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RESUMO

Esta pesquisa tem como objetivo identificar a forma como professoras dos Primeiros Anos do Ensino
Fundamental compreendem as relações de gênero no cotidiano escolar, averiguando o posicionamento das
mesmas. O trabalho baseia-se em pesquisa qualitativa de tipo exploratória, realizada numa escola da
cidade de Ribeirópolis, estado de Sergipe. A coleta de dados foi feita por meio de entrevista individual
concretizada pela aplicação de um questionário com questões norteadoras. O estudo possibilitou
apreender que elas possuem um protótipo hegemônico de masculinidade e feminilidade. De modo que
precisam buscar e construir conhecimentos acerca das relações de gênero, a fim de reeducar- se,
descontruir tabus e preconceitos, resultando em uma mudança sócioafetiva.

Palavras-chaves: gênero, professores/as, escola.

Abstract

This research aims to identify how teachers of Early Years Elementary School understand gender relations
in the school routine, checking the placement of the same. The work is based on an exploratory qualitative
research conducted in a school in the city of Ribeiropolis, state of Sergipe. Data collection was done
through individual interviews realized by applying a questionnaire with guiding questions. This study
enabled us to apprehend that they have a prototype of hegemonic masculinity and femininity. So they
must seek and build knowledge about gender relations in order to reeducate themselves, deconstructing
taboos and prejudices, resulting in a change socioaffective.

Keywords: gender, teachers / the school.

1. INTRODUÇÃO

Compreender o conceito de gênero dentro de suas interfaces e posicionar-se diante das diversas correntes
teóricas, demanda diversas pesquisas, ou seja, o pesquisador, para situar-se em uma linha teórica, deve
praticar o exercício contínuo de leituras, que só irá concretizar-se com o tempo. Todavia, entender tal
conceito numa perspectiva ampla é imprescindível para compreender que homens e mulheres devem ser
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respeitados de forma igual, pois mesmo com diferenças em múltiplos aspectos, é totalmente arbitrária a
ideia de superioridade masculina e inferioridade e feminina.

Logo, cabe à escola como instituição social, voltar a atenção para essas questões, uma vez que, dentro
desse espaço são originados estereótipos e discriminações nas relações de gênero. Os/as professores/as
dos primeiros anos do Ensino Fundamental e demais educadores/as devem avaliar as práticas pedagógicas
para facilitar os/as alunos/as a compreenderem que é fundamental respeitar as pessoas e as diferenças e
entender que os direitos e os deveres devem ser iguais, tanto para meninos quanto para meninas.

Nesse sentido, é necessário refletir como são formadas as relações sociais, bem como, “É relevante refletir
sobre os modos como se regulam, se normatizam e se vigiam os sujeitos de diferentes gêneros, (...)
refletir sobre as práticas que tais sujeitos (...) acionam para se constituírem como homens e mulheres.”
(LOURO, 2007, p. 204).

2. GÊNERO

Cada contexto social atribui variadas formas de conceder o feminino e o masculino. Nesse sentido, as
instâncias sociais de cada sociedade em diferentes épocas instituem formas de meninos e meninas serem
e se comportarem perante si e aos outros. Assim, a escola também, como instituição social, corrobora
para que as crianças se constituam como meninas e meninos em um processo contínuo e inacabado. No
sentido dos indivíduos aprenderem culturalmente se constituírem como homem e mulher caberia
interrogar: “por que as crianças seriam imunes à multiplicidade de significados – de gênero, sexuais,
prazeres, desejos – veiculados nas novelas, notícias, filmes que as interpelam cotidianamente Será que as
crianças não têm conhecimentos, opiniões ou sentimentos sobre seus corpos” (RIBEIRO et al, 2004, p.
121-122).

Assim, para entendemos o que é gênero, cabe uma separação entre a noção de gênero e a noção de sexo,
sendo que o último tem vários significados, pode está relacionado a um exercício “fazer sexo” ou aos
prezares do corpo e dos sentidos, ao desejo. A sociedade, ao longo dos séculos, preocupou-se com o sexo,
deixando-o em vigilância e em controle social e relacionando-o ao prazer e ao “perigo”. Dessa forma, criou
regras imprescindíveis para controlar o sexo a fim de organizar a vida pessoal e social dos indivíduos.

No referido estudo, optou-se por adotar o termo sexo, para se referir “à diferença biológica entre macho e
fêmea, incluindo diferenças de anatomia, da fisiologia, da genética, do sistema hormonal” (GUIMARÃES
apud CLAUDIENE E BRUNS, 2000, p. 13). Já o conceito de gênero designa “tudo que o que caracteriza o
“masculino” e o “feminino” na diferenciação entre o mundo do homem e o mundo da mulher: o físico, a
anatomia, o vestuário, a fala, os gestos, os interesses, as atitudes, os comportamentos, os valores”
(GUIMARÃES apud CLAUDIENE E BRUNS, 2000, p. 13).

Nesse contexto, o termo gênero é utilizado para elucidar os aspectos culturais relacionados às diferenças
sexuais. Refere-se à construção social, que instituem critérios diferentes de conduta masculina ou feminina
em cada grupo. É relevante frisar que a pluralidade de identidades femininas e masculinas não é aceita de
forma harmônica em alguns ambientes. Dentre esses, a escola, que na maioria das vezes, não atua de
forma coerente no que diz respeito à igualdade e ao respeito entre as pessoas. Nesse processo, é
articulado que:

as práticas pedagógicas e culturais posicionam determinadas identidades e
práticas como sendo mais “naturais” do que outras, e, nesse sentido, ser menino
ou menina, homem ou mulher, pai ou mãe, por exemplo, passa a ser instituído a
partir de discursividades implicadas com a construção de fronteiras,
agrupamentos e especificidades que marcam e delimitam quem pertence e quem
não pertence à determinada norma ou padrão (MEYER et al, 2007, p. 230-231).

A partir dessas normas construídas pela sociedade como corretas é que a instituição escolar planeja os
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currículos escolares. Contudo, dentro desse espaço, são originados formas de violência e opressão sem
que a maioria das pessoas perceba. É necessário que o espaço escolar reconheça que faz parte do
problema e procurar soluções cabíveis para educar verdadeiramente os cidadãos, ao invés de perpetuar as
desigualdades. Nesse viés, é destacado que:

Antes de tudo, é preciso reter que a escola é espaço de reprodução social, um
espaço de construção e transmissão de saberes, valores e preconceitos, onde
fabricamos sujeitos e produzimos identidades, em geral, a partir da perspectiva
heteronormativa, masculina, branca, adulta, urbana. (JUNQUEIRA, 2008, p. 53).

Nesse contexto, depreende-se que a escola é um dos espaços de construção de identidades. Essa é
compreendida, como a “internalização do papel que a sociedade atribui a um indivíduo por identificá-lo
com um grupo específico, ao mesmo tempo em que este dela se apropria para poder se sentir pertencente
àquele grupo” (NUNES, 2002, p. 23-24).

Assim, cabe refletir sobre a identidade de gênero que está relacionado a compreensão subjetiva de ser
masculino ou feminino, de acordo com os comportamentos instituídos para homens e mulheres.
Depreende-se que a identidade de gênero não resulta somente de modelos peculiares de gênero, mas da
interação com o meio social no qual a pessoa se insere, bem como, das normas sociais que está inserido.
Porém, outro conceito que necessita ser compreendido é o da identidade sexual que “está mais vinculada
à ideia de quem a pessoa acredita ser, e é formada, ao longo da vida, através da imagem física, do modo
com que é tratada e se sente” (MINISTÉRIO DA SAÚDE (BR) apud FREITAS E DIAS, 2010, p. 354).

Em concordância, é explicitado que “a identidade sexual, refere-se à forma como o indivíduo se percebe,
como membro do grupo formado por pessoas do sexo masculino ou do feminino” (MENEZES et al, 2010, p.
247-248). Nesse sentido, a identidade sexual é entendida na sociedade ocidental como um produto
histórico e cultural.

A partir de descobertas intrínsecas e extrínsecas, o indivíduo forma sua identidade sexual continuamente,
promovendo constantemente o autoconhecimento. A formação da identidade sexual é importante para o
sujeito interiorizar um sentimento de pertencimento a um determinado grupo, possibilitando a construção
da identidade como um todo. Entretanto, a identidade nos dias atuais, não pode ser mais analisada como
estável, por conta das mudanças ocorridas na sociedade, decorrentes de alguns fatores como a mídia e o
progresso do capitalismo. Logo, a identidade vai se tornando cada vez mais instável e frágil.

Vale frisar que, ao longo dos séculos, a identidade sexual do sujeito foi tratada e estudada de forma
fragmentada, pois as teorias que buscavam explicar sua formação procuravam explicar em certos
momentos apenas os aspectos biológicos e em outros, somente os aspectos culturais. Nesse sentido,

as investigações acerca de como se forma a identidade sexual ou genérica tem
oscilado ora a favor da biologia, valorizando-se os aspectos orgânicos como
fatores predominantes, ora a favor do ambiente, afirmando-se categoricamente
que a identidade sexual se forma exclusivamente às custas da aprendizagem
(CAVALCANTI apud NUNES, 2002, p. 24).

Nessa direção de dissociabilidade, é destacado que:

a espécie humana é “biologicamente cultural” (...) o confronto entre biologia e
cultura seria, na verdade, inconsistente, já que a estrutura biológica do ser
humano evoluiu de modo a necessitar da inserção cultural e, paralelamente, a
cultura se estabelece em consonância com sustentabilidades orgânicas específicas
(MENEZES et al, 2010, p. 246).

Entretanto, a fragmentação acima descrita, na sociedade moderna não é mais privilegiada, uma vez que, a
identidade sexual é o resultado da junção dos aspectos culturais com os aspectos biológicos. Nesse
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sentido, a identidade sexual não deve ser vista de forma fragmentada, ora tratada no aspecto cultural, ora
no aspecto biológico, mas, de forma global, na interação entre os aspectos cultural, psicológico e biológico.

Ademais, é cogente salientar que os atributos adotados por cada cultura e em determinados grupos sociais
variam de pessoa para pessoa. Com as modificações decorrentes do processo histórico-cultural das
sociedades, os estereótipos se transformam continuamente, num processo vagaroso, devido às crenças e
ideias conservadoras acarretadas de preconceitos e desigualdades. Em exemplo nítido, são os estereótipos
atribuídos à mulher na nossa sociedade, como: tímida, recatada, insegura, suave, sentimental, frágil e
passiva. Portanto, a mulher é direcionada para o casamento, para cuidar do lar e da família, estar disposta
aos desejos sexuais do marido, trabalhar caso não haja interferências nas atividades domésticas, uma vez
que, a remuneração salarial deve ser inferior ao do esposo.

No entanto, ao homem cabe o papel de valente, conquistador, seguro, rude, ativo, independente, rígido;
além de não poder chorar, deve ser frio; também tem o direito de seduzir garotas como prova de sua
masculinidade, trabalhar fora e não realizar tarefas domésticas; não demostrar afeto e carinho pelo
mesmo sexo e falar com orgulho e machismo de suas conquistas sexuais.

Portanto,

os princípios constituintes do gênero apontam para os aspectos da construção da
identidade, que envolvem aquilo que sente-se; assim a pessoa define-se
psiquicamente, tomando o corpo como suporte. Esta definição é influenciada
pelas imagens do masculino e do feminino, que acabam por
interiorizar/internalizar os papéis a serem cumpridos, apesar de suas variações
em decorrência das diferenças culturais. (FREITAG, 2004, p. 28 - 29).

Nesse sentido, é coerente pensar que o sujeito é construído pelo gênero, e o gênero constrói-se por
variadas multiplicidades. No âmbito do gênero, é verificada a mutilação psicossocial de homens e
mulheres, diante do poder que o homem exerce sobre a mulher, das discriminações e estereótipos de que
também é vitima em diferentes formas e épocas e em diferentes sociedades. Assim, os papéis sociais
destinados a homens e mulheres presentes no ocidente são pré-definidos com o decorrer dos séculos.

As teorias existentes sobre a ótica de ordem natural e cultural que explicam comportamentos de ordem
masculina e feminina devem ser averiguadas na construção do processo histórico, uma vez que, deve-se
analisar as relações e as representações de homens e mulheres nos diversos aspectos da vida social, para
tentar compreender como essas relações se originaram e como foram construídas, na tentativa de
desfazer ou amenizar os mecanismos das dominações sociais que ainda fazem parte da nossa sociedade. É
defensável, então, que na escola, o/a professor/a desempenhe seu papel social, que é possibilitar a
compreensão e o aceitamento da pluralidade de gênero.

Nesse contexto, é enfatizado que a escola,

Ao dar ênfase à compreensão de que meninos/homens estão “naturalmente”
relacionados a atividade que exploram o uso da razão, a atividades de
gerenciamento e comando, à agressividade e à competividade e as
meninas/mulheres ao desenvolvimento da docilidade, sensibilidade, cooperação,
passividade, atividade de proteção e cuidado, a escola acaba persistindo na (e
contribuindo para a) produção de comportamentos que seguem instituindo
diferenças e desigualdades de gênero. (MEYER et al, 2007, p. 234).

Assim, a escola prefere:

construir seus discursos e argumentações em “pares opostos:
masculino/feminino; heterossexual/homossexual; normal/anormal;
saudável/doente; público/privado; decente/indecente; moral/imoral. Nesses
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conjuntos, a primazia é dada ao primeiro elemento do par, o qual constitui a
referência e o padrão e do qual o outro elemento é derivado”. (LOURO apud
RIBEIRO et al, 2004, p 118).

Tendo em vista que o gênero é construído socialmente, depreende-se que não existe uma norma de
características e de condutas que defina o que é ser menino e menina, o que existe e precisa ser aceita e
respeitada é a multiplicidade de identidades. Portanto, são arbitrárias e censuráveis as desigualdades que
são determinadas por essa distinção entre os gêneros. Logo, os/as professores/as dos primeiros anos do
Ensino Fundamental, devem adotar métodos pedagógicos que eliminem concepções erradas sobre gênero
e que possam causar relações sociais livres de desigualdades, preconceitos e discriminações.

Em concordância, é informado que:

a sociedade trata desigualmente esses sujeitos e valoriza diferentemente essas
práticas. Sei que tudo isso é atravessado e constituído por processos de
classificação, hierarquização, de atribuição de valores de legitimidade e
ilegitimidade, que sujeitos são acolhidos ou desprezados (LOURO, 2007, p. 204).

Frente aos atuais desafios do campo da educação, que envolvem questões de gênero, corpo e desejo,
caberia indagar aos/as professores/as: “Estamos atentos para os processos de socialização que incidem na
essencialização daquilo que se define como sendo “próprio do homem” e “próprio da mulher”” (MEYER et
al, 2007, p. 237).

3. MÉTODO

Este estudo trata-se de uma pesquisa qualitativa de tipo exploratória. A técnica de coleta de dados
adotada foi a entrevista individual, conduzidas com um questionário contendo questões norteadoras, para
possibilitar a compreensão e a interpretação das falas. Para as entrevistas, foi utilizado o modelo de
entrevista aberta, na qual apesar de procurar colher dados sobre a concepção das professoras acerca do
gênero no espaço escolar, possibilita a liberdade de realizar perguntas. Como instrumento básico para a
investigação foram realizadas entrevistas com seis professoras dos primeiros anos do Ensino Fundamental
da cidade de Ribeirópolis, estado de Sergipe, que forneceram informações essenciais para compreender as
percepções e práxis pedagógicas sobre o termo gênero no espaço escolar. Desse modo, o fenômeno será
compreendido, por meio das falas destas, baseadas nas experiências subjetivas de cada uma. A partir de
três questões: “1) O que você entende por gênero; 2) Para você existem brincadeiras adequadas de
meninos e de meninas Quais Quem define essas brincadeiras; 3) O que você faz quando um deles quer
brincar com brincadeiras consideradas pouco apropriadas para o outro sexo”. Foi analisado não só os
dados objetivos, mas as representações destas sobre o assunto em questão. Essa pesquisa tem como
delineamento o estudo de campo, por se constituir em pesquisar um grupo específico, destacando a
interação entre os indivíduos, apesar de tratá-los de forma independente. A priori, foi feito reflexões
baseadas em pesquisas bibliográficas. Após, a efetuação da entrevista, foi realizada a leitura minuciosa
dos dados e a análise dos mesmos. As colaboradoras foram nomeadas com nomes fictícios,
preservando-se, assim, suas identidades.

4. ANÁLISE COMPREENSIVA

Ao analisar o olhar das professoras sobre a concepção de gênero foi verificada uma tendência, pois, das
seis colaboradoras, cinco relacionam esse termo ao feminino e masculino. Em consequência dessa visão
distorcida, o gênero é confundido com sexo, uma vez que, elas para conceituar o termo remetem aos
órgãos genitais, voltando o olhar somente ao aspecto biológico.

Essa visão puramente biológica de gênero foi percebida nas falas dessas colaboradoras ao serem

Pág.5/10



questionadas: O que você entende por gênero

“Gênero, eu acredito que seja o masculino e o feminino” (Luana).

“Gênero penso que seja masculino e feminino né” (Lúcia).

“São aspectos masculinos e femininos.” (Paula).

“Gênero tem, gênero masculino e feminino.” (Maria).

“Olhe se a gente for se submeter à origem da palavra, gênero é aquilo que designa o que é masculino e o
que é feminino” (Carla).

Diante dessa visão limitada para conceituar gênero, as colaboradoras precisam compreender que o termo
gênero diz respeito ao conjunto de fatores socioculturais atribuídos aos corpos, constituindo o conceito de
masculino e feminino. Nesse processo, Louro (2008) observa:

Conselhos e palavras de ordem interpelam-nos constantemente, ensinam-nos
sobre saúde, comportamento, religião, amor, dizem-nos o que preferir e o que
recusar, ajudam-nos a produzir nossos corpos e estilos, nossos modos de ser e de
viver (...) Ainda que normas culturais de há muito assentadas sejam reiteradas
por várias instâncias, é indispensável observar que, hoje, multiplicaram-se os
modos de compreender, de dar sentido e de viver os gêneros. (LOURO, 2008, p.
19).

Diante dessa análise torna-se evidente que o gênero é uma categoria histórica e cultural, onde tornar-se
menino ou menina implica aprender com várias situações e práticas impostas por uma determinada
sociedade, atreladas a inúmeras instâncias sociais que a compõem. Nesse sentido, cada sociedade atribui
um padrão a ser seguido para torna-se homem e mulher.

Essa dificuldade que as colaboradoras demostraram ter em conceituar o termo gênero é bastante comum,
no entanto, é necessário realizar o exercício contínuo de pesquisas, para melhor entender o termo e
adotar práticas pedagógicas adequadas para trabalhar com os discentes. Entretanto, quatro colaboradoras
afirmou buscar informações sobre gênero, mas, somente na fala da professora Sandra, podemos perceber
que apenas ela passou a ter uma concepção mais abrangente do termo:

“gênero é outra categoria, mas que está ligada a relações de poder, o homem e a mulher né Como isso foi
construído historicamente essas relações de poder. A gente sabe que durante muito tempo o homem era
quem dominava desde a infância, desde sempre os meninos têm as brincadeiras de meninos e as meninas
têm brincadeiras de meninas. Quando crescem a menina têm que se dedicar aos afazeres da casa, o
homem tem a sua função de chefe da família né Assim existe aquele trabalho, profissão que é masculina e
profissão que é feminina isso foi algo construído historicamente que hoje está presente em nossa
sociedade.” (Sandra).

Nesse sentido, a colaboradora conceitua gênero como categoria construída historicamente e culturalmente
ligada a relação de poder que diferem regras de homem e mulher. Para ela, a sociedade ao longo da
história construiu regras diferenciadas para tornar-se homem e mulher, separando-os de forma
discriminatória. Em decorrência desse posicionamento recorremos a Freitag (2004) que afirma:

A referida dicotomia natureza/cultura marcou a existência do gênero, pois entre
os sexos faziam-se presentes relações desiguais, que os definiam como homem e
mulher. (...) não cabe meramente explicar a organização social de gênero
baseado nas diferenças sexuais, mas a organização humana que interpreta as
diferenças. Assim, o ser é produto das relações humanas que ocorrem em
condições históricas, envolto numa teia de relações sociais. Desta forma, o
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gênero constitui-se em categoria ontológica, histórica e analítica. (FREITAG,
2004, p. 30).

Assim sendo, torna-se evidente os diferentes papéis na sociedade para homens e mulheres construídos
culturalmente ao longo do tempo de forma discriminatória. Contudo, a maneira como cada sujeito vive a
masculinidade ou a feminilidade não é uma imposição biológica, mas sim, uma construção histórica e
socialmente aprendidas e vivenciadas no percurso da vida.

Nesse contexto, dirigimo-nos a uma questão muito importante que foi apontada por duas colaboradoras: a
distinção social entre meninas e meninos nas brincadeiras escolares, pautada na diferença biológica
enraizada pela cultura. Essa visão cultural foi percebida na fala de duas professoras ao serem
questionadas: Para você existem brincadeiras adequadas de meninos e de meninas

“Na minha opinião [...] existe, porque não é normal um menino brincar de boneca [...] quando você ver
um menino brincar de boneca já fica todo mundo comentando [...] De meninas [...] aquelas brincadeiras
de casinhas, brincar de boneca, e menino geralmente costuma brincar de bola.” (Paula).

Nessa fala, a colaboradora afirma que existem brincadeiras apropriadas para cada gênero. Além do
discurso de Paula, o relato de Maria emerge uma convergência de pensamento de que há brincadeiras
apropriadas para cada gênero:

“Existe [...] meninas têm quer brincar com brincadeiras de meninas [...] menina não pode tá brincando de
carro, de carrinho [...] quando eles tiverem grandes [...] vai ficar com jeito de menino, não vai ter o
jeitosinho feminino de uma mulher [...] Menina brinca de boneca, de casinha, de amarelinha, de pula
corda isso é tudo brincadeiras femininas que meninos jamais podem brincar [...]” (Maria).

Entretanto, na fala de Luana podemos notar que, após adquirir algumas informações sobre brincadeiras
infantis, ela passou a ter uma concepção mais abrangente sobre o assunto, vejamos:

“Não, hoje não. Mas, há uns oito anos atrás eu achava, antes de eu ter procurado algumas informações
[...] eu já chamei a atenção de alunos meus há um tempo com esse tipo de atitude [...] há oito anos
atrás, eu achava que o menino só poderia brincar de carrinho e que se ele fosse brincar de boneca era
uma anormalidade, e o inverso também, a menina brincar de carrinho não dava certo não.” (Luana).

Apesar disso, a colaboradora Lúcia acredita que não existe brincadeiras diferentes, o que existe é uma
questão cultural definindo as brincadeiras de meninos e meninas. Devido a questão cultural as crianças
chegam à escola com conceitos já elaborados e discriminatórios.

“Para mim não, só que existe a questão cultural né Que ela deve ser respeitada né verdade Então, pra
mim eu tenho um filho e às vezes ele pega as bonecas as minhas por sinal que eu aguardo, e eu deixo, só
que por questão cultural também ele já se apropriou de um conhecimento que boneca é de menina, que
rosa é de menina e que azul é de menino, que carrinho é de menino, então por essa questão cultural ele
já tem essa linhagem na escola também nossos alunos já chegam com conceitos elaborados quais são as
brincadeiras de meninos e de meninas” (Lúcia).

Nesse sentido, Carla demonstrou uma opinião condizente com a de Lúcia, quando relatou que não existem
diferenças ao presenciar os alunos de ambos os sexos brincando em conjunto. Mas, podemos notar que
determinadas crianças têm algumas atitudes preconceituosas devido ao meio cultural e social. Contudo,
Carla frisa que existe um tabu na sociedade que distingue as brincadeiras, como pode ser visto na fala
dela:

“Não existe, o que existe é aquele tabu né [...] eu tenho alunos que brincam de boneca e você observa
que [...] eles não têm nada relacionado à feminilidade [...] As crianças gostam de perguntar: tia porque
eles gostam de brincar com a gente de boneca Ai eu digo: por que ele é muito educado. Das próprias
crianças a gente já vai tirando isso, mas elas já têm esse preconceito.” (Carla).
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Além dessas colaboradoras, a professora Sandra também possui uma visão distorcida acerca da distinção
social entre meninos e meninas nas brincadeiras. Vejamos:

“Não existe [...] as brincadeiras são construídas pela própria sociedade [...] uma menina poderia jogar
futebol apesar de que isso para mim é difícil de aceitar, porque já foi construído em mim essa concepção
[...] apesar de saber que o que eu acho, que o que foi criado e desenvolvido em mim pela sociedade está
errado, é de certas situações não aceitar o diferente, eu acho isso que tá errado, mas que de certa forma
eu acabo reproduzindo isso” (Sandra).

Embora ela tenha afirmado que não existem brincadeiras adequadas de meninos e de meninas,
demostrou-se confusa quanto ao seu posicionamento diante das brincadeiras. A colaboradora Paula,
demostrou ter um pensamento bastante similar com o de Sandra, ao relatar que conversa com os/as
alunos/as para explicar qual a brincadeira apropriada para cada gênero quando questionada: O que você
faz quando um deles quer brincar com brincadeiras consideradas pouco apropriadas para o outro sexo

“Eu converso com eles e explico que aquela brincadeira é de menininha, que menino brinca de bolinha e
outras brincadeiras e, menina gosta de brincar de boneca, meninas não gostam e não brincam de
carrinhos, carrinhos são pra meninos” (Paula).

“De imediato eu deixo, eu não corto entendeu Mas, se eu puder dizer brinque com essa brincadeira que é
mais apropriada pra você que é menina, pra você que é menino” (Sandra).

Desse modo, Sandra acredita que a questão de gênero é imposta pela sociedade distinguindo o que é de
menino e menina. No entanto, ela reproduz o que a sociedade construiu para diferenciar o gênero
masculino e feminino.

Diante das falas dessas colaboradoras, percebemos que a maioria delas ainda possui uma visão simples e
limitada sobre o conceito de gênero, devido aos valores herdados pela cultura, os procedimentos rigorosos
que assumem no seu espaço de trabalho, bem como, a carência de informações. Em decorrência dessa
visão simplória, as professoras causam distinções despóticas e erradas com relação ao masculino e
feminino. E essa visão quando transmitida no espaço escolar ocasiona desigualdades de gênero e criação
de estereótipos, provocando preconceitos e discriminações. Portanto, caberia aos/as educadores/as buscar
informações sobre a temática para adquirir conhecimento e desconstruir preconceitos.

5. CONCLUSÃO

Por interposição da visão das colaboradoras, faz-se necessário compreender que as desigualdades de
gênero são construídas ao longo do tempo, num processo histórico e social, atrelada a várias instituições.
O conhecimento das professoras acerca das desigualdades de gênero evidenciou que é embasado no senso
comum, que enfatiza as diferenças de gênero ao aspecto puramente biológico. No entanto, os
depoimentos demonstraram dúvidas sobre essa temática, que precisam urgentemente ser esclarecidas.

As falas das colaboradoras revelam que as crianças na escola são estimuladas desde cedo a
comportamentos tipicamente masculinos e femininos nas brincadeiras e brinquedos infantis. Contudo, elas
são educadas nesse espaço a seguir um padrão defendido pela sociedade como “normal” para meninos e
meninas. Nesse sentido, as meninas devem seguir o referencial da mulher doce e meiga, os brinquedos
adequados são bonecas e utensílios domésticos que as aproximam das tarefas de casa. Porém, os meninos
são incentivados a ficar distantes dos espaços e das brincadeiras ponderadas como feminina, os
brinquedos adequados são carrinhos. Eles, por sua vez, devem apreciar esportes de ação, contendo certas
aventuras. E com este modelo de educação, as meninas vão aprendendo e determinando o que é ser
mulher, e os meninos o que é ser homem. As crianças aprendem como precisam se comportar e os
espaços que devem ser ocupados, distinguindo os gêneros.
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É fundamental que os/as professores/as incluam nas suas práticas pedagógicas, bem como, no universo
escolar a igualdade de gênero. Para isso, é preciso que essa temática seja compreendida de forma
aprofundada, e que englobe todo o corpo docente e a comunidade escolar. Entretanto, a família também
precisa aliar-se à escola para contribuir com uma educação mais justa e com igualdade de gênero. Escola
e família precisam andar de mãos dadas com o objetivo de juntas construírem um mundo mais justo, onde
a educação oferecida a crianças ocorra de modo igual, excluindo estereótipos e desigualdades.
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