
208

PESQUISA COM CRIANÇAS E RELAÇÕES DE GÉNERO NA EDUCAÇÃO
INFANTIL BRASILEIRA: O QUE SE INSCREVE NOS CORPOS INFANTIS1

Gislene Cabral de Souza2

Evandro Salvador Alves de Oliveira3

RESUMO
Este texto traz os dados de uma pesquisa realizada no Brasil, com crianças, abordando discussões e
reflexões construídas a partir da perspectiva dos estudos culturais e pósestruturalistas.  Temos a escola
como um espaço social de fortes tensões, que, se, por um lado, reproduz modelos, por outro, consti
tuise como um terreno privilegiado de discussões e rompimento de tabus, trazendo às crianças a opor
tunidade de problematizar os padrões dominantes de relacionarse afetiva e socialmente. A pesquisa
foi desenvolvida em uma Escola Municipal de Educação Infantil (EMEI), estado de Mato Grosso, no Bra
sil, em uma turma do 2º Agrupamento do 2º Ciclo, tendo como sujeitos a professora da turma, gra
duada em Pedagogia, e 20 crianças com idades entre 5 e 6 anos. A estratégia metodológica utilizada
pautouse na observação participante do cotidiano das crianças na escola, com vistas à análise das re
lações de género nos modos como elas se relacionam no contexto da Educação Infantil com seu corpo
e o corpo do outro durante as brincadeiras, os diálogos e nas escolhas dos artefatos escolares. Trata
se de uma pesquisa qualitativa, de abordagem etnográfica, em que a investigação também deparou
com feminilidades e masculinidades que são produzidas na escola. Nesse sentido, observase que, em
suas relações de género, as crianças aprendem comportamentos padronizados socialmente, que re
percutem em seus modos de ser menino e menina. Constatase, ainda, que os discursos presentes em
sala de aula são pautados em relações binárias, que demarcam os tempos, os espaços e os objetos
que pertencem a meninos e meninas. 
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Introdução
Na contemporaneidade, observamos que questões de género vêm sendo intensamente

debatidas e discutidas no âmbito da educação. Muitas pesquisas sobre essa temática, no ce
nário nacional, têm sido desenvolvidas nas áreas de Psicologia, Sociologia e educação, tais
como as de Louro (1997; 1999); Felipe (2003) e Guizzo (2005). Dessa forma, as reflexões, ex
certos e debates que aparecem, aqui no texto, por meio de alguns recortes, são frutos de
uma pesquisa desenvolvida junto ao Programa de PósGraduação em Educação, da Univer
sidade Federal de Mato Grosso4. 

Na esteira dos estudos culturais, destacamos, conforme Steinberg (1997, p. 105), que
essa perspectiva apresenta “possibilidades para novas formas de estudar a educação e, es
pecificamente, a educação infantil”. Assim, esses estudos contribuem para a compreensão

1 Trabalho apresentado no GT “Usos do corpo; comportamentos e quotidianos pósgénero como estratégias de
agenciamento” do V Congresso Internacional em Estudos Culturais: Género, Direitos Humanos e Ativismos.
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4 Esta pesquisa contou com a orientação da Profa. Dra. Raquel Gonçalves Salgado, coordenadora do Programa de
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de que a infância seja analisada como um grupo cultural que possui modos próprios de ver
e avaliar o mundo, mas que, infelizmente, ainda não são contemplados, por ser um grupo
que exerce pouco poder na sociedade, cujas visões são, muitas vezes, silenciadas no currículo
escolar. Por isso, é necessário observar novos campos de estudos, “trazendo vozes anterior
mente marginalizadas e introduzindo perspectivas diferentes na discussão acadêmica e na
prática educacional” (STEINBERG, 1997, p.106).

O presente artigo, dessa forma, se propõe a contribuir com outros que, de acordo com
as concepções de Vianna e Finco (2001), defendem a necessidade de pensar sobre como
práticas e mecanismos sociais estão, de alguma maneira, presentes na educação de meninos
e meninas, como são inscritos em seus corpos, como normalizam, disciplinam, regulam e
controlam comportamentos, posturas, verdades e saberes. 

Nessa perspectiva, as questões elegidas para nortear este trabalho são as seguintes:
quais artefatos, objetos, imagens que remetem às questões de género, são significativos para
as crianças e circulam entre elas nos diferentes espaços e tempos da escola? Que tempos e
espaços são usados e criados pelas crianças para compartilhar práticas que remetem às re
lações de género? Que relações às crianças estabelecem com o próprio corpo e o corpo do
outro, que são marcadas por questões de género? Como as relações de amizade são atra
vessadas por essas questões?

Apesar dos grandes debates sobre o tema, as iniciativas para preparar os educadores a
lidarem com temáticas relacionadas ao género, principalmente no âmbito da Educação In
fantil, não têm sido suficientes. Ainda encontramos profissionais que carregam, em seus dis
cursos, um ranço de conservadorismo, oriundo de uma cultura que ainda insiste em ser
dominante, sem respeitar a história pessoal e cultural, a etnia e a identidade sexual de cada
criança. Como destaca 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 de
sarranjando seus lugares sociais, suas disposições, suas formas de ser e estar no mundo.
Essas construções e esses arranjos são sempre transitórios, transformandose não apenas
ao longo do tempo, historicamente, como também transformandose na articulação com
as histórias pessoais, as identidades sexuais, étnicas, de raça, de classe.

Pretendemos, com este texto, contribuir para os conhecimentos produzidos no âmbito
dos estudos da infância, atravessados pelas relações de género no contexto escolar, no sen
tido de proporcionar reflexões sobre a temática em âmbito nacional e internacional, no que
se refere à educação formal de crianças da educação brasileira, pois essas experiências, na
infância, ainda são temas tabus que permeiam os discursos dos educadores em seus valores,
práticas e relações sociais. 

Isso se deve, em grande parte, ao fato de que tais temas se opõem à imagem cristalizada
de infância e criança puras e inocentes, assumida como a ideal. Salientamos que não se trata
de um assunto em que apenas o Brasil, um país da América do Sul que tem se debruçado
sobre essas questões, tem vivenciado nas relações entre crianças e adultos na escola con
temporânea. De acordo com os autores, entre eles Sarmento e Pinto, a partir de estudos de
senvolvidos na europa, por exemplo, vemos que:
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Com efeito, crianças existiram sempre, desde o primeiro ser humano, e a infância como
construção social — a propósito da qual se construiu um conjunto de representações sociais
e de crenças e para a qual se estruturaram dispositivos de socialização e controlo que a ins
tituíram como categoria social própria – existe desde os séculos XVII e XVII. (SARMENTO;
PINTO, 1997, p. 213)

Nesse sentido, destacamos que a opção metodológica inspirada na etnografia, baseada
em Ferreira e Nunes (2014), parte da intenção de conhecer a infância contemporânea e as
interpretações das falas, gestos e atitudes das crianças, conforme defendem os estudos da
infância, rompendo com a visão científica dominante, que costuma desconsiderar o olhar
infantil. Tendo as crianças como atores sociais, os dados são produzidos na interação das
crianças com outras crianças e também com a professora, onde elas reproduzem e produzem
sentidos, que nos interessam tanto. 

Assim, destacamos que este trabalho voltase para a desconstrução de postulados ainda
fortemente presentes nas concepções e práticas de professores e professoras de Educação
Infantil, que são: a naturalização da inocência infantil e os papéis fixos de masculinidade e
feminilidade que normatizam visões e condutas das crianças, desde a mais tenra idade, e
são muito vigentes no trabalho pedagógico nessa modalidade da Educação Básica.  Para que
essas identidades sejam propagadas, são utilizadas estratégias que garantam o controle da
sexualidade das crianças e de seus corpos, de forma a disciplinar suas condutas, seus modos
de ser e relacionarse com o outro. 

Partindo de um ponto de vista histórico, para contextualizar nossa discussão, é crucial
afirmar que a concepção de infância que temos hoje é bem distinta de como era há alguns
séculos atrás. A infância, portanto, é um conceito que diz respeito à demarcação de um
tempo da vida humana, histórica e socialmente construído. Dessa forma, e tomando como
foco questões como corpo e sexualidade, mediados pela cultura e pela educação, podemos
trazer como exemplos as práticas sexuais compartilhadas por crianças e adultos, existentes
na Idade Média, condutas tidas como absolutamente normais naquele contexto e que, na
modernidade, passam a ser vistas como aberrações. O fato é que a sociedade, por muito
tempo, tratava as crianças como adultos em miniatura, desconsiderandoas como sujeitos
em suas particularidades. 

Ao apresentar o conceito de infância com base em Ariès (1981), é importante considerar
que este retrata o contexto europeu e temos apenas a visão ocidental, ou seja, esse modo
de ver a infância foi baseado na europa e, por isso, não considera a diversidade de cultura
de outros espaços. Com a colonização do Brasil, os europeus trouxeram não só valores e cos
tumes, mas também concepções de infância, que influenciam a cultura brasileira até os dias
atuais.

A visão da inocência das crianças tinha o intuito de preserválas dos malefícios do
mundo e evitar que mantivessem contato com a sexualidade, desenvolvendo o caráter e a
razão para que elas não se tornassem débeis. Ariès (1981), demonstra ainda que, no século
XVIII, as crianças eram paparicadas, no intuito de permanecerem inocentes, além de existir
a necessidade de moralizálas para que a debilidade infantil desaparecesse. 

De acordo com Foucault (1993), a partir do século XVIII, as instituições educacionais
multiplicaramse, aperfeiçoaramse e se tornaram um exemplo de poder, com a função de
disciplinar as crianças, principalmente o corpo e a sexualidade de meninos e meninas, o que
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comprova que a sexualidade infantil era vista com grande preocupação. Além dos pedagogos,
os médicos compartilhavam dessa preocupação, passando a vigiar as crianças e instalaram
dispositivos de vigilância, criaram maneiras de forçar confissões, estabeleceram discursos
acerca dos riscos da sexualidade vivida ainda na infância e colocaram os pais e professores
em estado de alerta constante.

Com foco agora no tripé infância, corpo e cultura, ressaltamos que existem alguns dis
cursos que reforçam as características físicas e os comportamentos esperados para meninas
e meninos. Pequenos gestos e práticas de professores quando, por exemplo, elogiam a de
licadeza de uma menina e a força de um menino; ou quando é pedido para um menino ajudar
a carregar os materiais para as atividades e para a menina ajudar a limpar a sala de aula. 

Essas situações ocorrem diariamente nas escolas, e comprovam que as expectativas são
diferentes para meninos e meninas. Assim, meninas e meninos vão desenvolvendo suas po
tencialidades para corresponder às expectivas determinadas pelos adultos, ou seja, de acordo
com as características mais aceitáveis para o feminino e para o masculino. O fato é que a es
cola reforça as diferentes habilidades entre meninas e meninos, mesmo que de maneira sutil.
Isso orienta as expectativas com relação ao desempenho intelectual considerado mais correto
para cada sexo. Dessa forma, meninas e meninos têm educação muito distinta, mesmo que
estejam na mesma sala de aula e fazendo as mesmas atividades, lendo os mesmos livros e
ouvindo o mesmo professor. 

Segundo Nunes e Silva (2000), as justificativas para desempenhos escolares diferentes
entre meninos e meninas na Educação Infantil estão vinculadas às representações dos pro
fessores em relação aos comportamentos. Esperase que as meninas sejam dedicadas, co
municativas e sensíveis, pois essas são características femininas. Enquanto os meninos devem
seguir características tidas como masculinas: dispersivos, agitados, desatentos e, ainda assim,
inteligentes. Assim, as marcas de género vão sendo inscritas nos corpos de meninas e de
meninos de acordo com o que o adulto define como o que é ser menino e o que é ser menina
em nossa sociedade.

Desde muito cedo, esse processo de feminilização e masculinização é imposto às crian
ças, moldando as meninas para manterem atitudes dóceis e os meninos a serem corajosos
e agressivos, sofrendo, desde muito pequenos, preconceitos de género.

A palavra “género” pode ser usada com os mais variados significados e acepções, sendo
utilizada em diversos campos do conhecimento e atribuída para definir características e va
lores tanto nos reinos animal, vegetal e humano. Nas ciências naturais, género significa “es
pécie”; já para as ciências sociais e humanas, campo no qual se situa esta pesquisa, género
também está relacionado à construção cultural das noções de feminilidade e masculinidade,
a partir das diferenças sexuais.

Para continuar a tratar de género, é preciso, primeiramente, inserir esse conceito em
um caráter histórico para, em seguida, identificálo na temática e no contexto específico de
um determinado momento histórico. Os estudos de género tiveram sua origem com os mo
vimentos feministas, sem nenhum destaque acadêmico. Com o tempo, foram ganhando mais
prestígio até adquirir consistência no campo da pesquisa acadêmica. Ao discutir as questões
de género, a brasileira Louro (1997) enfatiza a história do movimento feminista, por se tratar
de um processo de luta de direitos em busca de tornar as mulheres visíveis, pois a segregação
social e política teve como consequência a invisibilidade da mulher como sujeito. A autora
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ressalta que, para compreender o lugar e as relações estabelecidas entre homens e mulheres,
é importante observar não os sexos, mas o que foi construído a respeito dos sexos. 

Na esteira dessas reflexões, temos também Scott (1990), que entende género como um
elemento que constitui as relações sociais fundamentadas sobre as diferenças observadas
entre os sexos, portanto, uma construção histórica e social dos sexos. Desse modo, o conceito
de género tem a ver com a construção social do sexo anatômico ou por meio das diferenças
que se percebe entre os sexos. Assim, os estudos de género auxiliam no entendimento das
relações sociais, em especial porque se detêm sobre conceitos, práticas e representações
desenvolvidas entre os seres humanos, principalmente sobre aqueles que se constroem a
partir das relações entre as pessoas do mesmo sexo ou de sexos diferentes, de idade, cor,
raça e classe social distintas.

Em nosso mundo contemporâneo, as pessoas são representadas a partir das identidades
de género e sexual. Como explica Weeks (1995, p. 89),“tememos a incerteza, o desconhecido,
a ameaça de dissolução que implica em não ter um identidade fixa”. Por outro lado, os dis
cursos sobre os corpos produzem modos de ser, com cada cultura funcionando como um
corpo social que produz corpos individuais. A família, a igreja, a mídia e a escola, dentre outros,
por meio de suas práticas e de seus discursos, produzem os seres humanos, bem como os
modos como estes são reconhecidos como pessoas. Nesse sentido, Rosa (2004) argumenta
que o corpo é definido como “um hipertexto, cenário, mapa, sinalizador, território de protesto
e de criação. Subterfúgios e dribles... acessórios, adornos, decorações” (ROSA, 2004, p. 7).

As análises oriundas dos estudos realizados por Michel Foucault (1993) sobre a utilização
do corpo, as relações de poder sobre ele são bem pertinentes ao serem relacionadas aos es
tudos da sexualidade, principalmente em se tratando de seus vínculos com os diferentes dis
cursos: médico, jurídico, psicológico, educacional e religioso. A sexualidade tem sido
destacada como um dos temas centrais, sendo apresentada em discursos como universal e
de modo essencialista.

Felipe (2005) afirma que, mesmo com todo o destaque que vêm recebendo nas últimas
décadas, os corpos continuam sendo minuciosamente controlados e vigiados, principalmente
no que se refere à sexualidade. É importante ressaltar como alguns temas diretamente liga
dos ao uso do corpo e seus prazeres, ainda são quase inquestionáveis. 

Metodologicamente, para atender aos preceitos éticos, o diretor da escola assinou uma
declaração autorizando a realização da pesquisa naquela unidade escolar; a professora e os
pais das crianças da turma pesquisada consentiram a participação delas mediante a assina
tura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE); as crianças também foram con
sultadas sobre o interesse de contribuir com a pesquisa e aceitaram participar. 

No transcorrer da pesquisa, analisamos as falas das crianças, recolhidas nos momentos
em que com elas estivemos, particularmente, no horário da saída, quando a professora se
afastava por 15 minutos, para acompanhar o fluxo de familiares. Tais ocasiões se constituíram
em rápidos, porém ricos encontros em que as crianças se sentiam livres para conversar, pois
a aula havia acabado. Assim, elas poderiam falar sem se preocupar com seus modos, sua
postura, seu tom de voz. 

É importante destacar que a rotina das atividades das crianças iniciase com a acolhida
dos alunos. Nesse momento, já é possível notar o binarismo masculinofeminino, pois,
quando chega um menino, ele é recepcionado e abraçado apenas pelos outros meninos da
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turma, e o mesmo acontece com as meninas, posto que somente elas se levantam para abra
çar a menina que chega. Houve momentos em que, após o início das aulas, as crianças foram
brincar em um dos parques existentes na escola e, depois da merenda, a professora dispo
nibilizou artefatos para que elas brincassem livremente na parte externa da sala de aula.
Nessa EMEI, não há recreio, apenas o horário do lanche e, de acordo com o cronograma da
escola, a socialização acontece toda sextafeira, porém, a professora MBO5 prefere ocupar o
espaço do parque, onde podem ficar as crianças de sua turma. 

Na rotina escolar as crianças transitavam por vários espaços do ambiente. Geralmente,
quando a educadora as convidava para se direcionarem a outro ambiente, seja o pátio ou
algum parque, elas, automaticamente, se organizavam em duas filas: uma de meninos e
outra de meninas. Um dia, um menino ficou na fila das meninas e, ao ser surpreendido por
um colega, foi chamado de “boiola”. Nesse momento, todas as crianças riram e a professora
solicitou que o menino voltasse para a fila correta sem fazer qualquer tipo de menção ao co
mentário efetuado pelo colega. Situações como esta, em que a postura adotada pela pro
fessora foi omitirse, evidenciam que os silenciamentos também ensinam. 

Quando o(a) docente se omite diante de uma situação como a descrita acima, sustenta
práticas binárias nas relações de género e legitima preconceitos, pautados em modos rígidos
de ser menino e menina e na discriminação de outras sexualidades, distintas da heterosse
xual, à medida que a palavra “boiola” denota um termo pejorativo e ofensivo dirigido ao me
nino cuja conduta, supostamente, é destoante dessa norma.

A segregação entre meninos e meninas aconteceu em vários momentos durante a ob
servação. Em uma atividade para trabalhar o equilíbrio, eles se posicionaram nas muretas
do parque e caminharam conforme a solicitação da professora. O menino HFSF sugeriu que
as filas fossem de meninos e de meninas e a professora concordou, em que os meninos ficam
de um lado e as meninas do outro. 

Assim, observamos que as crianças já estavam habituadas a se posicionarem separada
mente e, nesse momento, não existia, por parte da professora, nenhum estímulo ou inter
venção para que as crianças se organizassem de outra maneira.

Um fato que merece destaque era o caso de uma única menina que se sentava com os
meninos, porque chegava atrasada na escola. As crianças, ao chegarem, escolhiam seus lu
gares, e, como KSR chegava às 7h15 diariamente (a aula começava às 07h00min), ela só en
contrava cadeira vazia perto dos meninos e ficava triste a aula toda, aguardando o horário
da saída. Quando alguma criança iria embora, ela imediatamente se posicionava próxima
das meninas, o que lhe dava prazer, como se fosse uma reintegração ao único grupo ao qual
poderia pertencer. Porém, nas atividades externas, ela não tinha o aval das meninas para
delas se aproximar, já que, na aula, estava sempre junto com os meninos. É interessante ob
servar que a posição espacial e, ao mesmo tempo, social ocupada por KSR na sala de aula
funcionava como uma espécie de passaporte vetado que ela possuía para pertencer ao grupo
de meninas.

Observase, portanto, que, em virtude de KSR permanecer próxima aos meninos na sala
de aula, desencadeiase, no grupo de meninas, um movimento de exclusão em relação a ela,
posto que, quando as crianças se encontram em outros espaços, ela não se sente aceita pelo

5 Utilizamos as iniciais do nome da professora da turma. Mais adiante, para representar as crianças, também ado
tamos a estratégia de utilizar as iniciais de seus nomes. 
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grupo, voltando a ficar junto com os meninos. De acordo com Brougère (1998 apud Salgado,
2015), a cultura lúdica é o conjunto de costumes e regras lúdicas composta por práticas so
ciais e significados vivos. Por não se apresentar da mesma maneira em diferentes contextos,
os modos de brincar são distintos e, nesse caso, a questão de género é um importante fator
a ser considerado. É o que ocorre na situação de KSK, a qual, ao ficar próxima dos meninos
na sala de aula, deve, segundo as outras meninas, continuar com eles em outros momentos.
Desse modo, são estabelecidas regras de exclusão e segregação que regulam o grupo de
pares, posto que as crianças que não compartilham das mesmas regras são discriminadas
no interior de uma determinada cultura lúdica.

A segregação por géneros está fortemente presente nas brincadeiras e nas interações
das crianças, que estão condicionadas a essa forma de organização e, sozinhas, não conse
guem romper com esse modo de se relacionar. Na maioria das vezes, conforme observamos,
não existem brincadeiras entre meninos e meninas. Não é só na sala de aula que o binarismo
predomina. Em outros espaços de convivência, a separação/segregação como prática coti
diana vigente nas relações entre as próprias crianças e entre a professora e as crianças tam
bém está presente.

As brincadeiras das crianças remetem à questão social e culturalmente construída das
relações entre géneros, em especial na infância, pois se aprende, desde muito cedo, que essas
relações necessitam de vigilância, de maior controle por parte dos adultos. Os próprios pais
das crianças sugerem que as meninas se relacionem com as meninas e os meninos com os
meninos, e, dessa forma, as marcas identitárias reforçam os modos de ser menino e menina.

A forma como as crianças se relacionam, com base na demarcação de género, durante
grande parte do tempo, é visível. A professora, por sua vez, está de tal modo habituada a
ver os grupos de meninos de um lado e das meninas de outro, que essa separação se encon
tra naturalizada para ela. Em todos os momentos, eles se organizam como de costume e a
professora não se manifesta, perpetuando o binarismo menino/menina em todas as ativi
dades por ela propostas. Não são proporcionadas às crianças da turma outras formas de se
relacionarem e elas perdem a oportunidade de criarem outras relações, construírem outras
brincadeiras em que ocorra a interação entre meninos e meninas, o que, consequentemente,
fortalece e legitima a separação em grupos.

Portanto, como considerações finais, julgamos importante destacar alguns aspectos: o
conceito de género ganhou, nas últimas décadas, grande destaque não só no meio acadê
mico, mas também em movimentos sociais e nas políticas públicas que visam promover a
igualdade de género e os direitos sexuais, sobretudo no Brasil. Tamanha é a importância do
tema, que impacta na transformação da sociedade, que as instituições educacionais não
podem ficar à margem dessa discussão, principalmente porque as escolas são os locais mais
indicados para trabalhar esse tema. 

Os temas relacionados ao género, mais ainda depois de realizar esta pesquisa no cenário
brasileiro, devem ser problematizados no currículo da Educação Infantil, para que possam
ampliar as possibilidades pedagógicas de uma nova visão para as crianças e suas infâncias.
Durante as aulas, observamos que as crianças tinham uma postura de resistência para se
adequarem a algumas normas ou regras impostas pela professora. Essa postura evidencia
como meninos e meninas exploravam os espaços e situações. Resistir ao fazer uma atividade
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solicitada pela professora é uma forma das crianças transgredirem as regras no universo es
colar. 

Destacamos, ainda, as falas, gestos e atitudes que se fazem presentes nas relações entre
as crianças latinoamericanas, em seus diálogos e relações na escola. A respeito dos artefatos,
objetos e imagens que remetem às questões de género, compreendemos que esses são sig
nificativos para as crianças e circulam entre elas nos diferentes espaços e tempos da escola,
pois aqui incide uma questão que desemboca em outras questões relacionadas à aquisição
de material lúdico. Portanto, compreendemos, nesta pesquisa, que as relações que as crianças
estabelecem com o próprio corpo e o corpo do outro demonstram a separação entre meninos
e meninas, consolidados nos artefatos usados nas roupas, acessórios e brinquedos utilizados. 

O silenciamento perante as questões de género como estas podem contribuir para a
perpetuação da cultura do binarismo nas relações sociais, refletindo nas formas de se rela
cionar com o outro e consolidando modos de viver a infância fortemente demarcados por
essa lógica. Dessa forma, a pesquisa possibilitou, também, instigar novas reflexões sobre as
relações de género na Educação Infantil, para que seja possível compreender melhor as di
ferentes maneiras de ser menino e de ser menina, respeitando cada criança, seus desejos,
histórias, experiências e subjetividades.
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