio tem sido em sua grande maioria, responsabilidade de 

educadoras. Mas isso não é um fator casual em nossa sociedade, pois procede de uma 

construção histórica e cultural, no que transcende tempos passados onde a mulher tinha a 

funcionalidade de cuidar e educar os filhos, e segundo expressa Carvalho (1999), com a 

entrada feminina no mundo do trabalho associou-se a ela essa função, visto que já a exercia 

no lar. Advindo desse conceito, o trabalho docente passou a ser exercido com o estereótipo de 

“missão feminina3 desde o período de consolidação como profissão até os dias atuais em que 

se constata flagrantemente a maioria de mulheres nesta função” (ZIBETTI, 2000). 

 Adentrando essa questão com base na fala de Apple (1988, p. 16), a remuneração 

que lhes são ofertadas condiz com as condições de trabalho das mulheres onde estão inseridas 

em um grupo que está em desvantagem em relação aos homens, pelo fator do ofício da mulher 

ser considerado de alguma forma como uma ocupação de menor status pelo simples fato de 

ser uma mulher quem o faz, e geralmente, se concentra determinados tipos de trabalho, sendo 

maioria em atividades de escritório e docência, por exemplo.  

Porém diante dos fatos, se faz necessário que ambos os gêneros possam colaborar 

com práticas que anulem as visões deterministas sobre a docência na Educação Infantil 

construída ao longo do tempo, e que possam ter a diversidade como principal premissa, 

considerando o cotidiano escolar de professores e professoras não como determinismos locais 

                                                           
3 [...] os baixos salários já eram uma característica da docência que, somados ao maior controle do Estado, às 
precárias condições de trabalho e de formação, ao aumento do período letivo e à perda de autonomia foram 
afastando os homens dessa profissão (VIANNA, 2013, p. 168). 
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segmentados e sim como uma importante vertente da organização social formadora de 

professores e professoras (GILLIGAN, 1982). 

 

Considerações finais 

 

Essas questões de promoção de gênero em sua totalidade, não são coisas simples de 

lidar numa sociedade de muitas subjetividades, ainda mais quando se adentra no âmbito da 

educação infantil onde os pontos de vistas das crianças ainda estão em formação e submetidos 

a de seus responsáveis. Todavia, existem meios de se trabalhar essa temática. 

Sabemos que a criança se desenvolve em vários aspectos: físico, cognitivo e 

emocional, constatando assim, que ela é dotada de capacidades e precisa, sobretudo, se 

desenvolver em um ambiente favorável, estável, acolhedor e construtivo (FERNANDES, 

2012). Ainda segundo a autora, muitas relações entre famílias não propiciam esses elementos 

básicos, e a partir desse fato que a escola se encarrega de oportunizá-las às melhores 

condições possíveis.  

O RCNEI destaca a ludicidade como principal estratégia de aprendizagem, e por sua 

vez, torna-se uma ferramenta essencial de trabalho do (da) professor (a). A brincadeira é ainda 

segundo Fernandes (2013), o meio que a criança reproduz as suas vivências dentro e fora da 

escola, como se podem citar as práticas que exprimem concepções deterministas que foram 

herdadas de forma despercebida. E é a partir daí que educadores (as) precisam ter um olhar 

mais sensível para que possam criar mecanismos cordiais que expressem o real sentido de se 

estabelecerem um espaço que inclua a todos, e que aprendam diariamente por meios que 

atentem para a compreensão de meninas e meninos em questão.  

É indispensável que haja uma proposta que propicie as crianças serem um sujeito 

capaz de aprender com o grupo, produzindo valores e conhecimentos de acordo com a sua 

cultura, interagindo com o outro de forma sistematizada em espaços de socialização. Ao se 

pensar em atividades educativas pela perspectiva da igualdade entre os gêneros, estará sendo 

possibilitadas condições necessárias para as crianças descobrirem novos papéis sociais 

contribuindo assim, com inserção das crianças nas relações éticas e morais que permeiam a 

sociedade na qual estão inseridas (FERNANDES, 2013). 

Realçar para essas crianças o conhecimento do que é que é essencial na vida de uma 

pessoa, permitir que reconheçam suas potencialidades e seus limites são muito importantes 

para a construção de sua identidade. A oportunidade das crianças de terem ou produzirem 

uma autoconfiança, e o fato de sentirem-se acolhidas, proporciona uma estabilidade para a 
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formação pessoal e social da criança. Desse modo, Fernandes (2013) expressa que essa 

possibilidade de serem os próprios construtores de sua identidade e autonomia está 

estreitamente relacionada com os processos de socialização. É em espaços de interações 

sociais que se estendem os laços afetivos que as crianças podem estabelecer com seus 

semelhantes, o que contribui para que o reconhecimento do outro e a certificação das 

diferenças entre as pessoas sejam valorizadas e aproveitadas para o enriquecimento de si 

próprias. 

As propostas de ensino para a Educação Infantil precisam de ações com clareza e 

objetivadas a construir novos significados de relações sociais, se fazendo necessário 

desempenharem seus papeis formativos e educacionais, de forma que sejam capazes de 

mobilizar os alunos a participação e uma fiel compreensão do que se quer transmitir.  

A possibilidade da formação do conhecimento das crianças com práticas sem 

discriminação nos espaços escolares, onde elas sejam vistas como seres humanos em 

formação, é o que permite a elas descobrirem o mundo e suas múltiplas linguagens por meio 

do brincar (AYOUB, 2001 p. 57). 

Torna-se importante atentar a criança para a importância do respeito e de se ter uma 

atitude de repreender qualquer forma de negação cometida contra o outro. Além disso, cabe 

aos profissionais frente à educação renunciar a situações didáticas que exponham certas 

dificuldades das crianças, pois essa prática só reforçará as diferenças em sala de aula. 

Precisamos salientar que deve se preocupar quanto à linguagem empregada pelos adultos, as 

crianças acima de tudo absorvem o que lhes são expressas, e a partir disso tendem a 

reproduzir atitudes diversas. 

Apesar de tantos cuidados com a infância, pode-se constatar que as crianças nem 

sempre vão seguir as expectativas deterministas a qual tanto são desviadas, pois em suas 

brincadeiras irão criar novas maneiras de relacionar, por isso uma ênfase tão grande a ter 

métodos lúdicos que atentem para a naturalização da diversidade em que a criança se 

encontra, afinal, é a partir das brincadeiras que elas darão sentido a infância. 
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