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RESUMO  

 

O desenvolvimento dos papéis de gênero e a identidade são socialmente construídos e aprendidos 

desde o nascimento, com base em relações sociais e culturais que se estabelecem a partir dos primeiros 

meses de vida, mas é na Educação Infantil que a criança começa a perceber a diferença entre 

masculinidades e feminilidades. Nesse contexto, este estudo almeja compreender em que medida as 

organização escolar, a prática pedagógica e as relações entre professoras e crianças contribuem ou não 

para a reprodução das identidades femininas ou masculinas fixas. Para isso buscou entender como os 

docentes percebem e problematizam as relações de gênero no dia a dia da convivência com as crianças 

pequenas. Quanto ao embasamento teórico deste estudo, destacam-se Carvalho (2007; 2008); Finco 

(2005; 2015); Louro (1997; 2002); Oliveira (2012); Santos (2016); dentre outros. A metodologia de 

investigação seguiu uma orientação dos pressupostos qualitativos de pesquisa. Utilizou-se de análise 

documental, entrevistas semiestruturadas e observação com anotações no diário de campo constituído 

a partir de episódios da prática docente que enfoca o aspecto das construções e desconstruções das 

relações de gênero no cotidiano de uma pré-escola pública da rede Municipal de Vitória da Conquista-

BA. Os dados empíricos revelaram que formações de identidades e subjetividades no tocante a gênero, 

se reproduzem e se reconstroem também nas práticas escolares, já que as implicações de um olhar 

“problematizador” e de “desnaturalização” dos docentes sobre as questões de gênero na escola 

contribuem para discutir, superar, modificar e não reproduzir no trabalho pedagógico as identidades de 

gênero. Logo se faz necessário enfatizar o papel dos docentes na desconstrução dos significados de 

gênero nas relações infantis. Este estudo revelou que os profissionais da educação não percebem a 

influência de suas práticas nas relações de gênero vivenciadas pelas crianças e que as crianças são 

expostas a modelos de identidades fixas de masculinidade e feminilidade. Desta forma, meninas e 

meninos recebem tratamento diferenciado por parte das professoras, baseado em comportamento 

normatizado como adequado para cada gênero. A articulação entre gênero, Educação Infantil e a 

formação continuada de professores ainda representam um desafio a ser superado. 
 

Palavras-chave: Gênero. Cuidado. Criança. Educação Infantil. Estereótipos. Formação 

Docente. Prática Educativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 

 

 

ABSTRACT 

 

The development of gender papers and the identity construction are socially constructed and 

learned since birth, based on the social and cultural relations that are established on the first 

months of life, but on child education, the child starts to notice the differences between the 

feminine and masculine gender. In this context, this study aims to comprehend if the school 

organization, the pedagogic practice and the child and teachers’ relations contributes to the 

reproduction of fixed masculine and feminine identities, how the teacher realize and 

problematizes the gender relations on everyday routine with little child? Regarding the 

bibliographical reference of this study, stand out Carvalho (2007; 2008); Finco (2005; 2015); 

Louro (1997; 2002); Oliveira (2012); Santos (2016); among others. The investigation 

methodology followed the research qualitative assumption. It was used documental analysis, 

semi structured interviews and annotations on the field diary built from episodes from 

teachers practice focused on the gender construction and deconstruction gender relation 

aspects on the routine of some Vitória da Conquista-BA public preschools. It is necessary to 

reveal the identity formation and subjectivity of gender, and how it is reproduced and 

reconstructed on school practices, since the implication of a problematizing vision and the 

denaturalization of teachers about gender questions on school contributes to discuss, 

overcome, modify and not reproduce the pedagogic work and gender identity. It is necessary 

to emphasize the teacher role on the deconstruction of gender signification on child relations. 

This study revealed that education professionals disregard the influence from their practice on 

the gender relations lived by the children and that the children are exposed to a fixed 

masculine and feminine identity. Thus, boys and girls receive different treatment based on the 

behavior considererd adequate for each gender. The gender articulation, child education, and 

the continuous teacher formation presents a challenge to be surpassed.   
 

Keywords:  Gender. Care. Child. Child Education. Stereotypic. Teacher Formation. 

Educative Practice. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A Educação Infantil é a primeira etapa da Educação Básica. Dentre variados 

aspectos, ela possibilita a interação de meninas e meninos, e desses com seus 

educadores, em uma fase muito sensível do desenvolvimento das crianças.  A partir 

dessas interações na escola, o processo de socialização se aprofunda e assim as 

diferenças são melhor percebidas e entendidas, e as relações de gênero se consolidam.  

Pode ser algo sutil como só entregar objetos confeccionados em tons de azul 

para meninos e de rosa para meninas, dar lembrancinhas de bola e de carrinho para 

meninos e de boneca para as meninas, planejar recreações em que só os meninos 

joguem futebol e as meninas façam outras coisas como pular corda, dentre outros 

exemplos cotidianos, até algo mais complexo, que perpassa a atitude, a forma de 

tratamento, as relações interpessoais, a maneira como julgamos e sancionamos 

determinadas condutas, como normatizamos padrões de comportamento e difundimos 

preconceitos sobre os que se desviam daqueles tipos ideais, como impomos estigmas 

sociais, ofendemos ou ridicularizamos ao outro por seu simples modo de ser, e ainda 

tentamos nos justificar. Tudo isso vai solidificando os estereótipos de gênero, que são 

assimilados e interiorizados pelas crianças, naturalizando determinadas construções 

sociais. 

O trabalho pedagógico nas escolas muitas vezes apresenta elementos explícitos e 

implícitos sobre a maneira como o professor vivencia as relações  de gênero que, na 

maioria das vezes, reproduzem identidades fixas, bem como as interações entre 

professores e crianças nos diferentes espaços da escola. Por isso, sobretudo no âmbito 

delicado da sexualidade e do gênero, o educador precisa estar preparado para lidar 

conscientemente com as variadas questões que se apresentam, até em seus nuances. 

Rabelo (2012) afirma que ao fazer uma revisão de literatura sobre “sexualidade e 

gênero no cotidiano escolar”, tendo como foco a formação continuada de professores da 

Educação Infantil, identificou que a formação inicial e continuada dos/as professores/as 

não tem dado conta das questões de gênero e sexualidade, nem da reflexão sobre os 

binômios sociais existentes, como a separação do cuidar/educar, razão/emoção, senso-

comum/ciência, teoria/prática, homem/mulher, que envolvem uma sobrevalorização de 

um desses elementos das dicotomias. Isso tem graves conseqüências, pois como os/as 
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docentes irão dinamizar/ensinar essa temática se não tiveram oportunidade de 

discutirem antes e ultrapassarem os seus próprios preconceitos? 

Detenhamo-nos no aspecto presente especificamente na esfera da infância, que 

emerge nas discussões estabelecidas em torno do binômio cuidar/educar como solução 

conceitual que passou a ser alvo de estudos entre pesquisadores brasileiros da Educação 

Infantil a partir do final do século XX, com base em especial nas experiências de alguns 

países europeus. 

Moyles (2006) afirma que a escola é uma dessas instituições que tem transmitido 

e reproduzido, por meio de suas práticas sociais, valores e comportamentos, 

considerados adequados, formando sujeitos masculinos e femininos. Assim, as 

instituições públicas têm uma função muito importante, porque é o espaço em que 

convivem meninas e meninos de origens e níveis socioeconômicos diferentes, com 

costumes e visões de mundos distintos. 

A repetição diária de alguns comportamentos é uma maneira de regulação dos 

corpos e esses são apresentados como ideais a serem alcançados por meninas e meninos, 

tornando-se formas de controle constantes. Consideramos, dessa maneira, que a 

formação docente é indispensável, pois o(a) professor(a) da Educação Infantil deve estar 

consciente, tanto quanto possível, de tudo que se pode suscitar em um indivíduo para 

que o mesmo se desenvolva.  

No contexto escolar, no entanto, a discussão de gênero não é contemplada de 

forma sistematizada durante a formação docente. Desse modo, educandos e professores, 

em geral, acabam abordando questões relativas ao tema, a partir do que internalizaram 

sobre masculino e feminino. Essa formação assistemática, sem consistência, é 

insuficiente para lidar com as demandas e pressões que a complexa e plural realidade 

social nos apresenta cotidianamente. 

 Algumas questões, dentre muitas outras, que um(a) professor(a) já na Educação 

Infantil pode ter de lidar no seu dia a dia: o que fazer quando alguns(as) educandos(as) 

expressarem com certa naturalidade alguma prática de preconceito e intolerância, por 

meio de brincadeiras cujo teor de agressão é tratado como banal, em razão do 

machismo, ou da homofobia com que tiveram contato em suas interações? O que fazer 

quando uma menina quiser brincar de bola e os meninos do grupo não quiserem deixar, 

ou se algum menino não quiser receber ou usar coisa alguma da cor rosa porque, mesmo 

sem ainda ter consciência disso, se deixam levar pelos estereótipos de gênero em voga? 

Como trabalhar com a ideia de Família, de Dia das Mães, de Dia dos Pais, se as 
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entidades familiares contemporaneamente se apresentam sob tantas formas e não 

raramente algumas crianças terão dois pais, ou duas mães, ou só o pai ou só a mãe, ou 

são criadas apenas pelos avós, ou pelos tios ou tias, ou somente por irmãs ou irmãos 

mais velhos?   

Diante de duas infrações equivalentes, uma cometida por um menino e outra 

cometida por uma menina, o(a) professor(a) vai ser condescendente com o menino, 

porque, afinal, os meninos têm de ter mais liberdade que as meninas, e vai ser mais 

rigoroso com a menina, porque, para uma menina, se comportar “como um menino” é 

inadmissível? Será que o receio de tocar em assuntos tidos como tabus na sociedade, ou 

a comodidade de não agir contrariamente às práticas tradicionais para não ter de se 

indispor com a maioria que compactua com o sistema posto serão afinal determinantes 

ou será que ainda há esperança e com empenho e seriedade irá prevalecer o chamado a 

defender uma educação plena, integral, emancipatória para a pessoa humana e para o 

cidadão, que, sem dúvidas, perpassa pelo eixo transversal da sexualidade e do gênero?   

Mas se o(a) professor(a) não entender como se articulam o sexo, a orientação 

sexual e a identidade de gênero, no conjunto da sexualidade humana, dimensão tão 

relevante da existência individual e coletiva, provavelmente terá dificuldades para lidar 

com as problemáticas que decorrem precisamente dos preconceitos e intolerâncias em 

torno dessas questões no âmbito escolar e na sociedade de modo geral. E se o(a) 

professor(a) tem uma formação inicial e não recebe nem as noções para lidar com as 

questões dessa temática em seu percurso formativo básico, o problema não está no(a) 

professor(a) enquanto indivíduo, mas no sistema, no currículo de sua formação. Mas 

será um problema também do(a) professor(a) enquanto indivíduo se, mesmo com uma 

formação inicial deficiente nesse aspecto, não buscar por si, em sua formação 

continuada, posterior, que deve ser permanente, suprir as lacunas de sua formação 

inicial.    

Diante dessas ponderações, cabe destacar alguns aspectos vivenciados durante a 

minha graduação. Neste período atuei
1
 no projeto de extensão que tinha como principal 

finalidade estabelecer e/ou continuar o diálogo com professores e professoras regentes, 

com os demais profissionais envolvidos na Educação Infantil, com o alunado do curso 

de Pedagogia e com pesquisadores dessa temática, visando, assim a ressignificação das 

                                                           
1
 Uso a primeira pessoa do singular (eu), pois este trecho está relacionado a uma vivência pessoal com o 

objeto de pesquisa. 
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práticas pedagógicas neste nível de ensino, contribuindo com a reflexão teórico-prática 

e com a construção de novos saberes e fazeres na Educação Infantil.  

No entanto, nos encontros das oficinas oferecidas pelo projeto, diversas vezes 

participei de diálogos entre os(as) professores(as), os quais demonstravam uma 

insatisfação, ou até mesmo discursos preconceituosos sobre o coordenador do projeto, 

visto que a coordenação era gerida por um professor do sexo masculino e não professora 

como era de costume. Assim, alguns professores me questionaram sobre a formação 

desse coordenador, bem como, se realmente ele tinha competência para atuar na área de 

Educação Infantil, visto que se tratava de um homem e não de uma mulher. Era um 

claro preconceito fundado apenas em estereótipos de gênero. 

Neste sentido, busquei entender como esses profissionais percebem e medeiam 

as relações de gênero no ambiente escolar, visto que esses sujeitos consideram as 

masculinidades e as feminilidades como elementos significativos para o trabalho 

docente. E assim surge o projeto que deu origem a esta pesquisa que objetiva 

compreender como os professores medeiam as relações de gênero nas práticas 

pedagógicas na pré-escola. A pesquisa se desenvolveu no município de Vitória da 

Conquista/Ba e objetivou analisar como os adultos e crianças atuam cotidianamente nos 

processos de socialização de gênero. 

 Louro (2002), afirma que a escola é parte importante neste processo das 

relações de gênero. Seus estudos apontam para o modo como as instituições e suas 

práticas ensinam certas concepções, fazendo com que certas condutas e formas de 

comportamento, diferenciadas pelo sexo, sejam aprendidas e interiorizadas, tornando-se 

quase “naturais”. "Tal 'naturalidade' tão fortemente construída talvez nos impeça de 

notar que, no interior das atuais escolas, onde convivem meninos e meninas, rapazes e 

moças, eles e elas se movimentam, circulam e se agrupam de formas distintas". 

(LOURO, 1997, p. 56). 

Nesse sentido, o gênero não é dado a priori, mas se constitui dentro do contexto 

cultural, por meio das relações sociais. Discutir gênero e educação na perspectiva 

indicada acima, nos permite questionar a naturalização das diferenças entre as 

feminilidades e as masculinidades e, assim como as desigualdades e estereótipos 

construídos a partir da visão essencialista sobre as distinções entre homem e mulher, 

questionando também, o papel da escola na reprodução ou transformação de uma 

educação mais igualitária entre meninos e meninas.  
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Sem negar a dimensão biológica, genética, hormonal, na conformação da 

personalidade e do comportamento humano, é preciso reconhecer que o ser humano é 

especialmente dependente da socialização, e, portanto, que acima de tudo o 

comportamento das pessoas em qualquer sociedade é conformado pelo aprendizado 

sociocultural, histórico; que por meio dessa socialização, desde que nascemos se 

assimila e se incorpora o que é masculino e o que é feminino, e, dentre as várias 

possibilidades, o que vem a ser padrão, e o que é tido como desviante, aceitável ou até 

mesmo proscrito. Um processo educativo genuinamente focado no desenvolvimento 

integral da pessoa humana e na sua plena emancipação, sem reducionismos, sem 

castrações, precisa ter essa premissa como base, para que possa lidar positivamente com 

a diversidade que floresce na seara da sexualidade e do gênero contemporaneamente.    

A discussão das questões de gênero se insere no contexto desse ensino 

necessariamente plural, que prepara os indivíduos para a vida em sociedade, e dentro 

desse alcance pleno e emancipatório que o ordenamento jurídico brasileiro, desde a 

Constituição de 1988, confere ou pelo menos pretende conferir ao Direito à Educação, 

sobretudo das crianças e dos jovens.  

Não trazer essas questões de gênero consciente e criticamente refletidas para 

dentro da Educação, para uma prática docente atualizada e preparada para lidar com 

essas questões de maneira a respeitar a dignidade da pessoa humana e atender essas 

diretrizes em consonância com esse postulado basilar do nosso Estado Democrático de 

Direito no Brasil, provavelmente irá ferir a própria dignidade inerente aos educandos e 

todo aquele regime de direitos de que eles deveriam usufruir, em seu desenvolvimento, 

e nos múltiplos aspectos de sua vida inteira.  

Percebe-se, nessa linha da necessária tomada de consciência, que nas últimas 

décadas, houve um crescente índice de discussões sobre gênero nas pesquisas realizadas 

na área da educação. Segundo Lopes (2000, p.86) [...] atualmente vem se tornando lugar 

comum as referências sobre a questão de gênero nas Ciências Sociais como um todo e, 

também na área da Educação o estudo sobre as relações sociais de gênero tem ganhado 

uma importância cada vez mais significativa nos últimos anos.  

 As discussões que vêm sendo realizadas sobre gênero e educação indicam que a 

partir do conceito de gênero pretende-se destacar que as diferenças entre homem e 

mulher são construídas socialmente, marcadas histórica e culturalmente, como afirma 

Felipe (2001, p.65) ao pontuar que, “[...] as expectativas que temos em relação a 

homens e mulheres, meninos e meninas são construídas numa determinada cultura e 
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num determinado tempo histórico”. E esse movimento notado nessa linha dos trabalhos 

acadêmicos sobre gênero e educação segue rumo a horizonte, no qual se insere também 

este esforço monográfico.  

Assim, este texto, além da introdução, que se propõe a situar o objeto de estudo 

e suas implicações, compõem-se de cinco capítulos e as considerações finais. O segundo 

capítulo aborda o caminho metodológico da pesquisa. O terceiro capítulo apresenta 

estudos e pesquisas sobre relações de gênero na Educação Infantil, especificamente 

publicadas na ANPED e na CAPES, nos últimos cinco anos, com o objetivo de situar 

nosso tema de pesquisa diante das demais que vêm sendo realizadas na área.  

O quarto capítulo apresenta um breve percurso histórico da Educação Infantil, 

bem como o delineamento das políticas de atendimento e seus dispositivos legais, a fim 

de melhor compreender o trabalho docente que envolve as relações de gênero desse 

profissional que atua com crianças pequenas. Já o quinto capítulo, dedica-se a 

compreender como os profissionais que atuam na Educação Infantil do Município de 

Vitória da Conquista medeiam as relações de gênero e quais concepções sobre essa 

temática são produzidas por esses docentes. 

Por fim, são expostas as (In) conclusões dessa pesquisa. Neste tópico 

objetivamos explicar o percurso dessa investigação, a partir dos referenciais, buscando 

analisar como os adultos atuam cotidianamente nos processos de socialização de gênero 

vividos no contexto da pré-escola pública do município de Vitória da Conquista.  
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2 CAMINHO METODOLÓGICO  

 

É igualmente importante lembrar que, como atividade humana e 

social, a pesquisa traz consigo, inevitavelmente, a carga de valores, 

preferências interesses e princípios que orientam o pesquisador. 

(LUDKE; ANDRÉ, 1986, p. 3). 

 

Neste capítulo são apresentados os pressupostos teórico-metodológicos que 

fundamentam este estudo, e que dão suporte à organização, à interpretação e à análise 

das informações que foram produzidas. Tais pressupostos encontram-se pautados na 

pesquisa qualitativa, que “trabalha com um universo de significados, motivos e 

aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo 

das relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à 

operacionalização de variáveis”. (MINAYO, 1994, p. 21-22).  

São também apresentados nesta seção, o espaço de interação, os sujeitos que 

participaram da pesquisa e os instrumentos de produção das informações. O contexto 

atual, cada vez mais complexo, exige diferentes possibilidades de pesquisa que 

possibilitam várias interpretações que são capazes de entender a amplitude da sociedade 

para enfrentar os novos desafios. Neste capítulo apresentamos os caminhos 

metodológicos trilhados para a construção desse estudo, que parte da abordagem 

qualitativa. Além disso, apresentamos também os sujeitos da pesquisa, bem como o 

espaço e os instrumentos para coletas de dados.  

 

2.1 Pressupostos teórico-metodológicos da pesquisa qualitativa 

 

Este estudo se caracteriza como uma investigação inscrita na abordagem 

qualitativa de pesquisa. Geralmente, as pesquisas que possuem um caráter qualitativo, 

observam os fenômenos e buscam responder a questões muito particulares: 

Ela se ocupa, nas Ciências Sociais, com um nível de realidade que não 

pode ou não deveria ser quantificado. Ou seja, ela trabalha com o 

universo dos significados, dos motivos, das aspirações, das crenças, 

dos valores e das atitudes. Esse conjunto de fenômenos humanos é 

entendido aqui como parte da realidade social, pois o ser humano se 

distingue não só por agir, mas por pensar sobre o que faz e por 

interpretar suas ações dentro e a partir da realidade vivida e partilhada 
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com seus semelhantes. (DESLANDES; GOMES; MINAYO, 2012, p. 

21). 

 

Nessa perspectiva, a abordagem qualitativa contribui com dados muito 

significativos uma vez que, o pesquisador é também parte integrante da pesquisa. Em 

relação a isso, Bogdan e Biklen (1994, p. 48) explicam que, 

 

os investigadores qualitativos frequentam os locais de estudos porque 

se preocupam com o contexto. Entendem que as ações podem ser 

melhor compreendidas quando são observadas no ambiente habitual 

de ocorrência. Os locais têm de ser entendidos no contexto da história 

das instituições a que pertencem. 

 

Desta forma, ela se caracteriza por ser uma abordagem descritiva e analítica. Ela 

ainda tem a finalidade de analisar e compreender conceitos e ideias para formular outras 

abordagens. De acordo com Richardson (1999, p. 80), 

 
Os estudos que empregam uma metodologia qualitativa podem 

descrever a complexidade de determinado problema, analisar a 

interação de certas variáveis, compreender e classificar processos 

dinâmicos vividos por grupos sociais, contribuir no processo de 

mudança de determinado grupo e possibilita, em maior nível de 

profundidade, o entendimento das particularidades dos 

comportamentos dos indivíduos. 

 

Nunes (2011, p. 60) destaca que: 

 

o sentido se estabelece nas relações que o sujeito, na condição de ser 

social, trava com as coisas, expressões e acontecimentos. [...] Nessa 

perspectiva, o sentido não está nem na pessoa, nem na coisa, palavra, 

termo ou acontecimento, mas sim na relação que o sujeito estabelece 

com esses elementos. 

 

 Sabe-se que os instrumentos adotados na coleta de dados somente ganham 

sentido quando são articulados à problemática de estudo (ZAGO, 2011, p. 287). É nesse 

sentido que utilizamos alguns instrumentos como análise documental e entrevista 

semiestruturada  no processo da pesquisa. 

Garnica (2004) caracteriza pesquisa qualitativa como aquela que tem as 

características abaixo citadas: 

a) a transitoriedade de seus resultados; b) a impossibilidade de uma 

hipótese a priori, cujo objetivo da pesquisa será comprovar ou refutar; 

c) a não neutralidade do pesquisador que, no processo interpretativo, 

vale-se de suas perspectivas e filtros vivenciais prévios dos quais não 

consegue se desvencilhar; d) que a constituição de suas compreensões 

dá-se não como resultado, mas numa trajetória em que essas mesmas 
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compreensões e também os meios de obtê-las podem ser 

(re)configuradas; e e) a impossibilidade de estabelecer 

regulamentações, em procedimentos sistemáticos, prévios, estáticos e 

generalistas (GARNICA, 2004, p. 86). 
 

Essa característica se faz presente neste estudo, pois buscamos e analisamos a 

produção de informações nos locais em que o fenômeno acontece. Nossos contextos de 

busca ocorreram na Secretaria Municipal de Educação de Vitória da Conquista, na 

escola pesquisada, em que obtivemos encontros e diálogos com as professoras da pré-

escola desta rede. Esta pesquisa viabilizou entender e analisar a percepção dessas 

professoras a respeito das suas práticas que envolvem as relações de gênero a partir das 

concepções desses profissionais que atuam na Educação Infantil.  

 

2.2 O Contexto e os sujeitos da pesquisa 

 

O presente estudo foi realizado em Vitória da Conquista, no estado da Bahia, 

cuja população – conforme o IBGE em 2017– é de 348.718 habitantes, o que a faz a 

terceira maior cidade do estado (depois de Salvador e Feira de Santana) e a quarta do 

interior do Nordeste. 

 O município está distante da capital do Estado, Salvador, há 503 km. Apresenta 

uma área de 3.204,26 Km e tem uma altitude em torno de 923m acima do nível do mar. 

Tem 11 distritos: Bate-pé, Cabeceira da Jibóia, Cercadinho, Dantelândia, Iguá, Inhobim, 

José Gonçalves, Pradoso, São João da Vitória, São Sebastião e Veredinha. Ao norte, faz 

limites com os municípios de Anagé e Planalto, ao sul, com Encruzilhada e Cândido 

Sales, a leste, com Itambé e Barra do Choça e a oeste com Anagé e Belo Campo (SEI, 

2010). 

Atualmente o município de Vitória da Conquista é composto por 191 unidades 

escolares. Sendo 163 escolas – 118 na zona rural e 45 na zona urbana. Mais de 41 mil 

alunos são atendidos na Rede Municipal de Ensino por 1.791 professores, entre 

contratados e efetivos. 

Além disso, todas as unidades de ensino e as da iniciativa privada são 

jurisdicionadas ao Sistema Municipal de Ensino, funcionam de acordo com a Resolução 

nº 18/2009, que fixa normas para o funcionamento das instituições de ensino 

fundamental e da Educação Infantil de Vitória da Conquista. 
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Os primeiros contatos com o campo empírico da pesquisa foram da ordem do 

exploratório. Primeiro, compus a distribuição das instituições de Educação Infantil em 

Vitória da Conquista e seus indicadores principais, por meio da análise de documentos 

disponibilizados pelos setores de estatística e de coordenação de Educação Infantil da 

Secretaria Municipal de Educação de Vitória da Conquista. 

De posse dessa distribuição espacial, concluímos que não existiam dados 

atualizados do número de professores em exercício na Educação Infantil municipal. 

Percebemos também que não teria acesso a uma ficha de registro geral com a 

distribuição desses professores por idade, sexo e outras variáveis e que teria que 

restringir a pesquisa apenas aos professores que trabalham em instituições localizadas 

na cidade, uma vez que a extensão territorial do município era o limite imposto.  

A fim de traçar o perfil das professoras que atuam na Educação Infantil na rede 

municipal de Vitória da Conquista, realizamos junto à Secretaria Municipal de Vitória 

da Conquista uma análise documental do Censo Escolar 2017 e do Plano Municipal de 

Educação de Vitória da Conquista e a Resolução nº 18/2009, que fixa normas para o 

funcionamento das instituições de Educação Infantil de Vitória da Conquista. 

Posto isso, para a realização da pesquisa selecionamos a creche municipal X, na 

cidade de Vitória da Conquista com atendimento para crianças de dois até cinco anos 

(creche e pré-escola). Ressaltamos que a escolha da instituição se deu pelo fato de 

trabalhar exclusivamente com a Educação Infantil. Esse critério foi estabelecido a partir 

da compreensão de que os espaços dessas instituições que atendem crianças de 0 a 5 

anos têm um delineamento próprio e uma estrutura organizacional e de trabalho 

específicos.   

Inicialmente fizemos um panorama geral da Educação Infantil e das professoras 

que atuam na instituição onde realizamos o estudo. Para selecionar as professoras 

utilizamos os seguintes critérios: interesse e disponibilidade para participar de uma 

entrevista semiestruturada; ser professora/professor em exercício efetivo na instituição 

exclusivamente de Educação Infantil e trabalhar com crianças na faixa etária entre dois 

e cinco anos. 

Tendo em vista que não há professores do sexo masculino na zona urbana de 

Vitória da Conquista que atuam na Educação Infantil, com base nos critérios 

apresentados foram selecionadas quatro professoras, sendo três efetivas e uma 

contratada temporariamente. Todas as profissionais são graduadas em Pedagogia. Para 
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preservar a identidade das participantes, seus nomes foram substituídos por nomes 

fictícios: Júlia, Priscila, Carla e Mariana.  

 

2.3 Instrumentos de coleta e análise dados 

 

A fim de ampliar a compreensão do objeto de estudo, optamos por utilizar uma 

diversidade de instrumentos que permitiram o entrecruzamento das informações a partir 

dos dados obtidos, a fim de apresentar uma melhor compreensão e reflexão das 

concepções dos professores referente à temática estudada: prática pedagógica e as 

relações de gênero. 

Para identificar as concepções e as relações de gênero que envolve o trabalho 

docente na Educação Infantil, partimos para um processo metodológico que está 

subdividido nas seguintes etapas: observação e entrevistas. 

Na primeira etapa do trabalho, realizamos a observação do espaço e da rotina da 

creche, da organização do trabalho pedagógico, das reuniões de planejamento e das 

aulas de quatro professoras que lecionam na Educação Infantil, com crianças de quatro e 

cinco anos, que se disponibilizaram participar da pesquisa.  

A observação e os registros no diário contribuíram para conhecermos melhor as 

concepções e práticas dessas professoras, referente às questões de gênero. A observação 

iniciou no primeiro semestre de 2018 e foi concluída em outubro de 2018, perfazendo 

um período de seis meses na instituição de Educação Infantil. 

Na segunda etapa da pesquisa foram realizadas as entrevistas semiestruturadas 

com quatro professoras com o objetivo de verificar se as concepções e práticas que elas 

possuem são condizentes com a prática desenvolvida em sala de aula.  

Na fase de observação, por meio do diário de campo foram registradas algumas 

características pré-selecionadas para análise e estas foram comparadas com as respostas 

apresentadas pelas professoras na primeira entrevista. 

Os dados coletados por meio das entrevistas semiestruturadas, foram avaliados 

de acordo com a Análise de Conteúdo (BARDIN, 2010) que corresponde a três polos 

cronológicos, a saber: a pré-análise; a exploração do material; o tratamento dos 

resultados, a inferência e a interpretação. 

Na pré-análise, conforme orienta a autora, realizamos a organização do material 

coletado. Selecionamos documentos de acordo os objetivos da pesquisa e a elaboração 

de indicadores que documentem a interpretação final. Nessa fase organizamos também 
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o material empírico coletado por meio das observações, registradas no diário de campo, 

das entrevistas por meio das respostas das professoras entrevistadas, fazendo leituras 

dos significados das mensagens apresentadas por elas. 

Na segunda fase da análise de conteúdo fizemos a exploração do material, um 

estudo adequado, orientado pelas hipóteses da pesquisa e pela teorização realizada. 

Utilizamos procedimentos para a realização da descrição analítica, como sugere Bardin 

(2010), que são: a codificação, a classificação e a categorização. 

 Na fase de inferência e interpretação, procuramos nos orientar nos conteúdos que 

se manifestaram pelo estudo aprofundado dos dados dos documentos analisados e 

resultantes da coleta de dados.  

A especificação das categorias de análises foi embasada em frases e palavras que 

esclareceram as opiniões, posicionamentos e comportamentos, permitindo-nos novas 

elaborações de análises.  

Em relação a isso, segundo Bardin (2010), o investigador, pode propor inferências 

e interpretações mediante os objetivos previstos, ou elaborar novas proposições, de 

acordo com as novas dimensões que se apresentam. 

A análise de conteúdo é uma técnica de tratamento de informações que pode ser 

utilizada na análise de dados nas abordagens qualitativas, pois contribui para tornar os 

dados inteligíveis e para fazer emergir sentidos e significados. 

Posto isso, com o desenvolvimento desta investigação, nos propomos conhecer a 

realidade dos sujeitos da pesquisa e identificar que práticas pedagógicas são realizadas 

pelas professoras para trabalhar gênero na Educação Infantil. Para tal, recorremos ao 

diálogo com os sujeitos e apoio na literatura. Dessa forma, orientamos este trabalho nos 

seguintes princípios éticos: 

As entrevista ocorreram no espaço da Unidade escolar, mas como era necessário 

um ambiente harmonioso, transcorreram em um ambiente reservado e silencioso, para 

que as professoras participantes não ficassem desconfortáveis. Assim foi possível 

estabelecer uma relação de confiabilidade. 

Como forma de resguardar os sujeitos desta pesquisa, foram utilizados nomes 

fictícios indicados pelos/as entrevistados/as; 

As entrevistas foram realizadas conforme procedimentos previamente 

estabelecidos e informados aos sujeitos participantes; 

As expressões, comentários ou qualquer outra referência direta aos sujeitos de 

pesquisa foram usados com a autorização expressa deles; 
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A gravação dos diálogos durante as entrevistas em gravador de voz ou celular 

foram realizada com o aceite das entrevistadas; 

A participação dos sujeitos na pesquisa foi formalizada por meio de convite e 

foram assinados os termos de consentimento entre as partes. E não houve desistência de 

participação na pesquisa, por parte dos sujeitos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 
 

 
 

 

3 GÊNERO NA EDUCAÇÃO INFANTIL: O QUE REVELAM AS PESQUISA? 

 

 

Este capítulo é dedicado a apresentação das produções acadêmicas que discutem 

as questões de gênero da Educação Infantil, para dialogar com o nosso tema de pesquisa 

diante das demais pesquisas que vêm sendo feitas nesta área. No primeiro momento, foi 

feito um mapeamento bibliográfico para conhecer as pesquisas já existentes no contexto 

brasileiro, para entender como esse tema está sendo desenvolvido nas pesquisas de 

âmbito educacional, em seguida fizemos um esboço das Políticas Nacionais, Estadual e 

Municipal que discutem as questões de gênero na Educação Infantil. 

O levantamento bibliográfico aqui apresentado se justifica pela necessidade de 

conhecermos o que se tem pesquisado e publicado sobre o objeto de estudo desta 

investigação, que busca analisar o trabalho docente que envolve as relações de gênero 

na Educação Infantil do município de Vitória da Conquista, para contribuir com o  

debate acerca dessa temática no âmbito da educação brasileira. 

É importante destacar que o conceito de gênero que utilizamos neste estudo 

encontra-se fundamentado em Louro (1997), que conceitua no âmbito educacional e 

refere-se às relações sociais desiguais de poder entre homens e mulheres – como 

resultado de uma construção social sobre seus papéis – a partir das diferenças sexuais. 

As relações de gênero são produto de um processo pedagógico que se inicia no 

nascimento e continua ao longo de toda a vida, reforçando a desigualdade existente 

entre os sexos. 
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3.1 Mapeando as produções bibliográficas 

 

No levantamento bibliográfico das produções disponíveis no portal da 

Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (ANPED), sobre a 

temática “Gênero na Educação Infantil”, especificamente no GT 23: Gênero, 

Sexualidade e Educação, foram encontrados seis trabalhos encomendados. Já no GT 7: 

Educação de crianças de 0 a 6 anos foi encontrado apenas um trabalho. Os Grupos de 

Trabalho são instâncias de aglutinação e de socialização do conhecimento produzido 

pelos pesquisadores da área de educação. Na Anped são 23 GTs temáticos, que 

congregam pesquisadores de áreas de conhecimento especializadas.   

No portal da CAPES, nos últimos cinco anos, foram encontrados em seus 

periódicos 13 artigos discutindo questões relacionadas a Gênero na Educação Infantil, 

principalmente no período que antecede a aprovação do Plano Nacional de Educação 

(PNE) até a aprovação da Base Nacional Comum Curricular (BNCC). 

Quadro 1 – Produções da ANPED 

AUTOR TÍTULO INSTITUIÇÃO ANO 

 FINCO, Daniela 

 

Educação Infantil, gênero e 

brincadeira: das naturalidades às 

transgressões. 

UNICAMP 2005 

TORTATO, Cintia de 

Souza Batista 

Profissionais da Educação Infantil e 

Ensino Fundamental diante das 

questões de gênero e diversidade 

sexual: as possibilidades da 

Literatura Infantil 

UTFPR 2008 

MONTEIRO, Mariana 

Kubilius; ALTMANN, 

Helena 

Trajetórias na docência: Professores 

homens na Educação Infantil 

FE/UNICAMP 2013 

ZIBETTI, Marli Lúcia 

Tonatto 

O que pensam professoras de 

Educação Infantil sobre a 

feminização da profissão docente? 

GEPPEA / 

UNIR 

2007 

COSTA E SILVA, Construções de identidade de gênero UFPB 2015 
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Francisca Jocineide da na primeira infância: uma análise da 

produção científica e do RCNEI 

SOUZA, Marcos 

Lopes de 

O PIBID como espaço formativo de 

desarranjos, reinvenções e 

pluralizações dos gêneros e das 

sexualidades. 

UESB 2015 

CARVALHO, Maria 

Eulina  Pessoa de 

Construção e Desconstrução de 

gênero no cotidiano da Educação 

Infantil: alguns achados de pesquisa 

UFPB 2008 

                   Fonte: Elaborado pela autora com dados da pesquisa 

É preciso destacar que poucas pesquisas foram encontradas utilizando os 

descritores escolhidos e no primeiro momento foi feito uma leitura dos resumos dos 

trabalhos e a partir dessa leitura, foi possível identificar que das sete pesquisas que 

dialogam sobre o tema “gênero na Educação Infantil”, apenas uma tem o enfoque com a 

perspectiva desta pesquisa, ou seja, é uma pesquisa voltada para o trabalho docente e as 

relações de gênero no interior da pré-escola. Vale destacar que este trabalho está no 

GT23, e se encontra na seção “trabalho encomendado”. 

O artigo intitulado “Profissionais da Educação Infantil e Ensino Fundamental 

diante das questões de gênero e diversidade sexual: as possibilidades da Literatura 

Infantil” (TORTATO, 2008); é resultado de uma pesquisa realizada a partir do trabalho 

com literatura infantil em um curso de capacitação destinado aos profissionais da 

educação de uma rede municipal de ensino. Neste artigo a abordagem perpassa pelo 

campo da Literatura infantil que não é objetivo direto desta pesquisa. 

Os trabalhos intitulados “O que pensam professoras de Educação Infantil sobre a 

feminização da profissão docente?” (ZIBETTI, 2007); “Trajetórias na docência: 

Professores homens na Educação Infantil” (MONTEIRO, 2013); faz uma análise de 

diferentes perspectivas sobre a feminização da docência e traz discussões a partir da 

contribuição de estudiosos/as das temáticas “gênero e educação”.  É necessário destacar 

que esses trabalhos trazem uma abordagem história sobre a docência na Educação 

Infantil e depois ampliam as discussões com as entrevistas, possibilitando um diálogo 

sobre as questões de gênero quando ressaltamos que os nossos cursos de formação de 

professores e os nossos grupos de pesquisa em educação não podem mais desconsiderar 

a constituição majoritariamente feminina do magistério da Educação Infantil. Além 
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disso, resta frisada a necessidade de se inserir nos currículos e nas temáticas de 

pesquisas as questões de gênero para que possamos construir práticas que não ignorem 

as diferenças entre mulheres e homens. 

O artigo “Construções de identidade de gênero na primeira infância: uma análise 

da produção científica e do RCNEI” (COSTA E SILVA, 2015) é um trabalho que busca 

articular a construção da identidade de gênero na primeira infância enfocadas nos dois 

Grupos de Trabalho da Anped - GT 07 Educação de Crianças de 0 a 6 anos e GT 23 

Gênero, Sexualidade e Educação - ao segundo volume do Referencial Curricular 

Nacional para Educação Infantil (RCNEI). Apesar do RCNEI não ter como foco 

principal as identidades de gênero, a autora vê como um avanço esse Referencial, pois 

considera essa temática em suas orientações. É preciso destacar que esse artigo é um 

recorte de dissertação de mestrado que analisa a produção científica sobre gênero na 

Educação Infantil no período de 2007 a 2013, cuja fontes são textos apresentados nos 

dois GT da ANPED que também é fonte desta pesquisa. 

O texto sobre “O PIBID como espaço formativo de desarranjos, reinvenções e 

pluralizações dos gêneros e das sexualidades” (SOUZA, 2015); é resultado de uma 

pesquisa realizada com o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, 

vinculado à Educação Infantil. A abordagem perpassou não só pelas questões de gênero, 

mas também pela sexualidade, onde algumas propostas de ações foram desenvolvidas, 

proporcionando debates. Além disso, foram analisados alguns discursos com base não 

só em Louro (1999), mas também utilizou Foucault (1988) para análise do discurso não 

só dos professores, mas da escola, pois: 

A vigilância e o controle dos meninos e da sua masculinidade tem sido 

um dos grandes investimentos de várias instituições, incluindo a 

família e a própria escola, de tal maneira que antes de mesmo de 

nascer, já há uma preocupação em evitar qualquer forma de desvio das 

normas de gênero e de sexualidades (SOUZA, 2015, p. 9). 

 

O trabalho encomendado intitulado “Construção e Desconstrução de Gênero no 

Cotidiano da Educação Infantil: alguns achados de pesquisa” (CARVALHO, 2008) 

evidencia que o conceito de gênero não é suficiente para o contexto escolar, bem como, 

para a prática docente, pois é referenciado as noções de masculinidade e feminilidade. 

Carvalho (2008) lembra que Bourdieu (1999), diz-nos que gênero é um princípio de 

diferenciação e uma estrutura de desigualdade e dominação simbólica, dominação 

masculina no caso das sociedades patriarcais, sexistas, e das culturas androcêntricas, 

centradas em normas e valores masculinos. 
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Destaco uma pergunta pertinente que Carvalho (2008, p. 4) apresenta: 

 

da perspectiva de gênero, que escolarização é essa que promove e 

reforça inteligências, aptidões, habilidades e competências 

diferenciadas por sexo/gênero, produzindo trajetórias escolares 

distintas e perdas pessoais para meninos e meninas no seu 

desenvolvimento humano? 

 

Neste sentido, refletimos que alguns estereótipos de masculinidade e 

feminilidade não são apenas reproduzidos, mas produzidos na escola, já que há 

diferenciação em relação ao sexo/gênero. E mais do que isso fere alguns dos princípios 

e fins da Educação Nacional, regulamentados pela Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação - LDBN 9394/96. 

No Portal de Periódicos da CAPES foi feita uma busca utilizando os descritores 

“gênero” e “educação infantil” no título e com recorte temporal de cinco anos, foram 

encontrados 13 trabalhos.  O Quadro 2 a seguir sintetiza esse levantamento: 

Quadro 2 –Artigos identificados no Portal de Periódicos da CAPES 

PERIÓDICO TÍTULO AUTOR 

Revista IberoAmericana de 

Estudos  em Educação, 01 

November 2016, Vol.11(3), 

pp.1409-1422 

Relação de gênero na 

Educação Infantil: 

apontamentos da literatura 

científica 

Alessandra Cristina 

BolfeGiachini; Andreza 

Marques de Castro Leão 

Reflexão & Ação, 01 April 

2016, Vol.24(1), pp.273-

288 

Brincadeiras de meninos e 

meninas: cenas de gênero da 

Educação Infantil 

Angélica Silvana Pereira; 

ErickaMarcelle Barbosa de 

Oliveira 

Revista Iberoamericana de 

educación, 2015, Issue 68, 

pp.137-150 

Está sempre chorando, tu é de 

açúcar? Pedagogia de gênero 

na Educação Infantil 

Denise Regina Quaresma da 

Silva; Bruna Bertuol 
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Revista Espaço do 

Currículo, 01 October 2015, 

Vol.8(2) 

“Tu é menino, tu vai brincar 

de boneca, é?!” Relações de 

gênero na Educação Infantil 

Francisca Jocineide Da Costa 

e Silva; Adenilda B. Alves de 

Morais ; Karina Ingredy Leite 

Da Silva ; Maria Eulina 

Pessoa de Carvalho 

Movimento-revista de 

educação, 01 December 

2014, Issue 1 

Os temas gênero e 

sexualidade na Educação 

Infantil 

Maria de Fátima Costa de 

Paula; Virginia Georg 

Schindhelm 

Revista Espaço do 

Currículo, 01 October 2015, 

Vol.8(2) 

Autoconceito de gênero em 

crianças da Educação Infantil 

Karina Ingredy Leite Da Silva 

 

ColloquiumHumanarum, 01 

December 2014, Vol.11 

(3), pp.62-70  

Corpo, gênero e beleza: O 

que a Educação Infantil tem a 

ver com isso? 

Narda Helena Jorosky ; Marta 

Campos de Quadros ; Maria 

de Fátima Salum Moreira 

 

Revista Educação em 

Questão, 01 April 2013, 

Vol.45(31) 

Sexualidade infantil, gênero e 

uma educação a contrapelo 

 

Virginia Georg Schindhelm; 

Marcia Nico Evangelista 

Revista Latinoamericana de 

CienciasSociales, Ninez y 

Juventud, 2015, Vol.13(1), 

p.85(12)  

Genderequality in 

brazilianearlychildhoodeducat

ionalinstitutions/Igualdad de 

generoenlasinstituciones 

educativas de 

laprimerainfanciabrasilena/A 

igualdade de gênero nas 

instituições de 

educação infantil brasileiras. 

Daniela Finco 

 

https://doaj.org/article/fb0fad50f6314563afc87791f10709a0
https://doaj.org/article/fb0fad50f6314563afc87791f10709a0
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Cadernos de Gênero e 

Diversidade, 01 December 

2015, Vol.1(1)  

Refletindo sobre questões de 

gênero e diversidade em 

centro municipal de Educação 

Infantil de Irati/PR 

Denis Cezar Musial 

 

Pontifical 

CatholicUniversityof Rio 

Grande do Sul  

Socialização de 

gênero e educação infantil: 

estudo de caso sobre a 

construção e reprodução dos 

papéis de gênero em uma 

escola no Rio Grande do Sul 

Marina GrandiGiongo; 

Rodrigo Ghiringhelli 

Azevedo 

Revista Brasileira 

de Educação, 01 January 

2013, Vol.18(55), pp.939-

960 

Gênero como possibilidade 

ou limite da ação social: um 

olhar sobre a perspectiva de 

crianças pequenas em um 

contexto de educação infantil 

Márcia Buss-Simão 

 

Temas em Educação e 

Saúde, 01 May 2017, Vol.4 

Gênero no cotidiano da 

creche: mãe, mulher ou 

educadora infantil? 

Renata F. Fernandes Gomes ; 

Maria de Fátima Araújo 

        Fonte: Elaborado pela autora com dados da pesquisa 

Quando utilizamos os descritores gênero e Educação Infantil, observamos que 

apareceram muitos registros. No entanto fizemos uma nova busca fazendo um recorte 

temporal de cinco anos, tendo em vista que corresponde o período de um ano que 

antecede o Plano Nacional de Educação (PNE 2014-2024|), onde muitas discussões 

perpassam para a construção desse documento. E os anos seguintes que também 

permeava a construção da Base Nacional Comum Curricular (BRASIL, 2018). E tal 

recorte foi escolhido devido a fomentação da discussão sobre as questões de gênero, que 

teve a inserção dessas discussões no documento. No entanto, após três dias da sua 

terceira versão, como veremos no próximo capítulo, a palavra gênero foi excluída. 

A partir desse levantamento, iniciamos a análise dos trabalhos publicados nos 

anos que intercruzam o marco teórico escolhido e realizamos a leitura, com o objetivo 

de conhecer as publicações referentes às relações de gênero e o trabalho docente na 

http://hdl.handle.net/10923/7510
http://hdl.handle.net/10923/7510
http://hdl.handle.net/10923/7510
http://hdl.handle.net/10923/7510
http://hdl.handle.net/10923/7510
https://doaj.org/article/cd483f02f3154736b8049d13bbadd4e2
https://doaj.org/article/cd483f02f3154736b8049d13bbadd4e2
https://doaj.org/article/cd483f02f3154736b8049d13bbadd4e2
https://doaj.org/article/cd483f02f3154736b8049d13bbadd4e2
https://doaj.org/article/cd483f02f3154736b8049d13bbadd4e2
https://doaj.org/article/6e69f07b616b4b4ebf46747e82bc3de3
https://doaj.org/article/6e69f07b616b4b4ebf46747e82bc3de3
https://doaj.org/article/6e69f07b616b4b4ebf46747e82bc3de3
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Educação Infantil, bem como identificar as contribuições dessas pesquisas para a 

educação das crianças. 

Após leitura dos títulos, resumos e palavras-chave dos 13 trabalhos, 

identificamos seis que se aproximavam do nosso foco: as relações de gênero e o 

trabalho docente na Educação Infantil. Sendo que três trabalhos foram publicados em 

2014 e três em 2015. Com a análise dos resumos desses trabalhos, percebemos que 

versavam sobre temas variados, tais como: formação continuada; diversidade; 

orientação sexual, identidade de gênero, homofobia, além disso, em um dos trabalhos, a 

metodologia consistia em roda de conversa com educadores problematizando esses 

temas por meio de estudos de casos, filmes e dinâmicas que refletissem sobre 

abordagens e estratégias de intervenção no respeito a singularidade de cada sujeito. 

Outros dois trabalhos foram publicados em 2016 e 2017 e são eles: “Gênero no 

cotidiano da creche: mãe, mulher ou educadora infantil?”; Está sempre chorando, tu é 

de açúcar? Pedagogia de gênero na Educação Infantil. 

Um aspecto da pesquisa de Gomes e Araújo (2017), que se aproxima das nossas 

discussões, está relacionado ao objetivo da pesquisa das autoras quando propõe refletir a 

respeito de como a categoria gênero interfere no dia a dia da Educação Infantil, mais 

especificamente da creche, acreditando que a concepção de infância pode influenciar as 

ações das professoras, mas também a compreensão acerca do desenvolvimento infantil e 

da educação dessa criança. 

Gomes e Araújo (2017) recorreram às teorias que fundamentam os estudos sobre 

a infância como construção histórica e social e as instituições envolvidas com o 

atendimento das crianças pequenas, considerando que o significado e os diversos 

sentidos atribuídos a uma prática são construções simbólicas engendradas 

coletivamente. Além disso, utilizaram a abordagem teórico-metodológica 

construcionista e realizaram entrevistas semiestruturadas com professoras que atuam na 

Educação Infantil. 

 A aproximação da pesquisa de Da Silva e Bertuol (2016), com nosso foco de 

estudo acontece quando destaca as implicações da concepção de criança, infância e 

Educação Infantil na prática pedagógica do educador da infância e problematizam as 

pedagogias de gênero presentes nas brincadeiras infantis e no cotidiano escolar de 

crianças da Educação Infantil de um determinado município. 

A análise dos dados de Da Silva e Bertuol (2016) apontam que é a partir de 

detalhes sutis como os brinquedos infantis, a exemplo do carrinho, da arma e da boneca, 

https://doaj.org/article/6e69f07b616b4b4ebf46747e82bc3de3
https://doaj.org/article/6e69f07b616b4b4ebf46747e82bc3de3
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que a criança é preparada para o espaço público e privado. Nessas brincadeiras, o 

público é reservado ao masculino, ou seja, o carro e a arma representam a violência, o 

domínio, a decisão; já o privado é reservado ao feminino, associando a boneca ao 

trabalho de casa, ao fogão e à maternidade. A partir dessas colocações, as 

personalidades de homens e mulheres vão sendo atribuídas, gerando a necessidade de 

um ser frágil (mulher) em detrimento de um ser forte (homem). 

 Da Silva e Bertuol (2016) observaram que em algumas turmas, as filas de 

entrada das aulas ocorrem com separações entre meninos e meninas; em outras escolas, 

as crianças formam apenas uma fila, sem separações por sexo. Porém, nas escolas onde 

não havia ordenamento diferenciado, sem separação por sexo nas filas, as hierarquias 

sexuadas das pedagogias de gênero estavam presentes nos demais ordenamentos 

cotidianos, onde meninos e meninas seguem sendo educados de maneiras diversas. 

Desta forma, as pesquisas se aproximam do nosso objeto de estudo, pois 

percebem que as identidades de gênero e sexo transformam-se ao longo da vida dos 

indivíduos, porém, a escola, em geral, não disponibiliza outras formas de masculinidade 

e feminilidade, preocupando-se apenas em estabelecer e reafirmar aquelas já 

consagradas como sendo a referência apontada pela cultura. Tudo e todos/as que se 

distanciam dela serão interpretados como anormais e desviantes. Para Meyer (2000, 

p.152-153) “as representações hegemônicas de gênero [...] fixam padrões nos quais se 

institui o que é ser homem e mulher, como se educam meninos e meninas e, por 

extensão, o que podem/devem fazer da/na vida”. 

Neste sentido, algumas pesquisas apontam que as professoras, a partir de suas 

intervenções nas brincadeiras das crianças, visavam à construção de identidades de 

gênero hegemônicas. Percebe-se que as docentes, nas suas práticas cotidianas ainda 

tendem a buscar o desenvolvimento de certas habilidades e características para as 

meninas e outras para os meninos. 

 

3.2 Algumas considerações sobre os estudos 

 

 De acordo com as discussões levantadas a partir da análise dos estudos 

identificados sobre o tema, existe a necessidade de pesquisas voltadas para questões de 

gênero na educação infantil, na perspectiva do trabalho docente. Temos vivenciado 

importantes modificações nos sistemas de ensino, como a aprovação da BNCC, mas que 

não faz menção às questões de gênero na educação como um todo. 
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Como vimos nas pesquisas, gênero remete, então, à dinâmica de transformação 

social, aos significados que vão além dos corpos e do sexo biológico e que subsidiam 

noções, ideias e valores nas distintas áreas da organização social: podemos encontrá-los 

nos símbolos culturalmente disponíveis sobre masculinidade e feminilidade; na 

elaboração de conceitos normativos referentes ao campo científico, político e jurídico; 

na formulação de políticas públicas implantadas em instituições sociais; nas identidades 

subjetivas e coletivas (SCOTT, 1995). Ele permite reconhecer a tendência à 

naturalização das relações sociais baseadas na fisiologia dos corpos e enxergá-los como 

signos impressos por uma sociedade e por uma cultura. 

Nesse levantamento de dados oriundos das pesquisas publicadas no portal da 

Capes, observamos várias questões a respeito das práticas pedagógicas na mediação das 

relações de gênero entre crianças pequenas.  Verificamos que as pesquisas estão 

interligadas não somente pelos descritores, mas por aspectos que se entrecruzam no 

decorrer de todo o texto, como: escolarização da educação infantil, relação teoria-

prática, dicotomia entre cuidar e educar, e o brincar como atividade fundamental para o 

desenvolvimento da criança. O caráter escolarizante da Educação Infantil destacado 

pelas pesquisadoras possibilita a reflexão de quanto temos engessado o 

desenvolvimento das crianças, impondo determinados comportamentos, viabilizando 

alguns estereótipos de masculino e feminino.   

As autoras apontaram que as atitudes das professoras frente às questões de 

gênero e suas práticas pedagógicas estão intrinsecamente ligadas a sua formação e estas 

refletem a concepção que as professoras têm de criança, infância e Educação Infantil. 

Assim, torna-se indispensável pensar sobre práticas, habilidades e configurações 

corporais infantis e também sobre os modelos cognitivos nelas referenciados, como 

relações sociais de gênero, processadas, reconhecidas e valorizadas na e pela cultura na 

qual se inserem. 

 Outro aspecto relevante na pesquisa de Gomes e Araújo (2017) é a relação do 

binômio cuidar-educar. Pois evidencia que ações indissociáveis como cuidar e educar 

podem e devem acontecer no interior da pré-escola, a fim de atenderem às 

especificidades das crianças pequenas. 

 Ressaltamos a importante contribuição das pesquisas apresentadas, pois foram 

fundamentais para reconhecermos o quanto ainda falta para a discussão de gênero 

adentrar nas creches e pré-escolas. 
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4 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE: A DISCUSSÃO DE GÊNERO NA 

EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

O direito a Educação Infantil de qualidade inclui a discussão das questões de 

gênero. Com base em Rosemberg (2001), é necessário compreender o conceito de 

gênero para analisar o trabalho docente, dando especial atenção ao seu caráter 

relacional. Segundo Carvalho (2007), isso significa que os estudos acerca dos sujeitos 

concretos (homem/mulher) consideram as masculinidades e as feminilidades como 

elementos significativos para o trabalho docente, concebendo-os como interdependentes 

e constitutivos das relações sociais.  

Neste sentido as relações de gênero que acontecem no interior das pré-escolas 

perpassam pelas questões históricas e políticas para entender o contexto atual da 

Educação Infantil no Brasil. 

Esta seção se propõe a apresentar brevemente o percurso histórico da Educação 

Infantil, bem como o delineamento das políticas de atendimento e seus dispositivos 

legais, a fim de melhor compreender o trabalho docente que envolve as relações de 

gênero desses profissionais. 

 

4.1 Breve percurso histórico da Educação Infantil no Brasil 

 

A Educação Infantil tem sido objeto de constantes estudos na área educacional, 

pois se 

compreende que é na infância que se inicia o processo de desenvolvimento do ser 

humano em seus aspectos sociais, emocionais, políticos e culturais. O tema Educação 

Infantil está intimamente ligado à história das crianças pequenas, pois não tem como 

dissociar o reconhecimento dos direitos da criança com a história da Educação Infantil, 

tendo em vista que o surgimento de creches e pré-escolas começa quando se tem um 

novo olhar ao ser criança, ou seja, quando movimentos sociais, médicos, religiosos 

começam a ver a classe infantil como tal, dando importância a políticas públicas que 

atendessem a esta classe, principalmente quando se tratava de crianças pobres. 

 A Educação Infantil primeira etapa da Educação Básica sempre foi marcada 

pela exclusão, tornando-se sempre objeto de reivindicações populares. Era caracterizada 



39 
 

 
 

por uma educação de cunho assistencialista, que tinha o objetivo de dar assistência às 

crianças abandonadas, ou seja, estava direcionada inicialmente às crianças pobres e 

abandonadas, não havia, portanto, o aspecto educacional, como fator preponderante nas 

instituições infantis. 

Tendo em vista que o Estado se negava enquanto uma instituição política-

administrativa a fornecer à classe de crianças pequenas de 0 a 5 anos uma educação 

formal, não havia um olhar de cunho educacional para esta classe, e sim um olhar 

assistencial e caritativo.  

Assim, apenas na metade do século XIX esta realidade de omissão começa a se 

modificar, ocorrendo na sociedade a luta dos movimentos de mulheres e pelo direito das 

crianças a creches e pré-escolar e, outro movimento de caráter acadêmico científico que 

evidencia o surgimento de uma Pedagogia da Infância. 

Portanto, antes da CRFB/1988, a Educação Infantil propriamente dita não existia 

na sociedade, apenas havia instituições que tinham caráter de dar assistência a crianças 

pequenas pobres que se encontravam em situação de risco. 

 
Fatores como o alto índice de mortalidade infantil, a desnutrição 

generalizada e o número significativo de acidentes domésticos, 

fizeram com que alguns setores da sociedade, dentre eles os 

religiosos, os empresários e educadores, começassem a pensar 

num espaço de cuidados da criança fora do âmbito familiar 

(PASCHOAL; MACHADO, 2009, p.82).  
 

No final do século XIX, através do ideário liberal surge na Europa, o Movimento 

das Escolas Novas que tinha como objetivo a formação de jardins-de-infância, mantidos 

pelo Estado e destinados à classe infantil pobre. Entretanto, o Poder Público brasileiro 

na época não aceitou a implantação de tais instituições, pois entendiam que tais 

instituições não deveriam ser mantidas por órgãos públicos eximindo-se, assim, de suas 

responsabilidades para com as crianças pequenas, inclusive quando estas eram pobres. 

Oliveira (2002) relata que a partir da década de 70 houve uma preocupação com 

o desenvolvimento intelectual, trazendo novos valores “a defesa de um padrão 

educacional voltado para os aspectos cognitivos, emocionais e sociais da criança 

pequena” (p. 109). Surge neste momento histórico a preocupação com a criança 

enquanto um ser social e histórico, não visto mais como um objeto, mas como sujeitos 

em desenvolvimento físico, mental e social.  
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Importante ressaltar, no entanto, que através de iniciativas privadas surgem 

jardins-de infância, os quais eram destinados a camadas da população de classe média e 

rica, permanecendo o descaso com as crianças pobres, pois essas novas concepções 

atingiram os jardins-de-infância particulares, os quais comportavam crianças 

pertencentes as classes médias, enquanto que nas creches públicas em que se 

concentrava os filhos de operários, permanecia o caráter meramente assistencialista.  

Somente com a Constituição Federal de 1988 se determinou que a Educação 

Infantil deveria fazer parte do sistema educacional e não ser mais de cunho assistencial. 

Após a Carta Magna (BRASIL, 1988), surgem outros marcos legais tais como o 

Estatuto da Criança e do Adolescente (BRASIL, 1990) e a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação (BRASIL, 1996) que vêm reafirmar este direito como um direito educacional 

e fundamental. Assim, percebemos que o direito a Educação Infantil está ligado 

intimamente com a evolução dos direitos da criança, uma vez que a reconhecendo como 

sujeito de direito, há um novo olhar para as crianças pequenas. 

A partir da década de 1980 é preciso destacar a luta da população e alguns 

movimentos, principalmente operários e feministas pela democratização do país e o 

combate às desigualdades sociais. Nesse período, as instituições de Educação Infantil 

passam a ser de responsabilidade da Secretaria de Educação. Desta forma, houve uma 

ampliação de escolas possibilitando, assim, o acesso da população mais pobre às 

escolas, permitiu um aumento significativo do número de creches pelo Poder Público.  

Apesar da Constituição Federal de 1988, determinar que a creche e a pré-escola tornem-

se instituições educacionais e não assistenciais, continuavam sendo vistas pela 

sociedade como um lugar de assistência social, ou seja, de cunho caritativo.  

No Brasil, a CF de 1988, inicia o reconhecimento legal da criançacomo cidadão 

brasileiro, como sujeito de direitos, trazendo: 

Art.6 - São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, 

o lazer, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a 

assistência aos desamparados, na forma desta constituição. 

Art.7° - São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de 

outros que visem à melhoria de sua condição social: 

XXV – assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o 

nascimento até seis anos de idade, em creches e pré-escolas. 

Art.208 

(...) 

IV – O dever do Estado com a educação será efetivado mediante 

garantia de: (...) atendimento em creche e pré-escola às crianças de 0 a 

5 anos de idade. 
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Art.227 – É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à 

criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à 

saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à 

cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e 

comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, 

discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. (BRASIL, 

1988). 

 

A partir da década de 1990 surgem discussões ligadas a qualidade das 

experiências educativas oferecidas às criançaspor parte das creches e pré-escolas, surge 

então a LDBN 9394/96 a qual determina a Educação Infantil como a etapa inicial da 

Educação Básica. 

Nesse sentido, é importante também ressaltar que a LDBN 9394/96, em seu 

artigo 4º, situa a obrigação de cada órgão da Federação “O dever do Estado com 

educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de: [...] IV - atendimento 

gratuito em creches e pré-escolas às crianças de zero a seis anos de idade [...]”. 

(BRASIL, 1996). 

A partir desses fatores surge um novo momento histórico, em que o Poder 

Público começa a se preocupar com o quê de fato era vivenciado por adultos e crianças 

nas creches e pré-escolas para as crianças pequenas, analisando o aspecto 

educacional/pedagógico e a sua qualidade, bem como se tem um novo olhar as crianças 

pequenas de 0 a 5 anos as quais passam a ser consideradas pessoas em desenvolvimento 

e passíveis de receberem uma educação formal, dando a real importância à Educação 

Infantil.  

Mas o desafio é afirmar à necessidade de se integrar educação e cuidados, que é 

a especificidade da Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica, 

proporcionando, dessa forma, a criança pequena o seu desenvolvimento emocional, 

social, físico. psicológico e cultural. 

Por isso as instituições de educação a criança pequena precisam ter como 

funções complementares e indissociáveis o cuidado e a educação e para tal, a infância 

precisa ser entendida como categoria social de efetiva importância, ou seja, é preciso 

que a sociedade visualize a criança em seu desenvolvimento integral, dependente de 

cuidados e principalmente, saber como esses cuidados estão sendo efetivados nesses 

“Sujeitos de Direitos”. 
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4.2 Educação Infantil: o “Cuidar e o Educar” 

 

Modificar essa concepção de educação assistencialista significa atentar para 

várias questões que vão além dos aspectos legais. Envolve, principalmente, assumir as 

especificidades da Educação Infantil e rever concepções sobre a infância, as relações 

entre classes sociais, as responsabilidades da sociedade e o papel do Estado diante da 

criança pequena que passa de “cidadã de pouca idade” para sujeito histórico, capaz de 

participar do processo de criação cultural. 

Este processo de constituição dos sujeitos no mundo da cultura é o que 

chamamos de educação – o fenômeno pelo qual a criança (mas 

também os jovens e adultos) passa não apenas a absorver a cultura de 

seu grupo, mas também a produzi-la e a ativamente transformá-la. Isto 

ocorre porque o modo pelo qual compreendemos o mundo e 

atribuímos significado aos objetos que dele fazem parte é altamente 

dinâmico e se faz através de intensas trocas entre os sujeitos. Portanto, 

a educação não constitui um processo de transmissão cultural, mas de 

produção de sentidos e de criação de significados. A forma como as 

instituições escolares, entre elas creches e pré-escolas, se organizam 

para produzir esses processos é o currículo (BUJES, apud CRAIDY, 

2001, p.18).   

 

É preciso que o professor integre as funções de cuidar e educar as crianças. Pelo 

próprio Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (BRASIL, 1998, p. 

23), sabemos que educar significa “propiciar situações de cuidados, brincadeiras e 

aprendizagens orientadas de forma integrada”. 

Na Educação Infantil o “cuidar” é parte integrante da educação, sendo 

necessários conhecimentos, habilidades e instrumentos que exploram a dimensão 

pedagógica, visto que, a educação para as crianças pequenas deve promover a 

integração entre os aspectos físicos, emocionais, afetivos, cognitivos e sociais da 

criança, considerando que esta é um ser completo e indivisível. 

Cuidar de uma criança em um contexto educativo demanda a integração de 

vários campos de conhecimento e a cooperação de profissionais de diferentes áreas.  

Sobre a função que as instituições de Educação Infantil devem cumprir, nos diz 

Kulhmann Jr. (1999, p. 57): 

 
Se a criança vem ao mundo e se desenvolve em interação com a 

realidade social, cultural e natural, é possível pensar uma proposta 

educacional que lhe permita conhecer esse mundo, a partir do 

profundo respeito por ela. Ainda não é o momento de sistematizar o 
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mundo para apresentá-lo à criança: trata-se de vivê-lo, de 

proporcionar-lhe experiências ricas e diversificadas.  

 

É de suma importância que as instituições de Educação Infantil incorporem de 

maneira integrada as funções de cuidar e educar, não mais diferenciando, nem 

hierarquizando os profissionais e instituições que atuam com crianças pequenas ou 

àqueles que trabalham com as de mais idade. As novas funções da Educação Infantil 

devem estar associadas a padrões de qualidade. Essa qualidade advém de concepções de 

desenvolvimento que consideram as crianças nos seus contextos sociais, ambientais, 

culturais e nas interações e práticas sociais que lhes fornecem elementos relacionados às 

mais diversas linguagens e ao contato com os mais variados conhecimentos para a 

construção da autonomia.  

Com efeito a Constituição da República Federativa do Brasil – CRFB/1988, no 

seu artigo 205, caput, artigo 206, inciso II, e artigo 214, inciso V, estabelece 

expressamente como diretrizes para a organização da educação: a promoção do pleno 

desenvolvimento da pessoa, do desenvolvimento humanístico do país, do pluralismo de 

ideias, bem como da liberdade de ensinar e de aprender. 

Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, 

será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, 

visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o 

exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. 

Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: 

[...] 

II – liberdade de aprender, ensinar, pesquisar, e divulgar o 

pensamento, a arte e o saber. 

III – pluralismo de ideias e concepções pedagógicas, e coexistência de 

instituições públicas e privadas de ensino. 

Art. 214. A lei estabelecerá o plano nacional de educação, de duração 

decenal, com o objetivo de articular o sistema nacional de educação 

em regime de colaboração e definir diretrizes, objetivos, metas e 

estratégias de implementação para assegurar a manutenção e 

desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis, etapas e 

modalidades por meio de ações integradas dos poderes públicos das 

diferentes esferas federativas  que conduzam a: 

[...] 

V – promoção humanística, científica e tecnológica do País.  

(BRASIL, 1988) 

 

Além disso, a União, com base no exercício de sua competência privativa 

prevista no artigo 22, inciso XXIV, da CRFB/1988, editou a Lei 9.394/1996, que prevê, 

além da garantia dos valores constitucionais acima elencados, o respeito à liberdade, o 

apreço à tolerância e a vinculação entre educação e práticas sociais como princípios que 
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devem orientar as ações educacionais (arts. 2º e 3º, II, III e IV e XI), conforme abaixo 

reproduzimos: 

Art. 2º A educação, dever da família e do Estado, e inspirada nos 

princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por 

finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o 

exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. 

Art. 3º O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: 

[...] 

II – liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o 

pensamento, a arte e o saber; 

III – pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas; 

IV – respeito à liberdade e apreço à tolerância 

[...] 

XI – vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas 

sociais. (BRASIL, 1996). 

 

Nada obstante, no âmbito internacional, o Brasil aderiu e ratificou por meio do 

Decreto nº 591/1992 ao Pacto Internacional sobre os Direitos Econômicos, Sociais e 

Culturais e por meio do Decreto nº 3.321/1999 ao Protocolo Adicional de São Salvador 

à Convenção Americana sobre Direitos Humanos, de acordo com os quais, 

respectivamente em seu artigo 13, parágrafo 1º, e artigo 13, itens 2 e 3,  se reconhece 

que a educação deve visar ao pleno desenvolvimento da personalidade humana, à 

capacitação para a vida em sociedade e à tolerância e, portanto, fortalecer o pluralismo 

ideológico e as liberdades fundamentais.    

Dessa maneira, a Constituição de 1988 e a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação, bem como as normas internacionais ratificadas pelo Brasil, asseguram o 

direito a uma educação emancipadora, fundada no pluralismo de ideias, na liberdade de 

aprender e de ensinar, cujo propósito é o habilitar a pessoa para os mais diversos 

âmbitos da vida, como ser humano, como cidadão e como profissional (CRFB/1988, art. 

206, incisos II e III); uma educação que desempenhe papel fundamental de 

transformação cultural, de promoção da igualdade e daquela proteção integral 

assegurada pela constituição às crianças e aos jovens.  

Com efeito, a Constituição de 1988 assegurou, no seu artigo 227, às crianças, 

aos adolescentes e aos jovens, um regime especial de proteção, em virtude da sua 

condição de fragilidade e vulnerabilidade, para que possam se estruturar como pessoas e 

verdadeiramente exercer a sua autonomia: 

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar 

à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o 

direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à 

profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à 
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liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de 

colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, 

exploração, violência, crueldade e opressão. (BRASIL, 1988). 

 

Assim, o ordenamento jurídico no Brasil não só ampara como exige dos 

educadores uma prática docente que atente para as diferentes cosmovisões em diálogo 

na sociedade contemporânea, que não pretenda evitar o confronto dos educandos com 

os horizontes dessas visões de mundo por vezes conflitantes, mas que busque prepará-

los criticamente para lidar com tudo isso, que identifique preconceitos e formas de 

discriminação sócio culturalmente difundidas, que combata a ridicularização e a 

estigmatização das identidades de gênero e orientações sexuais que não sejam 

identificadas com o padrão cultural naturalizado entendido como o comportamento 

“normal”, que ensine o respeito à diversidade, que considere o desenvolvimento integral 

dos educandos, inclusive com referência ao campo sexualidade na experiência humana e 

da formação das suas identidades.  

 

4.3 As relações de gênero que predominam no interior das pré-escolas  

 

 Compreender o que é Gênero (gender) faz parte de um processo maior e mais 

complexo sobre entender o que é identidade, para cada indivíduo, e sobre o sistema de 

relações dos indivíduos entre si e para com a coletividade, na sociedade. Compreende-

se, assim, que para o indivíduo, discutir as questões de gênero na educação significa 

refletir sobre as relações das práticas educacionais cotidianas, desconstruindo e 

redescobrindo significados. 

    Ao mesmo tempo, gênero também se compreende como uma dimensão dos 

relacionamentos e interações que são entretecidos na sociedade, que perpassa pelas 

variadas representações produzidas socialmente em cada contexto histórico, acerca dos 

estatutos ou papéis atribuídos às pessoas enquanto vivenciam suas feminilidades ou 

masculinidades, isto é, enquanto experimentam seu ser feminino ou seu ser masculino, 

que não é de modo necessário algo relacionado a qualquer prática ou orientação sexual. 

Nesse sentido, o vocábulo “gênero” refere-seàs relações sociais desiguais de poder entre 

homens e mulheres – como resultado de uma construção social sobre seus papéis – a 

partir das diferenças sexuais. 

 As relações de gênero são produto de um processo pedagógico que se inicia no 

nascimento e continua ao longo de toda a vida, e que muitas vezes reforçam a 
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desigualdade existente entre os sexos. Não só por levar em consideração o fato de que, 

na cultura brasileira a profissão de educadora/educador infantil é exercida quase que 

exclusivamente por mulheres, mas sobretudo por considerarmos os notórios casos de 

violência contra a mulher por razões de gênero, e de violência contra membros da 

comunidade LGBTI pelas razões de preconceitos também de gênero, a forte presença do 

machismo, em suas múltiplas expressões, desde a assim chamada “cultura do estupro” 

até a desigualdade salarial injustificada entre os gêneros, bem como considerando as 

polêmicas sobre a explicitação das questões de gênero no currículo escolar, entendemos 

que o tema precisa ser urgentemente aprofundado.  

O conceito de Gênero emerge de um complexo processo histórico ainda em 

curso. Conta-nos Nicholson (1999), em seu artigo “Interpretando Gênero”, que até o 

século XVII, predominava no ocidente uma visão teológica, que não se preocupava com 

o corpo em si, mas com o que constava, sobretudo, na Bíblia e que, talvez em razão da 

imagem genesíaca de a mulher ter sido feita a partir de uma costela do homem, 

conduzia a uma noção “unissexuada” do corpo, segundo a qual o corpo feminino era 

simplesmente considerado uma versão incompleta ou inferior do corpo masculino, 

como “num eixo vertical de infinitas gradações”, em que o homem tinha um corpo que 

estava acima, e a mulher tinha um corpo, de mesma natureza, e que dele se diferenciava 

apenas em razão do grau, que estava nesse mesmo eixo, bem abaixo; o corpo da mulher 

era o de um homem mais fraco e débil.  

Os ovários da mulher eram conhecidos simplesmente como testículos, o mesmo 

nome do órgão dos homens. A vagina não tinha um nome específico; o útero era apenas 

o “ventre”; ambos eram apenas entendidos como um falo negativo, um pênis 

subdesenvolvido. O esqueleto e o sistema nervoso do homem e da mulher eram 

considerados iguais, embora o dos homens fosse mais resistente. E, em suma, 

segundoNicholson (1999), predominava até o século XVII uma “economia corporal 

genérica de fluídos e órgãos”, na qual a mulher não tinha coisa alguma de uma 

especificidade fisiológica distinta do homem, nem a menstruação era característica sua, 

mas entendida como mera expressão da tendência dos corpos a sangrar, o que, nas 

mulheres, mais frágeis e imperfeitas que os homens, naturalmente se manifestava mais 

frequentemente, e, só por isso, sangrariam todo mês. 

Na passagem do século XVII para o século XVIII, com o crescimento de uma 

metafísica materialista, isto é, uma forma de pensar que opera embasada em grandes 

princípios, que se exprimem pela ordenação hierarquizada em pares opostos, e que 
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buscava compreender a natureza dos fenômenos em termos de correspondentes 

configurações da matéria em fluxo, bem como em razão do iluminismo, que buscava 

compreender o mundo de uma maneira mais naturalista e racionalista, aquela visão 

anterior começa a mudar e a Bíblia e a teologia perdem muito de sua relevância e ficam 

em evidência o corpo em si, as características físicas do indivíduo, como fonte de 

conhecimento sobre o próprio indivíduo. 

 O corpo assume sempre mais o papel de testemunha da natureza do “eu” ali 

corporificado, e de atestador da natureza diferenciada dos humanos. Até chegar ao 

ponto, ao longo do século XVIII, em que as diferenças físicas, que até então eram 

apenas uma parte das diferenças globalmente percebidas entre os indivíduos, ou seja, 

meros sinais ou marcas que exprimiam a diferença, dentre outros fatores, se convertem 

em “causas” daquelas diferenças, e “explicações” no sistema social de diferenciação que 

“justificavam” inclusive a superioridade ou ascendência de um sobre o outro. É quando, 

a partir do final do século XVIII, o conceito de “raça” emerge com força desse processo 

histórico, para “explicar”, isto é, reforçar ideologicamente, as distinções básicas que já 

existiam na população humana. 

A partir do século XVIII também surge uma noção “bissexuada” do corpo, 

segundo a qual o corpo feminino era de outra natureza do corpo masculino, e a mulher 

não se diferenciaria apenas em grau do homem, mas por ter um corpo de outro tipo, por 

ser uma “criatura totalmente diferente, num eixo horizontal cuja seção central era 

totalmente vazia”, como diria Thomas Laqueur, referido por Nicholson (1999). A 

mesma metafísica materialista, em ascensão pela época do século das luzes, que tornou 

o corpo tão relevante para o conhecimento do indivíduo, passou a fazer a identidade 

sexual desse indivíduo ser entendida em termos cada vez mais binários, com as 

diferenças físicas como própria “causa” da distinção entre o homem e a mulher, com 

superioridade do masculino sobre o feminino. 

Fruto desse processo é a concepção de que todo ser humano ou é um “eu 

masculino” ou é um “eu feminino”, cada qual profundamente enraizado em um corpo 

sexuado correspondente, precisamente diferenciado. A noção antiga de “hermafrodita”, 

enquanto um ser humano em que os dois sexos estariam “misturados” em um mesmo 

corpo, passou a ser rejeitada. Diz Michel Foucault, referido por Nicholson (1999, p.12 ), 

sobre essa etapa do processo que: “todo mundo deveria ter um único sexo. Todo mundo 

deveria ter sua identidade sexual primária, profunda, determinada e determinante”. 

Mesmo quando havia elementos de ambos os sexos no mesmo corpo, deveria ser 
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possível ao médico “decifrar o verdadeiro sexo escondido sob aparências ambíguas”, e 

os elementos do “segundo sexo” seriam “acidentais, superficiais ou até mesmo 

ilusórios”. É a origem do determinismo biológico no campo da identidade sexual, 

inclusive a de gênero. 

O referido determinismo não passou incontestado, sofrendo críticas de vários 

movimentos religiosos, culturais e intelectuais que não podiam consentir com a 

indistinção da existência humana em relação ao restante do mundo físico, e mesmo 

dentre os que admitiam a metafísica materialista surgiram pensadores que a conjugavam 

a um modo de pensar o comportamento e a personalidade do ser humano que ressaltava 

a importância da sociedade na constituição do caráter humano, como fez, dentre outros, 

no século XIX, o célebre Karl Marx.  

Quando começa a segunda fase do feminismo, em fins da década de 1960, era 

dominante na maioria dos países industrializados a concepção de uma identidade sexual, 

inclusive a de gênero, biologicamente determinada, com alegada superioridade do 

gênero masculino sobre o gênero feminino. Esta concepção era supostamente embasada 

em um entendimento puramente fisiológico da natureza humana, bem como a adoção 

das premissas de que a constituição física do homem seria mais forte e resistente que a 

da mulher, e de que haveria até mesmo razões biológicas para os comportamentos e os 

estereótipos de personalidade associados a cada gênero. Daí a ideia de que os homens 

seriam mais talentosos para a matemática e para a orientação espacial por possuírem 

alguns bilhões de neurônios a mais do que as mulheres, e de que as mulheres seriam 

melhores para a comunicação e teriam maior sensibilidade por terem o hemisfério 

esquerdo do cérebro mais desenvolvido.  

Contra essa visão, de uma oposição masculino/feminino entendida como natural 

e imutável, que desaguava em uma hierarquia tida como universal e perpétua em 

prejuízo das mulheres, se insurgem as feministas, pois se lhes tornara evidente que as 

mulheres enfrentam discriminação injustificadas, dominação injustas, e exploração 

cruel, em várias instâncias sociais, e que isso era sustentado, em especial, pela ideologia 

expressa no discurso sobre as diferenças sexuais, inclusive as de gênero. Conforme 

afirma Moreira (2007), a institucionalização dos estudos de gênero representou uma 

cisão com o campo político da prática feminista, estimulando a construção de um campo 

intelectual.  

Desde logo, também se tornou claro para as feministas que o emergente conceito 

de Gênero seria o seu mais valioso instrumental teórico nesse árduo embate de repensar 
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os paradigmas, de desconstruir a oposição binária homem/mulher, já naturalizada. Diz-

nos Joan Scott (1995), em seu artigo “Gênero: uma categoria útil para análise histórica”: 

 
No seu uso mais recente, o “gênero” parece ter aparecido 

primeiro entre as feministas americanas que queriam insistir no 

caráter fundamentalmente social das distinções baseadas no 

sexo. A palavra indicava uma rejeição ao determinismo 

biológico implícito no uso de termos como “sexo” ou 

“diferença sexual”. 

 
Nesse contexto, diz Scott (1995, p.2.), as feministas começaram a utilizar a 

palavra “gênero” como “uma maneira de referir-se à organização social da relação entre 

os sexos”. 

O conceito de gênero merece um destaque significativo, pois a emergência desta 

categoria representou, pelo menos para aquelas e aqueles que investiram na radicalidade 

que ela surgira, uma viragem epistemológica. Ao utilizar gênero deixava de fazer uma 

história, uma psicologia ou uma literatura das mulheres, sobre as mulheres, e passava a 

analisar a construção social e cultural do feminino e do masculino, atentando para as 

formas pelas quais os sujeitos se constituíram e eram constituídos, por meio de relações 

sociais de poder. 

A esse respeito, Louro (1996, p. 10) estabeleceu que: 

 

Gênero é fundamentalmente uma construção social – portanto, 

histórica. Esse conceito é plural, ou seja, haveria conceitos de 

feminino e de masculino, social e historicamente diversos. A ideia de 

pluralidade implicaria admitir não apenas que sociedades teriam 

diferentes concepções de homem e mulher, como também que no 

interior de uma sociedade tais concepções seriam diversificadas, 

conforme a classe, a religião, a raça, idade, etc; além disso, implicaria 

admitir que os conceitos de masculino e feminino pudessem se 

transformar ao longo do tempo. 

 

Pois, gênero é uma construção que se dá ao longo da vida, mas é na Educação 

Infantil que a criança percebe as diferenças e estabelecem relações com outras crianças 

e consequentemente as relações de gênero acontecem. 

Moyles (2006) afirma que na Educação Infantil esta construção de papéis e de 

identidade ocorre por meio das atividades lúdicas que por sua vez, provocam divisões 

acerca da problemática das relações de gênero. Sendo assim, as instituições públicas de 

Educação Infantil tem uma função muito importante, porque elas são espaços 

significativos em que convivem meninas e meninos de origens e níveis 
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socioeconômicos diferentes, com costumes e visões de mundo diferentes, com uma 

intencionalidade educacional visando uma vivência democrática com a diferença. 

 É importante que os docentes que trabalham na Educação Infantil tenham 

consciência do potencial que o ambiente coletivo de educação pode possibilitar para a 

convivência entre a diversidade e repensem desse modo, suas práticas educativas, visto 

que, o trabalho pedagógico nas escolas, muitas vezes, apresenta elementos explícitos e 

implícitos sobre a maneira como o professor vivencia práticas de gênero que, na maioria 

das vezes, reproduzem identidades fixas, bem como as interações entre professores e 

crianças nos diferentes espaços da escola (CARVALHO, 2007). 

Segundo Louro, (1997, p. 28) 

 
Em suas relações sociais, atravessadas por diferentes discursos, 

símbolos, representações e práticas, os sujeitos vão se construindo 

como masculinos ou femininos, arranjando e desarranjando seus 

lugares sociais, suas disposições, suas formas de ser e estar no mundo.  

 

Por isso, as implicações de um olhar “problematizador” e de “desnaturalização” 

dos docentes sobre as questões de gênero na escola contribuem para discutir, superar, 

modificar e não reproduzir no trabalho pedagógico as identidades de gênero. Essa 

postura interferirá diretamente na construção das identidades de gênero das crianças.  

De acordo com Lauretis, (1994, p. 211), 

 

as concepções culturais de masculino e feminino são duas categorias 

complementares, mas que se excluem mutuamente, nas quais todos os 

seres humanos são classificados e formam, dentro de cada cultura, um 

sistema de gênero, um sistema simbólico ou um sistema de 

significações que relaciona o sexo a conteúdos culturais de acordo 

com valores e hierarquias sociais.  

 

Podemos assim dizer que as práticas educativas, ao reproduzirem determinados 

comportamentos, acabam determinando posições diferenciadas para meninos e meninas, 

pois determinadas brincadeiras e os brinquedos explorados na Educação Infantil podem 

estar contribuindo para a construção de um modelo único de feminilidade e de 

masculinidade. É necessário enfatizar o papel dos docentes na desconstrução dos 

significados de gênero nas relações infantis, já que, as percepções de “menino e 

menina” são construídas nas interações sociais.  

Como afirma Prado (2006), as crianças elaboram sentidos para o mundo para 

suas experiências, compartilhando plenamente de uma cultura apontando com esses 
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sentidos têm particularidades que não se confundem e nem podem ser reduzidos àqueles 

elaborados pelos adultos.  

 Então, é na Educação Infantil que o processo de socialização acontece. Logo, se 

faz imprescindível, a desconstrução de modelos que limitam as crianças, dificultando a 

interação de meninos e meninas. Contudo, o professor como mediador dessa interação, 

necessita que a sua formação possibilite conhecimentos que assegure sua prática no que 

tange as relações de gênero. 

Gênero é uma construção que se dá durante toda a vida, isso acontece 

em diferentes instituições e práticas sociais que constituem os sujeitos 

como homens e mulheres em um processo que não tem fim, nem se 

completa. Os sujeitos se fazem homens e mulheres continuamente, de 

maneira dinâmica, aprendida nas diferentes instituições sociais que 

expressam as relações sociais de gênero, ou seja, são generificadas. 

(PAZ, 2008, p. 2).   

 

Segundo Maccoby (2002), a informação relacionada ao gênero é um tema central 

na vida das crianças, pois influencia o próprio comportamento e, ainda, orienta as 

noções de cada criança na interação com outra criança. Além da interação social, a 

escola, os brinquedos, os jogos e o vestuário, também podem indicar, desde cedo, a 

linha de percepção e maneira de entendimento da questão de gênero. 

 
Os estereótipos de gênero incluem as representações generalizadas e 

socialmente valorizadas em relação ao que os homens e mulheres 

devem “ser” e “fazer”. Nesse sentido, exercem influência em uma 

grande variedade de atitudes e comportamentos individuais e coletivos 

(DEAUX, 1984, p.19). 
 

 No contexto escolar, é fundamental o papel ativo das crianças na construção do 

seu desenvolvimento e o modo como as informações pertinentes ao gênero são 

processadas, pois a criança, frequentemente, leva em conta uma informação para fazer 

uma gama extensa de conclusões e intenções a respeito de pessoas e situações em geral.  

Convém ressaltar que a sociedade como um todo, principalmente a escola, acaba 

infiltrando o processo de discriminação sexista, estabelecendo concepções que são 

vistas como “verdadeiras”, “naturais” e existe toda uma estrutura, na qual a família, 

religião, escola, meios de comunicação, etc., estão envolvidos, determinando ações e 

conceitos que atuam como verdades absolutas e que reproduzem os estereótipos sexistas 

(SOUZA, 2006). 
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4.4 Gênero e Exclusão: o PNE e a BNCC 

 

O reconhecimento da diversidade humana e o combate aos vários modos de 

hierarquização e exclusão de indivíduos, sobretudo, por questões de gênero e orientação 

sexual, constitui um grande desafio às Políticas Públicas de Educação no Brasil. Neste 

debate, recentemente assistimos a exclusão das expressões de gênero e sexualidade no 

atual Plano Nacional de Educação, nos Planos Estaduais de alguns estados e nos Planos 

Municipais de Educação de variadas cidades brasileiras, movidos pela influência de 

grupos políticos e religiosos.  

Em maio de 2004, o governo federal lançou o Brasil sem Homofobia – 

Programa de Combate à Violência e à Discriminação contra LGBT e Promoção da 

Cidadania Homossexual, elaborado em estreita articulação com o movimento social 

LGBT (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais) e outras forças sociais e 

políticas. Esse Programa, verdadeiro marco histórico na luta de lésbicas, gays, 

bissexuais, travestis e transexuais, deveria ser visto como um crucial e necessário 

avanço na ampliação e fortalecimento do exercício da cidadania por consolidar direitos 

políticos, sociais e legais tão arduamente conquistados pelo movimento LGBT 

brasileiro no enfrentamento à homofobia.  

No entanto, em 2011, quando o projeto Escola sem Homofobia foi criado, com o 

objetivo de combater a violência e o preconceito contra a população LGBT o termo 

Gênero é alvo de pressão de setores conservadores da sociedade e do congresso, pois o 

material que seria distribuído nas escolas já estava pronto e foi vetado, pois deputados 

ligados a entidades religiosas foram contra o projeto, apelidado pejorativamente de "kit 

gay". 

É preciso destacar que no final de 2010 começaram as discussões para a 

construção do PNE, que é um fruto coletivo de diversas instituições, que integraram as 

discussões na Conferência Nacional de Educação (CONAE).  Mais de 30 entidades 

participaram do processo, dentre as quais se destacam: Fórum Nacional de Educação 

(FNE), Ministério da Educação (MEC), União Nacional dos Dirigentes Municipais de 

Educação (UNDIME, Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE), 

Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais (ABGLT), 

Federação de Sindicatos de Trabalhadores de Universidades Brasileiras (FASUBRA),  e 

https://novaescola.org.br/conteudo/84/conheca-o-kit-gay-vetado-pelo-governo-federal-em-2011
https://novaescola.org.br/conteudo/84/conheca-o-kit-gay-vetado-pelo-governo-federal-em-2011
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a União Nacional dos Estudantes (UNE) e a Confederação Nacional dos E 

(CONFENEN). 

 Três anos depois, o Plano Nacional da Educação (PNE) foi aprovado sem o 

trecho que falava sobre gênero. Frases como "superação das desigualdades 

educacionais, com ênfase na promoção de igualdade racial, regional, de gênero e de 

orientação sexual"  foram substituídas por "erradicação de todas as formas de 

discriminação", sem citar quais eram os tipos de discriminação. A mudança foi feita 

depois de pressões realizadas pela sociedade civil e por deputados. A expectativa era 

que os planos estaduais e municipais avançassem no tema, no entanto isto não 

aconteceu. 

A retirada foi resultado da pressão das bancadas religiosas, que alegaram que 

trazer o tema à tona deturparia os conceitos de homem e mulher, destruindo o modelo 

tradicional de família. Além disso, argumentaram que a discussão do assunto seria 

dever dos pais e não da escola. Este processo também ocasionou seu ocultamento 

também nos planos estaduais e municipais. 

Nas políticas educacionais brasileiras é possível notar que somente os 

Parâmetros Curriculares Nacionais deram legalidade ao tema da sexualidade. Neste 

documento o mesmo é abordado por meio do tema transversal orientação sexual, 

porquanto tanto na Lei de Diretrizes e Bases, quanto no primeiro Plano Nacional de 

Educação (2001-2010) esta discussão permaneceu oculta, não sendo tratada de maneira 

abrangente, explícita e direta, ao contrário do que ocorre com os PCN (LEÃO; 

RIBEIRO, 2012).  

Vianna e Unbehaum (2004) analisaram o primeiro PNE e explicam que de modo 

geral não há menção a gênero em seus objetivos gerais. Para as autoras, uma das falhas 

neste Plano é que não evidenciam as relações de gênero que já são vivenciadas pelas 

crianças no cotidiano da instituição de  Educação Infantil  e na vida social mais ampla. 

No cenário nacional, grupos de segmentos religiosos e/ou ligados aos setores 

mais conservadores da sociedade, criaram um termo pejorativo chamado “Ideologia de 

Gênero”. Sobre o assunto houve verdadeira comoção nacional e uma ampla 

disseminação e deturpação do conteúdo destas propostas, tendo sido apresentado à 

população os “perigos” desta no currículo escolar. Quando, de fato, essa “Ideologia de 

Gênero” se mostra perigosa em si, por consistir em uma tentativa de esvaziamento e 

retirada da cientificidade que os estudos de gênero dão `a temática da sexualidade, 

desejo e identidades de gênero.  

https://novaescola.org.br/conteudo/1473/combater-a-discriminacao-para-promover-a-liberdade
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Ademais, seguir a linha dos que pretendem “combater” a Ideologia de Gênero 

nada mais representa que deixar irrefletidos os papéis estereotipados dos homens e 

mulheres em nossa sociedade, admitindo-os como naturais, e, portanto, compactuando 

com as injustiças dos sistemas que se baseiam na exploração e exclusão da mulher de 

determinados espaços, no estigma de determinados comportamentos, e na atitude de 

discriminar os que de qualquer modo se desviam do que foi normatizado como padrão 

nas relações de  Gênero. 

O que seria mais perigoso: entender os fatores sociais, históricos e culturais dos 

quais dependem a identidade, inclusive a sexualidade, ou mantê-los inconscientes, 

ignorados, mesmo enquanto esses fatores continuam a modelar e a formar nossas 

identidades e relações? Logo se nota que o que predomina no emprego da “Ideologia de  

Gênero” como alvo a ser combatido consiste em motivações mais do que 

conservadoras, obscurantistas, que preferem “tapar o sol com a peneira” a reconhecer a 

razoabilidade de estudos sérios, de estudiosos que adotam o método científico, e que 

convergem na constatação de que os padrões tidos como naturais foram apenas 

naturalizados, foram ensinados e aprendidos socialmente, e dependem menos de leis 

naturais do que de convenções humanas para se sustentarem. 

Ora, o perigo não deve estar em tomar consciência disso, mas em deixar de se 

conscientizar sobre isso, e não lidar adequadamente com as repercussões disso. Mais 

perigoso que refletir sobre essas questões e buscar melhorar os arranjos dos sistemas 

sociais, para aumentar a igualdade e ampliar a inclusão, certamente vem a ser 

compactuar com a desigualdade e a exclusão, por manter estruturas machistas, 

patriarcais, elitistas, sem ao menos apontar os mecanismos pelos quais esse sistema se 

sustenta e se impõe.  

 No atual Plano Nacional de Educação (2014-2024), percebe-se, novamente, 

absoluta omissão e lacuna de explicitação a estas questões nas vinte estratégias e ações 

propostas para a educação brasileira. De forma genérica, consta apenas no artigo 2º 

referente às diretrizes do PNE, o Inciso III que afirma: “superação das desigualdades 

educacionais, com ênfase na promoção da cidadania e na erradicação de todas as formas 

de discriminação”. Consequentemente, na maioria dos Planos Estaduais e Municipais de 

Educação as questões de gênero e sexualidade foram excluídas, mediante embates 

políticos e religiosos caracterizados como “ideologia de gênero”. 

Ultrapassar os limites do tratamento dado pela legislação, sua ocultação, implica 

ressaltar os pequenos avanços dos últimos documentos propostos, como é o caso dos 
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PCN, mas também significa questionar ainda mais a presença de estereótipos de gênero 

e refletir sobre o modo velado, ambíguo e, às vezes, reducionista que os significados de 

gênero assumem nos planos educacionais (VIANNA; UNBEHAUM, 2004).  

Neste sentido, estes atos representam um retrocesso em relação à abordagem do 

assunto, pois convém registrar aqui que os Parâmetros Curriculares Nacionais, 

elaborados e editados pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC) em 1997, já 

previam os assim chamados temas transversais ou temas da vida cidadã, dentre os quais 

constavam Pluralidade Cultural e Orientação Sexual, como mencionado anteriormente. 

Ocorre novamente um silenciamento, como também um ato de omissão do 

Estado, e que pode vir a ser um atenuante e reforçador de processos de exclusão 

sofridos por qualquer indivíduo que integra a comunidade escolar que expressar sua 

orientação sexual e identidade de gênero, que não se enquadrarem em padrões 

heteronormativos e heterosexista. 

Vale ressaltar que em 2017 a Procuradoria Federal dos Direitos dos Cidadãos 

(PFDC), do Ministério Público Federal, divulgou uma nota técnica sobre um modelo de 

notificação extrajudicial divulgado na rede que pretendia proibir a discussão de questões 

de gênero e sexualidade nas escolas. A nota aponta que o modelo de notificação 

“incorre em inconstitucional discriminação ao referir-se de forma preconceituosa à 

homossexualidade, bissexualidade e transsexualidade (…) como critério para a 

diferenciação entre o que deve e o que não deve ser falado em ambiente escolar”. 

Segundo a PFCD (2017): 

 

A censura a assuntos relacionados à orientação sexual e identidade de 

gênero nas escolas constitui grave obstáculo ao direito fundamental de 

acesso e permanência de crianças e adolescentes na escola, pois 

contribui para um ambiente hostil no qual as diferenças não são 

respeitadas, dificultando o aprendizado e o processo de socialização. 

 

A nota técnica é resultado de um processo administrativo instaurado para 

analisar e tomar providências cabíveis com relação a um vídeo e modelo de “notificação 

extrajudicial” de autoria do Procurador Regional da República Guilherme Schelb. Esse 

material foi sendo divulgado em sites e redes sociais, no âmbito do Programa Nacional 

de Prevenção da Violência e Criminalidade Infanto-Juvenil (Proteger), coordenado pelo 

próprio Guilherme. A notificação foi dirigida a diretores de escolas e professores e 

afirmava que, caso insistissem em apresentar conteúdos sobre sexualidade e gênero em 

sala de aula, poderiam ser judicialmente processados. 
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Um importante documento é a Base Nacional Comum Curricular que foi 

homologada em dezembro de 2017. A BNCC foi alvo de intensos debates nos últimos 

três anos. Sua ideia inicial, proposta no PNE, era servir como um documento norteador, 

estabelecendo os objetivos de aprendizagem de todas/os estudantes da Educação Básica 

no Brasil. 

O texto passou por muitas mudanças, e antes de ser aprovado teve três diferentes 

versões e foi divido em dois na metade do processo. Devido à proposta do executivo 

de reforma do Ensino Médio, as discussões sobre essa etapa foram prorrogadas para 

2018 e separadas da Educação Infantil e Ensino Fundamental. Segundo apuração do De 

Olho, das 235 contribuições
2
 enviadas por escrito à 3ª versão da Base, 75 citam 

explicitamente “gênero” e/ou “orientação sexual” sendo 23 contrárias e 51 favoráveis à 

inclusão dos temas e algumas entidades enviaram mais de uma contribuição e algumas 

contribuições foram assinadas por mais de um indivíduo ou entidade. 

Além disso, houve diversas críticas quanto ao processo de construção do texto, e 

em relação ao conflito ao respeito à diversidade. Com a justificativa de que a temática 

de gênero provocara muita controvérsia – tanto na tramitação do PNE, quanto da BNCC 

– o Ministério da Educação (MEC) suprimiu da terceira versão os termos “gênero” e 

“orientação sexual”.  

Neste sentido, percebemos que as políticas públicas que deveriam garantir as 

discussões sobre as questões de gênero para garantir o pleno desenvolvimento da 

criança pequena, esta sujeito de direitos, aponta para um retrocesso no sentido em que 

grandes documentos como o PNE e BNCC excluem tal discussão.  Assim, é necessário 

refletir sobre o currículo posto no interior da pré-escola e que formações no tocante a 

gênero são desenvolvidas para o profissional que atua na Educação Infantil. 

Ressaltamos que não é só no currículo da Educação Básica que a devida 

consideração sobre as questões de gênero deve estar presente, mas no currículo da 

formação de nível superior, inicial e continuada dos docentes. Deve ser algo transversal 

através de todos os níveis de ensino, se quisermos atender às normas desde a 

Constituição Federal (BRASIL, 1988), pelas quais a educação tem papel tão elevado 

para o desenvolvimento humano. 

Estamos falando das práticas docentes na Educação Básica, mas, como maneira 

de remediar muitas questões problemáticas ao lidar com gênero nas relações e nas 

                                                           
2
 Disponível no link: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/13tZCFeWgiVp1Aw82ap2IP4JWGuXXldJVDEh_Xq_oT3E/edit 

http://www.deolhonosplanos.org.br/novo-ensino-medio/
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práticas com os educandos, e atender melhor às normas constitucionais que regem a 

matéria, é inevitável retornar para a formação dos próprios docentes e trazer para esse 

âmbito e por toda a formação continuada, a discussão, a tomada de consciência crítica, a 

revisão necessária às práticas de gênero que hoje os docentes perpassam. 

Nesse sentido, Saviani (2010) revela a necessidade de implantação de um 

Sistema Nacional de Educação no Brasil que efetivamente assegure condições 

necessárias para prover uma Educação com o mesmo e elevado padrão de qualidade a 

toda população. A discussão de questões tão complexas não é resolvida meramente no 

campo individual, mas através de sistema, de reorganização das próprias estruturas e 

práticas estruturantes, e, como todo o sistema é interligado, não é de se estranhar que 

muitas vezes a solução para um problema em dado nível do sistema, se encontre em 

outro nível, ou, dito de outro modo, que variados níveis tenham de trabalhar juntos para 

a solução ser alcançada, para a qualidade de a educação melhorar.  

E quando falamos em qualidade de educação, não podemos mais hoje deixar de 

falar sobre as questões de gênero, que efervescem e vêm à tona na sociedade 

contemporânea. Para lidar com essas questões, no contexto do Sistema Nacional, faz-se 

necessário uma política específica de adequada compreensão, reflexão, debate, revisão 

das práticas, transversalmente nos currículos escolares de todos os níveis. Isso é o que 

nos faz pensar neste momento na BNCC: um documento de caráter normativo que 

define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os 

alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da Educação Básica.  

Conforme definido na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBN 

9.394/1996), a BNCC deve nortear os currículos dos sistemas e redes de ensino das 

Unidades Federativas, como também as propostas pedagógicas de todas as escolas 

públicas e privadas de Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio, em todo 

o Brasil. No entanto, na BNCC não consta a discussão de Gênero.  

Pensar em um Sistema Nacional de Educação ou numa Base Comum Curricular 

sem falar sobre as construções de identidade, sobre o desenvolvimento do educando que 

inclui as questões ligadas à sexualidade, e às diversas representações sobre as diferenças 

sexuais percebidas, não respeita nem os princípios que norteiam o ECA, nem da LDB e 

muito menos os princípios da Constituição Federal. 

Dessa forma, para que as propostas das instituições possam, de fato, representar 

esse diálogo e debate constante, possibilitando que as práticas educacionais valorizem 

as relações de gênero que são construídas nos primeiros anos de ingresso no ambiente 
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escolar, é necessário que a formação docente reflita sobre as questões específicas 

relativas aos cuidados e aprendizagens infantis.  

 

4.5 A formação do profissional que atua na Educação Infantil  

 

O profissional que atua na Educação infantil necessita não só de uma formação 

inicial que atenda às necessidades para o desenvolvimento das crianças pequenas, mas 

também precisa de uma formação continuada que viabilize uma ressignificação das 

práticas pedagógicas contribuindo com a reflexão teórico-prática e com a construção de 

novos saberes e fazeres que a Educação Infantil perpassa. 

Sendo assim, as concepções acerca da formação dos professores da Educação 

Infantil estão vinculadas à função que lhe é atribuída no processo educativo das 

crianças, bem como à concepção de criança e de infância. Para compreender como se 

apresenta na contemporaneidade é necessário buscar como têm sido construídas 

histórica e culturalmente, levando em consideração os contextos sociais, econômicos e 

ideológicos de cada tempo e lugar. 

A Educação Infantil, como o conceito de “infância”, passou por várias 

concepções de acordo com a realidade sócio histórica de cada grupo e de cada época 

como apresentado neste capítulo. 

A formação do professor para atuar na Educação Infantil é preocupação 

constante nas discussões acadêmicas. Atualmente, os cursos de licenciatura preparam o 

professor para a Educação Básica, porém, é o curso de Pedagogia que assume a 

responsabilidade em formar esse profissional para a docência na educação conforme 

instituído na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 

A formação profissional para a Educação Infantil ressurge com o clima 

instaurado após a Constituição de 1988, o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e a Lei Orgânica de Assistência Social. 

Tais dispositivos inserem a criança de 0 a 6 anos (atualmente 0 a 5 anos) no âmbito 

escolar, garantindo o direito da criança à educação e, consequentemente, impondo ao 

Estado a obrigatoriedade de oferecer instituições para essa faixa etária. 

 Desta forma, para viabilizar um curso de formação inicial e continuada de 

professores que contemple tais dimensões é preciso, em primeira instância, a 

valorização da educação infantil como um espaço de desenvolvimento integral do 

sujeito, um espaço educativo, onde o cuidado e a educação são realmente indissociáveis. 
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Outro fator importante é perceber o professor como mediador dos conhecimentos, que 

necessita ressignificar suas práticas e vivências para integrar o cuidado e a educação, 

buscando dar continuidade à formação da criança em instituições diversas.  

Desse modo é preciso destacar, que, quando abordamos a formação de 

professores, podemos estar adotando posições epistemológicas, ideológicas e culturais 

em relação ao ensino, ao professor e aos alunos. Logo a formação de professores deve 

propiciar situações que viabilizem a reflexão e a tomada de consciência das limitações 

sociais, culturais e ideológicas da profissão docente, considerando como horizonte um 

projeto pessoal e coletivo (GARCIA, 1997), respectivamente, aos conceitos, aos 

procedimentos e às atitudes. 

Garcia (1999) contribui para essa reflexão ao enfocar que a formação pode 

adotar diferentes aspectos, de acordo com o sentido que se atribui ao objeto da 

formação, ou a concepção que se tem do sujeito. Para esse autor a formação pode ser 

compreendida a partir de três aspectos: como função social de transmissão de saberes, 

de saber-fazer ou de saber ser, que se referem. 

Essa situação é preocupante e nos interessa porque, a nosso ver é fundamental 

ter uma formação de professores (inicial e continuada) sólida e consistente. Neste 

sentido, as funções do profissional de Educação Infantil estão passando por 

reformulações profundas. O que se esperava dele há algumas décadas, não corresponde 

mais aos dias atuais.  

Assim, os debates estão indicando a necessidade de uma formação mais 

abrangente e unificadora para educadores infantis e de uma reestruturação dos quadros 

de carreira que levem em consideração os conhecimentos já acumulados no exercício 

profissional, bem como possibilite a atualização profissional.   

A LDBN (9394/96) dispõe, no título VI, art. 62:   
 

A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em 

nível superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, em 

universidades e institutos superiores de educação, admitida, como 

formação mínima para o magistério na educação infantil e nas quatro 

primeiras séries do ensino fundamental, a oferecida em nível médio, 

na modalidade normal (BRASIL, 1996). 

 

Nesta perspectiva, afirmo que mesmo com essa formação inicial os professores 

necessitam se aprofundar nos conhecimentos acerca desta educação de crianças 

pequenas, visto que novas teorias surgem, o que exige que este profissional esteja 

sempre atualizado. 
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Isso significa que as redes de ensino devem oferecer e investir de maneira 

sistemática na capacitação e atualização permanente e em serviço de seus educadores, 

aproveitando as experiências acumuladas daqueles que já vêm trabalhando com crianças 

há mais tempo e com qualidade.  

Discutindo essa necessidade de revisão da formação docente, sobretudo do 

profissional do magistério da Educação Básica, de um modo mais geral, e ao mesmo 

tempo mais profundo e crítico, Oliveira (2012) sinaliza que dentre esses desafios, a 

formação dos profissionais que atuam na Educação Infantil apresenta-se como o mais 

urgente e polêmico. As especificidades da Educação Infantil, envolvendo no processo 

educativo o cuidado e a atenção, conforme já mencionado, acrescidas ainda à 

informalidade presente nos processos de trabalho nas creches e pré-escolas, fruto do 

descaso de séculos que essa etapa da educação conviveu, obrigam a revisão dos padrões 

usuais de formação docente que têm na figura tradicional do professor que ministra uma 

disciplina o modelo de profissional a ser perseguido. 

Logo é necessário que os profissionais, nas instituições de Educação Infantil, 

tenham ou venham a ter uma formação inicial sólida e consistente, acompanhada de 

adequada e permanente atualização em serviço. Assim, o diálogo, no interior da 

categoria, tanto quanto os investimentos na carreira e formação do profissional pelas 

redes de ensino, são desafios presentes, com vista à profissionalização do docente de 

Educação Infantil. 

 

O trabalho direto com as crianças pequenas exige que o educador 

tenha uma competência polivalente. Ser polivalente significa que ao 

educador cabe trabalhar com conteúdos de naturezas diversas que 

abrangem desde cuidados básicos essenciais até conhecimentos 

específicos provenientes das diversas áreas do conhecimento.  Este 

caráter polivalente demanda, por sua vez, uma formação bastante 

ampla e profissional que deve tornar-se, ele também, um aprendiz, 

refletindo constantemente sobre sua prática, debatendo com seus 

pares, dialogando com as famílias e a comunidade e buscando 

informações necessárias para o trabalho que desenvolve. São 

instrumentos essenciais para reflexão sobre a prática direta com as 

crianças a observação, o registro, o planejamento e a avaliação 

(BRASIL, 1998). 

 

Não trazer essas questões de gênero, devidamente compreendidas, de maneira 

consciente e criticamente refletidas para dentro da educação, visando uma formação 

docente atualizada e preparada para lidar com essas questões de maneira a respeitar a 

dignidade da pessoa humana e atender essas diretrizes em consonância com esse 
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postulado basilar do nosso Estado Democrático de Direito no Brasil, provavelmente irá 

ferir a própria dignidade inerente aos educandos e todo esse regime de direitos de que 

eles deveriam usufruir. 
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5 A EDUCAÇÃO INFANTIL PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA 

CONQUISTA 

 

Neste capítulo apresentamos o contexto e as relações de gênero vivenciadas 

pelas crianças e professoras na Educação Infantil da rede municipal de Vitória da 

Conquista, bem como as concepções desses profissionais que atuam na pré-escola 

pública.  

 

5.1 Contexto da Educação Infantil no município de Vitória da Conquista 

 

Com relação ao município de Vitória da Conquista, lócus desta pesquisa, o 

histórico da implantação da Educação Infantil demonstra que esta etapa passou a ter um 

caráter mais voltado para educação apenas a partir de 2006, momento em que a 

Secretaria Municipal de Educação (SMED) passou a assumir a responsabilidade pelas 

Instituições de Educação Infantil, que antes faziam parte da Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Social (SEMDES), na qual prevalecia uma perspectiva de atuação 

assistencialista. 

 Nesse mesmo ano, aconteceu uma importante mudança quando, em parceria 

com o Ministério da Educação (MEC), a Secretaria da Educação do Estado da Bahia 

(SEC/BA) e a SMED de Vitória da Conquista implementou o Proinfantil, com vistas a 

alterar a qualidade da Educação Infantil nas instituições. 

Cabe salientar que no art. 86 da LDB 9.394/96 (BRASIL, 1996), o prazo para a 

inclusão da Educação Infantil nos sistemas educacionais era dezembro de 1999, no 

entanto, em Vitória da Conquista apenas em 2006 essas instituições foram inseridas na 

Rede Municipal de Educação. 

 

Quadro 3 – Instituições de Educação Infantil em Vitória da Conquista (2016) 

ZONA URBANA ZONA RURAL TOTAL 

21 1 22 

Fonte: Dados fornecidos pelo Setor de Estatística e Legalização da SMED 
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O atendimento público à Educação Infantil no município de Vitória da 

Conquista não é só em creches e pré-escolas, também é oferecida em espaços 

juntamente com o ensino fundamental.  A Educação Infantil tem atendimento em 

horário integral, e também há creches municipais em período parcial. Os números de 

atendimento, de acordo com os dados do Inep (2017), fornecidos pela Secretaria 

Municipal de Educação são apresentados no Quadro 4.  

 

Quadro 4 - Atendimento da Educação Infantil na Rede Municipal de Educação no 

Município de Vitória da Conquista–BA (2016) 

Educação Infantil  Número de alunos matriculados 

Creches 2.211 

Pré-escola 4.922 

Fonte: (INEP, 2017) 

 

Segundo a Lei 12.796, entende-se que a Educação Infantil deve atender as 

crianças de 0 a 5 anos de idade, dividindo-a em creches as de 0 a 3 e pré-escola, as de 4 

e 5 anos. No município de Vitória da Conquista esta divisão não se limita apenas à 

idade das crianças, mas aos profissionais que atuam com elas. Na Resolução nº 

006/2012, art. 17, está destacada a seguinte relação:  

 
I. para crianças de seis meses a um ano, a relação será de seis crianças 

para um professor e um monitor;  

II. para crianças de um a dois anos, a relação será de dez crianças para 

um professor e um monitor;  

III. para crianças de três anos, a relação será de quinze a vinte crianças 

para um professor e um monitor;  

IV. para crianças de quatro a cinco anos, a relação será de dezoito a 

vinte crianças para um professor e um monitor (VITÓRIA DA 

CONQUISTA, 2012). 
 

 

A escola pesquisada tem 10 salas de aula, atende 340 crianças, distribuídas em 

16 turmas funcionando de modo parcial e integral. Os alunos na faixa etária de 2 e 3 

anos totalizam 90 crianças, são distribuídas em quatro turmas e todas são atendidos em 

tempo integral (8h – 17h). Além disso, a escola tem uma área, na qual as crianças de 

diversas idades brincam e interagem. 

É necessário entender que as instituições de Educação Infantil têm normas de 

funcionamento que foram sistematizadas pelo Conselho Municipal de Educação (CME) 
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de Vitória da Conquista-Bahia que foi criado no ano de 1992, e é responsável por 

definir as ações referentes a todo o sistema de educação do município. Esse conselho 

aprovou, em 2012, a Resolução nº 006/2012, que veio alterar a Resolução 018/2009 do 

município e tem como objetivo “Fixar normas para o funcionamento de instituições de 

educação infantil, jurisdicionadas ao sistema municipal de ensino de Vitória da 

conquista” (VITÓRIA DA CONQUISTA, 2012).  

Assim como o PNE (BRASIL, 2014), o CME (VITÓRIA DA CONQUISTA, 2012) 

apresentou mudanças relevantes no texto das suas metas referentes à formação de 

professores, esse documento apresenta, um texto que trata das normas para o 

funcionamento das instituições de Educação Infantil, desde a concepção até às 

disposições finais e transitórias. 

Em análise `a Resolução 006/12  e ao PME, podemos perceber que ao mesmo 

tempo que há uma preocupação na formação docente, percebemos que não há menção 

alguma sobre as questões de gênero no âmbito da Educação Básica para o município. 

Podemos citar apenas que no: 

Art. 2º São diretrizes do PME: [...] III - superação das desigualdades 

educacionais, com ênfase na promoção da cidadania e na erradicação 

de todas as formas de discriminação; [...] X - fortalecimento na 

promoção dos princípios do respeito aos direitos humanos, à 

diversidade e à sustentabilidade socioambiental. (VITÓRIA DA 

CONQUISTA, 2015). 
 

Neste sentido, sabemos que não há documentos ou diretrizes que fomentem a 

discussão das questões de gênero na educação do município de Vitória da Conquista. 

Mas também sabemos que inseridas em determinada cultura as “crianças” não são 

neutras, são educadas de acordo com as crenças, os mitos, os rituais, a classe, a raça e o 

gênero a que pertencem. Além disso, tanto os sujeitos quanto a profissão não são 

neutros no que diz respeito às relações de gênero, assim buscamos analisar: quem são os 

professores que atuam na Educação Infantil e como exercem o trabalho docente? E 

como esses profissionais percebem e medeiam as relações de gênero no ambiente 

escolar? 

Destacamos que foi necessário solicitar a autorização para a coleta de dados na 

escola e essa autorização foi dada pela Secretaria de Educação do Município de Vitória 

da Conquista. No entanto é necessário salientar que quando foi apresentado o ofício 

para autorização da coleta de dados, a professora responsável pela autorização dos 
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documentos e liberação para a pesquisadora adentrar a escola para fazer a pesquisa 

questionou: 

 

“Não entendi o que você quer dizer com isso. 

Com gênero? Vai falar sobre 

homossexualidade na Educação Infantil? Então 

você garante que não vai falar sobre 

sexualidade? 
 

Foi necessário explicar e exemplificar que as questões de gênero estão 

interligadas nas relações das crianças e criança-professora, que essas relações de gênero 

fazem parte do cotidiano das creches e pré-escolas, como é fundamental que a 

professora questione sobre sua prática em relação à concepção do gênero e que suas 

construções não ocorrem “naturalmente”. Também destaco que esses questionamentos 

foram os critérios para a autorização da pesquisa no âmbito do município, pois somente 

com um documento, fornecida pela Secretaria de Educação e destinada à direção da 

escola, a pesquisa foi autorizada. 

Neste sentido utilizamos um roteiro de entrevista (apêndice E), que buscava 

compreender quais as concepções em relação a gênero das professoras que atuam com 

crianças pequenas. É preciso refletir que as professoras podem não considerar as 

crianças seres assexuados, mas se recusam a discutir questões de gênero e sexualidade 

em função dos posicionamentos de setores mais conservadores da política sobre a 

questão, e consequentemente implica na sua prática pedagógica. 

Para a Professora Júlia “Falar sobre gênero, é falar sobre a sexualidade”. No 

decorrer das entrevistas e das observações realizadas na escola identificamos que as 

professoras confundem os conceitos de gênero e sexualidade. Sobre isso, Ribeiro (2012, 

p. 10) esclarece que a concepção de gênero e sexualidade é atravessada pela diversidade 

“de valores, de religião, de crenças, de costumes, de significações, que também se 

entrelaçam com o dito e o não dito, o pode e o não pode, prazeres e desprazeres, alegrias 

e tristezas, vergonhas, culpas, insinuações, segundas intenções”. 

Nesse contexto, duas professoras entrevistadas se posicionam sobre a temática 

enfatizando que “Não se deve falar de sexualidade com crianças, elas não entendem e 

isso é muito precoce. Pode até aguçar a sexualidade e nós temos aqui crianças de dois, 

quatro anos, que nem sabe falar direito. (Prof. Carla). Já a professora Júlia disse que 

não é contra os homossexuais “mas acho que não devemos falar sobre gênero na 

Educação Infantil, porque são crianças muito pequenas. Até mesmo os pais são contra. 
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É possível reconhecer que as professoras consideram as crianças como seres 

assexuados.  

 
Para muito(a)s educadore(a)s, a criança ainda é vista como um ser 

assexuado e, por isso, as práticas pedagógicas ainda tendem a investir 

nos saberes relacionados à mente sem falar sobre o corpo infantil, 

visto que este, como matriz da sexualidade, é uma realidade tão 

simbólica quanto física e palco de potenciais fontes de excitação 

sexual. Desde pequenos, o sentir expressa prazeres e desprazeres e faz 

desabrochar emoções, afetos e desejos provocando sensibilidades num 

corpo que evidencia seu gênero e sua sexualidade (SCHINDHELM; 

EVANGELISTA, 2013, p. 136). 

 

 

As professoras revelam que a falta de formação profissional na área de gênero 

pode ser um dos fatores que levam as professoras a tomar atitudes sem reflexão sobre 

relações de gênero vivenciadas pelas crianças na escola que são expostas a modelos de 

identidades fixas de masculinidade e feminilidade. O conjunto das falas das professoras 

entrevistadas e as anotações do diário de campo aponta que meninas e meninos recebem 

tratamento diferenciado baseado em comportamento adequado para cada sexo ou 

naturalizam essas diferenças aceitando sem refletir. 

 

 

5.2 O perfil dos profissionais que atuam na Educação Infantil do município de 

Vitória da Conquista – Bahia 

 

É necessário evidenciar que no município de Vitória da Conquista há uma 

distinção entre os profissionais que atuam com crianças de 0 à 3 anos e os profissionais 

que atuam com as crianças de 4 e 5 anos. Pois os profissionais que atuam na faixa etária 

0 a 3 anos, são chamados de monitores. E os professores que atendem com crianças de 4 

e 5 anos são chamados de professores. 

Questionamos essa diferença de nomenclatura e se há alguma diferenciação para 

o trabalho desenvolvimento. No entanto, a coordenadora pedagógica salientou que não 

há qualquer distinção de atividades, ou seja, monitores e professores desempenham a 

mesma função, mas não recebem o mesmo salário e nem têm os mesmos direitos. Pois 

quando não há substituição de monitores para atividade complementar (AC), os 

professores planejam e os monitores não planejam, evidenciando que os direitos 

elencados pela Lei do Piso não estão garantidos para todos os docentes.  



67 
 

 
 

Para entender melhor essa “diferença” entre monitores e professores analisamos 

que os monitores são geridos por contratos da administração e os professores pela 

secretaria de educação. Por isso, a atual gestão da prefeitura sinaliza porque os 

monitores não recebem conforme o Piso Salarial do Professor.  Salientamos que nesta 

escola há 13 professores e somente 3 são contratados, os outros são efetivos e todos os 

professores têm carga horária de 40 horas, exceto uma professora que solicitou redução 

de carga horária. 

Neste sentido, podemos identificar que a Educação Infantil ofertada neste 

município ainda tem caráter assistencialista principalmente para as crianças menores. 

Pois os monitores são lotados principalmente nas creches e não fazem parte da 

Secretaria de Educação, ou seja, atuam na Educação, mas não são legitimados como 

profissionais da educação, visto que os direitos como educador não são observados.  

É preciso destacar que o quadro de professores chama atenção para o maior 

número de mulheres atuando na docência da primeira etapa da Educação Básica, 

conforme o gráfico 1 a seguir: 

 

 

GRÁFICO 1 –  Gênero dos professores que compõem o quadro docente da Educação 

Infantil de Vitória da Conquista, em 2016. 

 

Fonte: Setor de Recursos Humanos – (SMED, 2016). 

Sexo Feminino; 
98% 

Sexo Masculino; 
2% 

; 0% ; 0% 
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Os dados nos informam que temos expressivamente a atuação das mulheres na 

docência da Educação Infantil. A docência na primeira etapa da Educação Básica é 

considerada uma profissão caracterizada como “tipicamente feminina”. A argumentação 

acerca das capacidades naturais das mulheres para os cuidados com a infância, visava 

valorizá-las no interior do lar. Dessa maneira, “aos homens caberia enfrentar a 

competitividade no mundo público, enquanto as mulheres deveriam continuar voltadas 

para o privado, tendo na maternidade o ponto definidor da feminilidade” (MATOS, 

2003, p. 123). 

 Ao conversarmos sobre o perfil dos professores da escola com a professora 

Carla ela explica que não tem professor do sexo masculino atuando na unidade escolar 

porque “realmente é impossível ter professor aqui, porque trabalhamos com crianças 

bem pequenas que estão no integral. Então a gente dá banho e tudo. Para o homem fica 

difícil e até mesmo a família não ia aceitar”.  

Nessa perspectiva, Sônia Kramer (2008) salienta que existe uma correlação entre 

as atividades do magistério na Educação Infantil e o papel sexual desempenhado pelas 

mulheres, caracterizado por atividades e rotinas que reproduzem o trabalho doméstico. 

Elabora-se assim uma justificativa para a pouca qualificação das atividades docentes 

destinadas às crianças, pois essas atividades estariam ligadas ao aspecto afetivo e ao 

papel social atribuído às mulheres. 

 
A divisão do trabalho explicitada aqui acaba por “naturalizar” o 

trabalho desenvolvido pelos docentes na educação infantil, atribuindo-

lhe menor valor no mercado, menor status social, ratificando assim 

uma condição histórica referente à educação de crianças pequenas, 

que para ser educadora, bastava ser mãe, gostar de crianças, apresentar 

habilidades maternas e gostar de criança. Assim, a mulher estaria 

naturalmente apta para reproduzir no âmbito coletivo os atributos e as 

atividades do trabalho doméstico requerido na criação dos filhos. 

(VIEIRA; SOUZA, 2010, p. 126). 

 

Salientamos que a escola pesquisada é composta predominantemente por 

profissionais do sexo feminino, sendo apenas o porteiro do sexo masculino. Neste 

sentido surge outro questionamento: em que medida a inserção da mulher como maioria 

no trabalho docente tem associação a prática pedagógica da Educação Infantil? 
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5.3 A prática docente nos processos de socialização de gênero vividos no contexto 

da Educação Infantil  

 

 As práticas educativas, ao reproduzirem determinados comportamentos, acabam 

determinando posições diferenciadas para meninos e meninas, pois determinadas 

brincadeiras e os brinquedos explorados na Educação Infantil podem estar contribuindo 

para a construção de um modelo único de feminilidade e de masculinidade. É necessário 

enfatizar o papel dos docentes na desconstrução dos significados de gênero nas relações 

infantis, já que, as percepções de “menino e menina” são construídas nas interações 

sociais.  

A apreensão desses dados nos permitiu captar a perspectiva dos professores 

sobre as relações de gênero por eles/as vivenciadas no interior da de uma pré-escola no 

município de Vitória da Conquista. Utilizando alguns instrumentos metodológicos 

buscamos analisar as perspectivas desses profissionais na interação com as crianças no 

que tange as relações de gênero no cotidiano. Na busca desta análise, foi necessário 

considerar as crianças que segundo Santos (2016, p. 197) “são sujeitos ativamente 

engajados na complexidade da trama social; compreendendo-as como atores sociais 

capazes de falar sobre as experiências sociais que constroem cotidianamente”. 

A instituição de Educação Infantil é um espaço socialmente organizado, que 

regula as crianças, mas é fundamental o papel ativo das crianças na construção do seu 

desenvolvimento e o modo como as informações pertinentes ao gênero são processadas. 

Neste sentido, durante a realização da pesquisa, participamos de diferentes momentos 

de interação com as crianças e professoras e destacamos um primeiro momento na 

escola: 

Na hora do recreio, onde há interações das crianças com faixa etária 

diferentes, foi possível perceber que as crianças se organizam em 

grupos, formados só por meninos, outros só por meninas e grupos com 

meninos e meninas. Nesse espaço, percebemos que os meninos 

brincavam de boneca e as meninas de carrinho, sem qualquer 

estranheza. Os brinquedos rosa passavam pelas mãos dos meninos e 

meninas e a brincadeira acontecia. (Diário de campo, 11/09/2018) 
 

Percebemos que a forma como as crianças se organizam no pátio (brincadeiras 

livres) é diferente como estão dispostas em sala de aula. Finco (2008), salienta que a 

prática das “filas de meninas” e “filas de meninos” realizadas repetidas vezes e 

cotidianamente, vai delineando os corpos e comportamentos das meninas para que 
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sejam mais sensíveis. Notamos desde a entrada para sala de aula, que as crianças são 

organizadas em filas separando meninos e meninas. Isso se perpetua dentro da sala de 

aula, quando a disposição das mesinhas é agrupada somente por meninos e outras 

agrupadas apenas por meninas. Todos os dias as crianças já se posicionam nos lugares 

que estavam mudando apenas a ordem das cadeirinhas, mas o grupo permanece o 

mesmo. As atividades desenvolvidas ao longo do dia são feitas em grupos de meninos e 

de meninas. Quando perguntamos porque são agrupadas dessa forma, a professora 

relata: 

 

Se a gente não separar os meninos das meninas, dá muita 

confusão. Eu gosto de colocar um ou dois meninos no máximo 

com as meninas para não ter briga. Na hora dos brinquedos eu 

deixo os meninos pegarem os brinquedos primeiro, porque 

sempre tem alguma menina que pega os brinquedos dos 

meninos. (Professora Carla). 

 

Analisamos que a professora faz a organização com base em experiências, no 

entanto tais arranjos que a professora faz para “evitar” tais confusões nos permite inferir 

que há uma regulação na hora de fazer as atividades e principalmente na hora do 

brincar. E mais ainda nos faz pensar que brinquedos de meninos são esses? Santos 

(2016) salienta que o brincar e as brincadeiras infantis são vistas como momentos de 

legitimação das diferenças de gênero. Assim podemos refletir que a professora não 

percebia que a sua prática regulava as brincadeiras. Neste sentido, fazer filas de 

meninos e de meninas é uma forma de controle/regulação, que proporciona diariamente 

uma distinção do que pode ser feito pelas meninas e o que pode ser feito pelos meninos. 

Santos (2016, p. 49) aponta que:  

 
É extensa a cartografia de elementos materiais e simbólicos 

disseminados cotidianamente no interior das instituições de Educação 

Infantil que informam e conformam modos de ser menino e menina; 

homem e mulher.  

 

Segundo Finco (2004, p. 129) “a brincadeira possui um papel importante no 

processo de socialização e das relações de gênero na infância, pois cria um espaço 

experimental para a construção da identidade de gênero”. Assim percebemos que as 

relações de gênero se constroem e se reconstroem na vivência de meninos e meninas, 

pois é no processo de socialização que as representações e os estereótipos são 

construídos. 
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Podemos assim dizer que as práticas educativas, ao reproduzirem determinados 

comportamentos, acabam determinando posições diferenciadas para meninos e meninas, 

pois determinadas brincadeiras e os brinquedos explorados na Educação Infantil podem 

estar contribuindo para a construção de um modelo único de feminilidade e de 

masculinidade. Segundo Moreira (2007, p. 14) entender as representações é entender 

como são representados os objetos que estão circunscritos a situações referentes a um 

agrupamento social que desenvolve uma enunciação singular de evocação de uma 

realidade.  

No decorrer do período de observação identificamos a operacionalização de um 

projeto didático na escola que tinha como objetivo incentivar a leitura na Educação 

Infantil. Uma dos procedimentos era uma criança é escolhida para colocar um livro na 

sacola e levar para casa, ler com algum familiar e no outro dia deverá contar a história 

com suas palavras para a classe. Vale ressaltar que há duas sacolas na sala de aula, uma 

com destaque de um lacinho rosa e outra com destaque de uma gravatinha azul, sendo a 

sacolinha rosa para as meninas e azul para os meninos. 

Figura 1: Sacolas  dos livros para leitura em casa 

 

Fonte: Acervo fotográfico produzido pela pesquisadora 

 

As sacolas são distribuídas por uma divisão visual entre meninos e meninas, pois 

de acordo com a imagem acima, a sacola que simboliza os meninos está associada a cor 
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azul e o rosa simboliza as meninas.  No entanto, a professora utiliza essas duas sacolas 

para atender as duas turmas (manhã e tarde). Um determinado dia a professora sorteou 

um menino na turma da manhã e ele levou a sacolinha com a gravatinha azul. À tarde a 

professora sorteou outro menino, porém havia apenas a sacolinha com o lacinho rosa. A 

professora pegou a sacola e pediu a criança (menino) para escolher o livrinho. Mas, 

quando ela foi colocar o livro na sacolinha, a criança não aceitou dizendo que era a 

sacola era das meninas. Diante disso, ficamos na expectativa de como a professora iria 

resolver o conflito, pois a criança se recusou a levar o livro na sacolinha, que segundo 

ele era das meninas.  A professora conversou e decidiu que ele iria levar o livro no dia 

seguinte e sorteou outra criança, dessa vez menina. Cunha (2007) aponta que:  

 
Estas duas cores funcionam como uma espécie de etiqueta para que os 

outros tenham certeza do gênero das crianças. As informações 

colorísticas entre outras, posicionam tanto nós adultos quanto as 

crianças numa faixa etária e num gênero. Se transgredirmos a 

orientação do manual das cores para crianças e comprarmos, por 

exemplo, uma bicicleta vermelha e preta (indicada para menino) para 

uma menina, talvez esta menina seja vista como diferente por usar algo 

designado aos meninos. Assim, uma criança pode ser vista como 

diferente pelo uso de uma bicicleta, ou de qualquer outro artefato e isso 

implica em classificá-la através de um bem que foi programado para 

definir seu gênero (CUNHA, 2007, p. 01) 

 

É perceptível essa divisão das cores em alguns dos brinquedos dispostos na sala 

de aula, que nos permite inferir que simbolizam ou representam gênero, que muitas 

vezes passam despercebidos pelas crianças e em outros momentos são marcadores para 

diferenciar o que destinado aos meninos e as meninas. O suporte onde fica guardado as 

escovas também tem essa marcação pela cor, sendo rosa para as escovas das meninas e 

azul para as escovas dos meninos. 

Diante de tantos marcadores de gênero, perguntamos as professoras se existia 

alguma atividade separada para meninas e meninos e os relatos foram: 

 
Não há distinção entre meninos e meninas, só que algumas atividades 

são voltadas para meninas e outras para meninos. Tem brincadeiras 

que os meninos não gostam porque são mais de meninas. Então é 

complicado mesmo. (Prof.ª Carla) 

 

É necessário distinguir algumas atividades, mas outras são em 

grupos. Mas eles mesmo se separam, mesmo quando não separo eles 

(Prof.ª Júlia). 

 

Querendo ou não, é preciso trabalhar de forma diferente, pois os 

meninos são de um jeito e as meninas de outro. Então algumas 
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atividades são para meninos, outras que são para meninas e outras 

que são para todos (Prof.ª Mariana).  

 

É difícil, mas as diferenças existem entre homens e mulheres, então é 

preciso adequar algumas atividades. Mas o tratamento é igual, não 

trato diferente, mas às vezes exijo mais das meninas, pois elas gostam 

mais de estudar. (Prof.ª Priscila). 

 

É possível perceber, que as professoras acreditam que existem atividades que 

apenas meninas podem fazer e outras para meninos, garantindo que existem identidades 

fixas que são reproduzidas no ambiente escolar. Logo, as interações, os comportamentos 

diversificados e não sexistas entre as crianças precisam ser discutidos e incentivados 

pelas professoras, para que não exista uma natural separação entre meninas e meninos 

no ambiente escolar, a fim de que aprendam a respeitar as diferenças e para que as 

desigualdades entre os gêneros diminuam. Fica evidenciado também que as exigências 

para as meninas são maiores que as dos meninos. Pois os meninos são muitas vezes 

vistos pelas professoras como desatenciosos, agitados e agressivos, enquanto as 

meninas são vistas como calmas e meigas. Nas falas das professoras são evidentes essa 

percepção: 

 
Geralmente os meninos brincam entre eles. Por eles brigam e eles 

mesmo se entendem. Já as meninas não têm problema de brincar com 

os meninos, são mais carinhosas. Mas, eu tenho uma menina que não 

tem jeito. Ela não gosta dos brinquedos de meninas, só gosta de 

perturbar os meninos, fica brincando de gude e bola. (Prof.ª Júlia). 

 

Trabalhar com meninos e meninas pequenas é difícil porque os 

meninos só querem as coisas do jeito deles. Não gostam de emprestar 

os brinquedos. Mas meninas mesmo, só brincam com os brinquedos 

delas. Se [...] (criança 4 anos), pegar um carrinho, é confusão, os 

meninos não deixam. (Prof.ª Carla). 

 

Graças a Deus minha sala é tranquila. Tenho mais meninas do que 

meninos e os meninos brincam com as meninas. Só alguns que 

vivenciam essa diferença em casa e quando chega à escola tem o 

mesmo comportamento. (Prof.ª Priscila). 

 

O espaço escolar reforça habilidades distintas para meninos e meninas, 

regulando os corpos e determinando quais os comportamentos são adequados para cada 

sexo. As meninas são destinadas a serem organizadas e delicadas enquanto que os 

meninos são destinados a agressividade. Na preparação para comemorar a primavera, a 

escola organizou uma tarde enviou um convite para a família e também uma 

determinação de como as meninas e os meninos deveriam se vestir: 
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Figura 2: Convite do Evento “Primaveril” 

 

Fonte: Acervo fotográfico produzido pela pesquisadora 

 

Percebemos que a escola faz determinações diferentes ao modo como devem se 

vestir meninos e meninas. E isso é enfatizado pela professora, quando diz que as 

meninas devem vir de vestido, sem saber se realmente todas as meninas gostam de usar 

vestido. Tais determinações impõem orientações por representações de gênero por meio 

das roupas. Assim, conforme aponta Louro (2000, p. 25), 

 
Todas essas práticas e linguagens constituíam e constituem sujeitos 

masculinos e femininos; foram – e são – produtoras de “marcas”. 

Homens e mulheres adultos contam como determinados 

comportamentos ou modos de ser parecem ter sido “gravados” em 

suas histórias pessoais. Para que se efetivem essas marcas, um 

investimento significativo é posto em ação: família, escola, mídia, 

igreja, lei participam dessa produção.  

 

Podemos assim dizer que as práticas educativas, ao reproduzirem determinados 

comportamentos, acabam determinando posições diferenciadas para meninos e meninas, 

pois determinadas brincadeiras e os brinquedos explorados na Educação Infantil podem 

estar contribuindo para a construção de um modelo único de feminilidade e de 
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masculinidade. Logo faz-se necessário enfatizar o papel dos docentes na desconstrução 

dos significados de gênero nas relações infantis, já que, as percepções de “menino e 

menina” são construídas nas interações sociais. 
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6 (IN)CONCLUSÕES 

 

 

Este estudo teve como finalidade analisar como as professoras e crianças atuam 

cotidianamente nos processos de socialização de gênero vividos no contexto de uma 

instituição de Educação Infantil, considerando as concepções desses profissionais que 

atuam com as crianças pequenas. Esta pesquisa foi realizada com as contribuições de 

autores e autoras que abordam as relações de gênero na Educação Infantil dentre eles 

podemos citar Louro (2002); Carvalho (2012); Scott (1995); Finco (2010); Santos 

(2016); 

Em relação ao percurso metodológico, por causa dos objetivos e da questão 

norteadora, esse estudo se caracteriza por uma pesquisa qualitativa, na qual utilizamos 

alguns procedimentos metodológicos como revisão bibliográfica, análise documental, 

observação da escola e entrevista semiestruturada com as professoras da rede municipal 

de Vitória da Conquista. As informações produzidas a partir desses instrumentos 

possibilitaram-nos analisar como as professoras atuam nas relações de gênero 

vivenciadas na Educação Infantil. 

Este estudo revelou que os profissionais da educação desconsideram a influência 

de suas práticas nas relações de gênero vivenciadas pelas crianças e que as crianças são 

expostas a modelos de identidades fixas de masculinidade e feminilidade. Desta forma, 

meninas e meninos recebem tratamento diferenciado por parte das professoras, baseado 

em comportamento adequado para cada sexo. A articulação entre gênero, Educação 

Infantil e a formação continuada ainda representam um desafio a ser superado. 

Os resultados encontrados nesta dissertação mostram que as práticas educativas, 

ao reproduzirem determinados comportamentos, acabam determinando posições 

diferenciadas para meninos e meninas, pois determinadas brincadeiras e os brinquedos 

explorados na Educação Infantil podem estar contribuindo para a construção de um 

modelo único de feminilidade e de masculinidade, conforme a análise dos dados 

coletados nos revelou.  Logo faz-se necessário enfatizar o papel dos docentes na 

desconstrução dos significados de gênero nas relações infantis, já que, as percepções de 

“menino e menina” são construídas nas interações sociais.  
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A análise documental permitiu-nos traçar o perfil dos docentes que trabalham na 

Educação Infantil deste município, e que a fragilidade da formação inicial e/ou 

continuada dos profissionais da Educação Infantil restringem a discussão das questões 

acerca de gênero, revelando que o trabalho pedagógico nas escolas muitas vezes 

apresenta elementos explícitos e implícitos sobre a maneira como o professor vivencia 

práticas de gênero que, na maioria das vezes, reproduzem identidades fixas. 

A diferenciação dos profissionais que atuam com crianças de zero a três anos 

para o docente que atua com crianças de 4 e 5 anos chamam atenção pois na prática 

ambos desenvolvem o mesmo trabalho, no entanto, os que atuam com as crianças 

menores não são lotados pela Secretaria de Educação e sim pela Secretaria de 

Administração. Isso implica em dizer que é de suma importância que as instituições de 

Educação Infantil incorporem de maneira integrada as funções de cuidar e educar, não 

mais diferenciando, nem hierarquizando os profissionais e instituições que atuam com 

crianças pequenas ou àqueles que trabalham com as de mais idade. 

Nessa investigação, as entrevistas das participantes da pesquisa nos permitiram 

perceber, que as professoras acreditam que existem atividades/brincadeiras específicas 

para meninas e outras que só os meninos podem desenvolver, garantido que existem 

identidades fixas que são reproduzidas no ambiente escolar e que as crianças se 

constroem e se reconstroem nos momentos de interação com outras crianças (menina 

brinca de bola e menino de boneca).  

Por isso a necessidade de um olhar “problematizador” e de “desnaturalização” 

dos docentes sobre as questões de gênero na escola contribuem para discutir, superar, 

modificar e não reproduzir no trabalho pedagógico identidades fixas. No entanto, 

percebemos que as políticas públicas que deveriam garantir as discussões sobre as 

questões de gênero para garantir o pleno desenvolvimento da criança pequena, está 

sujeito de direitos, aponta para um retrocesso no sentido em que grandes documentos 

como o PNE e BNCC excluem tal discussão. 

Por fim, é justo indicar que a investigação tem seus limites e permite novas 

reflexões e possiblidades. Novos horizontes que perpassam pela implantação da BNCC, 

que inicia seu processo em 2019 e possibilita a construção dos currículos estaduais e 

municipais que nos permite indagar como serão construídos/implantados tais currículos 

quando a discussão sobre gênero foi retirada da BNCC? Quais as discussões no tocante 

a gênero envolvendo o trabalho docente com as crianças pequenas serão postuladas nos 

currículos? Qual a configuração desses novos currículos diante de um governo 
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autoritário (mínimo 4 anos), que distorce e marginaliza as discussões que possibilitam 

uma Educação de Qualidade? 
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APÊNDICE A - AUTORIZAÇÃO PARA COLETA DE DADOS 

 

 

 

AUTORIZAÇÃO PARA COLETA DE DADOS 

 

Eu, _____________________________________, ocupante do cargo de____________ 

do(a) _______________________, AUTORIZO a coleta de dados do projeto “Gênero 

na Educação Infantil: Investigando a prática pedagógica de professores do 

município de Vitória da Conquista- Bahia e suas concepções sobre o trabalho 

docente envolvendo as relações de gênero na primeira etapa da Educação Básica” 

da pesquisadora Vanessa Gomes de Aquino após a aprovação do referido projeto pelo 

CEP/UESB. 

 

Vitória da Conquista, ___ de_________ de 2018. 

 

 

 

ASSINATURA:____________________________________________ 

 

CARIMBO: 
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APÊNDICE B - TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM E 

DEPOIMENTOS 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM E DEPOIMENTOS 

 

Eu _____________________________________, depois de conhecer e entender os 

objetivos, procedimentos metodológicos, riscos e benefícios da pesquisa, bem como de 

estar ciente da necessidade do uso de minha imagem e/ou depoimento, especificados no 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), AUTORIZO, através do presente 

termo, a pesquisadora Vanessa Gomes de Aquino do projeto de pesquisa intitulado 

“Gênero na Educação Infantil: Investigando a prática pedagógica de professores 

do município de Vitória da Conquista- Bahia e suas concepções sobre o trabalho 

docente envolvendo as relações de gênero na primeira etapa da Educação Básica”  

a realizar as fotos que se façam necessárias e/ou a colher meu depoimento sem 

quaisquer ônus financeiros a nenhuma das partes. 

Ao mesmo tempo, libero a utilização destas fotos (seus respectivos negativos) e/ou 

depoimentos para fins científicos e de estudos (livros, artigos, slides e transparências), 

em favor dos pesquisadores da pesquisa, acima especificados, obedecendo ao que está 

previsto nas Leis que resguardam os direitos das crianças e adolescentes (Estatuto da 

Criança e do Adolescente – ECA, Lei N.º 8.069/ 1990), dos idosos (Estatuto do Idoso, 

Lei N.° 10.741/2003) e das pessoas com deficiência (Decreto Nº 3.298/1999, alterado 

pelo Decreto Nº 5.296/2004). 

Vitória da Conquista - BA, __ de ______ de 2018. 

 

_______________________                             ______________________________ 

Participante da pesquisa                                   Pesquisador responsável pelo projeto 
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APÊNDICE C - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

Você está sendo convidado(a) como voluntário(a) a participar da pesquisa 

“Gênero na Educação Infantil: Investigando a prática pedagógica de professores 

do município de Vitória da Conquista- Bahia e suas concepções sobre o trabalho 

docente envolvendo as relações de gênero na primeira etapa da Educação Básica”.  

Neste estudo pretendemos investigar as práticas pedagógicas de professores da 

Educação Infantil que envolvem as relações de gênero e as formações de identidades e 

subjetividades no tocante a gênero que se reproduzem e se reconstroem nas práticas da 

pré-escola pública.O motivo que nos leva a estudar esse assunto é perceber o professor 

como mediador das relações construídas no ambiente escolar, que necessita refletir 

sobre suas práticas educativas, pois no contexto escolar, é fundamental o papel ativo das 

crianças na construção do seu desenvolvimento e o modo como as informações 

pertinentes ao gênero são processadas. Para este estudo adotaremos o(s) seguinte(s) 

procedimento(s): Pesquisa Qualitativa, tendo como Instrumentos da Metodologia, a 

coleta de dados feita por observação, entrevista e a Análise de Conteúdo (AC), como 

método. Você não terá nenhum custo, nem receberá qualquer vantagem financeira. 

Você será esclarecido(a) em todas as formas que desejar e estará livre para participar ou 

recusar-se. Você poderá retirar o consentimento ou interromper a sua participação a 

qualquer momento. A sua participação é voluntária e a recusa em participar não causará 

qualquer punição ou modificação na forma em que é atendido(a) pelo pesquisador que 

irá tratar a sua identidade com padrões profissionais de sigilo. Você não será 

identificado em nenhuma publicação. Este estudo apresenta risco mínimo. Apesar disso, 

você tem assegurado o direito a compensação ou indenização no caso de quaisquer 
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danos eventualmente produzidos pela pesquisa. Os benefícios deste estudo são 

contribuir para as discussões sobre as questões de gênero na Educação Infantil, 

possibilitar estudos sobre a temática. Os resultados estarão à sua disposição quando 

finalizados. Seu nome ou o material que indique sua participação não será liberado sem 

a sua permissão. Os dados e instrumentos utilizados na pesquisa ficarão arquivados com 

o pesquisador responsável por um período de 5 anos, e após esse tempo serão 

destruídos. Este termo de consentimento encontra-se impresso em duas vias, sendo que 

uma cópia será arquivada pelo pesquisador responsável, e a outra será fornecida a você. 
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Eu, __________________________________________________fui informado(a) dos 

objetivos do presente estudo de maneira clara e detalhada e esclareci minhas dúvidas. 

Sei que a qualquer momento poderei solicitar novas informações, e posso modificar a 

decisão de participar se assim o desejar. Declaro que concordo em participar desse 

estudo. Recebi uma cópia deste termo de consentimento e me foi dada a oportunidade 

de ler e esclarecer as minhas dúvidas. 

 

Vitória da Conquista, ____ de ______________ de 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em caso de dúvidas com respeito aos aspectos éticos deste estudo, você poderá consultar: 

PESQUISADOR(A) RESPONSÁVEL: VANESSA GOMES DE AQUINO 

ENDEREÇO: RESIDENCIAL PROVENCE, BLOCO MANDARIM, AP 201 VITÓRIA DA 

CONQUISTA – BAHIA 

FONE: (73) 988981681 / E-MAIL: VANESSAG.PED@GMAIL.COM 
CEP/UESB- COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA  

RUA JOSÉ MOREIRA SOBRINHO, S/N - UESB 

JEQUIÉ (BA) - CEP: 45206-190 

FONE: (73) 3528-9727 / E-MAIL: cepuesb.jq@gmail.com 

 

 

 

 

_____________________________________ 

Assinatura do(a) participante 

 

 
 

 

 

_____________________________________ 

Assinatura da pesquisadora 
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APÊNDICE D – ROTEIRO DE OBSERVAÇÃO 

 

ROTEIRO DA OBSERVAÇÃO 

 

1. Observação do espaço físico: salas de aulas; infraestrutura: dos espaços fora da 

sala de aula, bem como as imagens e cartazes, etc. 

 

2. Observação das atividades feitas em sala de aula e fora dela, ou seja, observar as 

atividades cotidianas, visando a prática docente em relação as brincadeiras, 

como tendo finalidade analisar as atitudes sexistas, ou seja, as atitudes diante de 

comportamentos não convencionais para meninos e meninas; as oportunidades 

criadas para dialogar com meninos e meninas sobre cores, vestuários, objetos 

utilizados pelas crianças; materiais didáticos utilizados nas situações didáticas 

como: livros, cartazes, brincadeiras, histórias e outros. Também será analisado 

as atitudes das crianças frente à diferença entre gêneros, como se comportam e 

se posicionam. 

 

3. Relação professor x aluno - a relação desenvolvida em sala de aula. Como 

ocorrem as relações interpessoais entre o/a professor/a e os alunos (meninos e 

meninas); A prática pedagógica apresenta-se de forma estimulante e desafiadora 

para meninos e meninas igualmente? As atividades propostas para a turma são, 

em sua maioria, de natureza individual ou coletiva? No caso de ser coletiva, 

meninos e meninas ficam juntos?  

 

4. Disponibilidade de materiais, brinquedos e etc. Como se dão as brincadeiras? 

Que brinquedos estão disponíveis para meninos e meninas? Existem filas para 

sair ou entrar, ir para o recreio, etc? Se existem, as filas são mistas ou separadas 

por sexo? 

 

5. Discurso do/a professor/a - qualquer referência a diferenças entre os sexos; 

destacar qualidades de meninos ou meninas em contraposição ao outro sexo; 

comportamentos iguais em meninos e meninas? (por exemplo, agitação em 

meninos é natural, em meninas é problema) 

 

 

 

APÊNDICE E - ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA 
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ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA 

 

1ª parte: Conhecendo o profissional que atua na Educação Infantil 

 

 Qual a sua Idade? Sexo? Seu estado civil? Possui filho? Quantos? 

 Sua escolaridade? 

 A quanto tempo é professor (a) na Rede Municipal de Vitória da Conquista? 

 Qual a sua carga horária? Como funciona sua jornada de trabalho? 

 Atualmente é contratado(a) ou concursado(a)? O que você acha do seu salário? 

 Como você avalia sua formação enquanto professora(a)? 

 

2ª parte: As concepções do(a) professor (a) em relação as questões de gênero 

 

 Atualmente existem muitos discursos sobre as questões de gênero. Na sua 

opinião, o que é discutir sobre gênero? 

 Na sua opinião, a sociedade atual espera coisas diferentes do homem e da 

mulher? Por quê? 

 Na sua formação inicial, houve alguma disciplina que mencionava ou discutia 

sobre as questões de gênero? 

 Você já fez alguma capacitação/formação continuada sobre formação docente? 

Algum desses cursos abordou a temática gênero? 

 A BNCC retirou os termos que mencionavam a palavra gênero. O que você 

pensa sobre isso? 

 

3ª parte: A prática docente nas situações que envolvem as relações de gênero 

 

 Na Educação Infantil é necessário a ludicidade nas atividades, por isso as 

brincadeiras são presentes nessa etapa da Educação Básica. Quais as 

brincadeiras preferidas pelos meninos? E pelas meninas? 
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 Em quais atividades os alunos(a) são separados em grupos por sexo (meninos e 

meninas)? 

 Você já percebeu alguma diferença no comportamento dos seus alunos quando 

eles estão desenvolvendo alguma atividade juntos (meninos e meninas)? 

 Você acha que a escola colabora no desenvolvimento de habilidades e interesses 

diferentes em meninos e meninas? Por quê? 

 Algo a acrescentar.... 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


