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Resumo

Este artigo problematiza as construções de gênero como um processo pedagógico que se constrói no cotidiano de forma micro
e macro, de modo velado ou aberto. Nesse sentido, discute-se aqui as pedagogias de gênero proporcionadas pela “Escola de
Princesas”, que buscam construir meninas e mulheres frágeis, submissas e indefesas. Em contrapartida, busca-se refletir sobre
práticas individuais e ações coletivas que buscam empoderar meninas e moças, minimizando as desigualdades e
vulnerabilidades.

Palavras chaves: Construções de gênero, Pedagogias culturais, empoderamento feminino

Resumen

Este artículo problematiza las construcciones de género como un proceso pedagógico que se construye en la cotidianidad de
forma micro y macro, de modo oculto o abierto. En ese sentido, se discutirán las pedagogías de género proporcionadas por la
"Escuela de Princesas", que buscan construir a niñas y mujeres frágiles, sumisas e indefensas. En contrapartida, se busca
reflexionar sobre prácticas individuales y acciones colectivas que buscan empoderar a las niñas y a las jóvenes, minimizando las
desigualdades y vulnerabilidades.

Palabras claves: Construcciones de género, Pedagogías culturales, empoderamiento femenino.

Introdução

Em 1947, a filósofa Simone de Beauvoir explicou as construções de gênero do ponto de vista feminino, ao defender que:
“Ninguém nasce mulher: torna-se mulher. Nenhum destino biológico, psíquico, econômico define a forma que a fêmea humana
assume no seio da sociedade; é o conjunto da civilização que elabora esse produto [...]. Somente a mediação de outrem pode
constituir um indivíduo como um Outro.

Nesse processo de tornar-se mulher ou tornar-se homem, o gênero é construído e reconstruído em um processo contínuo e
inacabado. Conforme Louro (2008), “através de inúmeras aprendizagens e práticas, empreendidas por um conjunto inesgotável
de instâncias sociais e culturais, de modo explícito ou dissimulado, num processo sempre inacabado” (p.17).

O processo de constituir-se mulheres ou homens envolve discursos, práticas, premiações, coerções chamado por Louro (2008)
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de pedagogias culturais. Dessa forma, “Fazer-se mulher dependia das marcas, dos gestos, dos comportamentos, das
preferências e dos desgostos que lhes eram ensinados e reiterados cotidianamente, conforme normas e valores de uma dada
cultura” (p.17).

O processo de construção da feminilidade e da masculinidade inicia antes mesmo da criança nascer, pois toda a preparação
para a chegada da criança e todo o ambiente que a espera, se dá conforme as expectativas culturais.

Após nascer, meninos e meninas receberão roupas, brinquedos, discursos e regras de comportamento que irão canalizar o que
é visto como certo ou errado, de acordo com o que se espera da criança, em função de seu sexo.

Às meninas são ensinadas a serem meigas, vaidosas e prendadas para as tarefas domésticas. Nesse processo pedagógico,
antes de aprender a andar, a menina já recebe uma boneca e treinará a amamentação, visando desenvolver a aptidão para a
maternidade. O menino, por sua vez, não poderá chegar perto de uma boneca, pois, tabus os informarão que se ele brincar com
boneca será visto como “mulherzinha”. Em suas vivências, a criança vai introjetando as normas que dizem o que é certo ou
errado em função dos eu sexo e agindo conforme as expectativas sociais. Como resultado desse processo, é comum muitos
pais não contribuírem com o cuidado dos filhos, sob a justificativa de que não sabem cuidar, já que não foram socializados para
tal.

Ao longo do seu processo de desenvolvimento, a menina receberá brinquedos que lhe ensinará a cuidar de casinha (fogão,
panelas, geladeira, rodo, vassoura), a exercitar a maternidade (bonecas) e a cuidar da beleza (maquiagens), afinal, ela
aprenderá que “a vaidade é natural às mulheres”. O menino, por sua vez, receberá brinquedos que reportam à experimentação
e à aventura fora do âmbito da casa: bolas, carros, jogos, motos, pipas, peões e outros. Em seu processo de tornar-se homem,
ele receberá uma diversidade de armas (espadas, revolveres, pistolas), que o ensinará a se tornar rude, másculo e violento. Ele
aprenderá que a violência é um meio para conseguir seus objetivos na vida. O efeito dessas pedagogias se expressa na
necessidade de se criar a Lei Maria da Penha, visando proteger as mulheres de tantas violência que as acomete.

As roupas também fazem parte das pedagogias de gênero. Enquanto as roupas masculinas possibilitarão uma maior liberdade,
a das femininas frequentemente são constituídas por vestidos longos e volumosos, que lhes ensinará a conter os movimentos e
a se portarem delicadamente como uma princesa. O sapatos de salto, cada vez mais frequente entre as crianças, também
atuarão como mecanismos que contribuirão para a inercia feminina.

Os livros infantis, por sua vez, também são excelentes instrumentos pedagógicos para a construção de gênero. Enquanto os
masculinos reportam à aventura, os femininos contribuirão para a construção da docilidade, meiguice e dependência das
meninas, ensinando-as a esperar pelos príncipes que as tirarão da condição e prisioneiras e possibilitarão a vivência de uma
grande amor. Assim, a realização feminina dependerá da masculina, pois as construções de gênero implicam uma hierarquia
entre os sexos.

O gênero como categoria analítica

Após um longo período de estudos sobre a mulher e questionamento da estrutura androcêntrica da sociedade, nas décadas de
1970 e 1980, o amadurecimento dos estudos das mulheres levou ao desenvolvimento do conceito de gênero, visando
questionar a construção social hegemônica do sujeito masculino ou feminino. Conforme Scott (1995), as identidades dos
homens e das mulheres são resultantes de um processo socialmente construído. Dessa forma, o gênero é “uma categoria social
imposta sobre um corpo sexuado.” A terminologia gênero indica “uma rejeição ao determinismo biológico implícito no uso de
termos como ‘sexo’ ou ‘diferença sexual’ “e também destaca o “aspecto relacional das definições normativas das feminilidades.”
(p.75).

A produção dos estudos femininos centrados no termo “mulheres” se dava de forma muito estreita e isolada, enquanto o termo
“gênero” introduzia uma noção relacional, pautado na compreensão de que “as mulheres e os homens eram definidos em
termos recíprocos e nenhuma compreensão de qualquer um poderia existir através de estudo inteiramente separado.” (SCOTT,
1995, p.75)

Baseada nas diferenças entre os sexos, a sociedade constrói uma masculinidade viril atada à vida pública e uma feminilidade
dócil, voltada para o lar e a beleza, com subordinação da mulher ao homem. Apesar dessa construção hegemônica, nem todas
as pessoas se encaixam nesse modelo que busca eliminar todos os aspectos masculinos do feminino e vice-versa, mesmo que

02/10/2018        http://anais.educonse.com.br/2017/escola_de_princesa_uma_pedagogia_de_genero_na_contemporaneidade.pdf

Educon, Aracaju, Volume 11, n. 01, p.2-6,  set/2017 | www.educonse.com.br/xicoloquio



a psicanálise defenda que em todo masculino há um pouco do feminino e em todo feminino há um pouco do masculino (RUBIN,
1993).

Os estudos de gênero buscam demonstrar como as relações afetivas, amorosas e sexuais entre homens e mulheres não são
naturais, mas são construídas e legitimadas socialmente por meio de discursos, práticas, imagens e pedagogias que fornecem
referências e ensinam homens e mulheres a se comportarem e se posicionarem na sociedade.

Escola de Princesas: educação para a subordinação feminina

Escola de Princesas,[1] idealizada pela pedagoga Nathalia de Mesquita e inaugurada em 2013, é uma franquia implantada em
Uberlândia-MG, Uberaba-MG, Belo Horizonte-MG e Moema-SP, voltada para meninas de 04 a15 anos. O slogan da “Escola” é
“Todo sonho de menina é tornar-se uma princesa”. A apresentação da escola na internet começa com os dizeres:

Você não se torna uma Princesa simplesmente vestindo um vestido extravagante e uma tiara
brilhante. Ser uma Princesa de verdade é ter a confiança para ser a melhor versão de si mesma.
Acreditamos firmemente que todas as mulheres são princesas e que podemos aprender a aplicar os
atributos de caráter e comportamento de Princesa em tudo o que fazemos na vida. A Escola de
Princesas é um projeto criado para levar ao coração de meninas, valores e princípios morais e
sociais que as ajudarão a conduzir sua vida com sabedoria e discernimento. É sobre a tratar a todos
com bondade e generosidade, ter valores e princípios imutáveis independentes de modismos, assim
como acreditar apaixonadamente em si mesma e em seus sonhos. A Escola de Princesas não é
somente um curso de etiqueta ou uma escola de comportamento. Nós acreditamos na construção de
um caráter sólido e incorruptível, resgatando os valores éticos e morais, na civilidade básica e
queremos incorporar este pensamento (esta convicção) em nossos programas. A cada lição, as
meninas são encorajadas a aproveitar as qualidades positivas do caráter e do comportamento de
Princesas – tanto reais quanto fictícias, bem como históricas ou modernas – e aplicá-las em sua vida.
A Missão da Escola é oferecer serviços de excelência que propiciem experiências de natureza
intelectual, comportamental e vivencial do dia a dia da realeza, para meninas com idade entre 4 e 15
anos que sonham em se tornar princesas e fazê-las resgatar a essência feminina que existe em seus
corações.

O discurso da “escola” é que ela busca auxiliar no resgate à “essência feminina que existe em seus corações”, bem como os
princípios éticos e morais, “atuando como apoio da família, enquanto instituição social”.

Visando atrair públicos diferenciados, a escola conta com eventos rápidos e preços mais módicos, como também cursos mais
longos, que requerem maior investimento financeiro. As modalidades de cursos são “vida de princesa” e “férias de princesa”.

O curso “vida de princesa” possui 12 módulos, em nível básico, intermediário e avançado e é separados por faixa etária: 4 a 6
anos, 7 a 9 anos, 10 a 12 anos e 13 a 15 anos. Os conteúdos dos módulos são:

1. A identidade de princesa: Vida de princesa (conceitos); caráter (interno) da princesa; Resgatando valores e princípios
éticos e morais; Individualidade; auto-estima e equilíbrio emocional; O sonho de toda princesa (destino); Biografias –
exemplos de princesas reais e fictícias; Formação cultural (artes/literatura); Responsabilidade social (sustentabilidade)

1. Os relacionamentos de princesa: Conceito de relacionamento; Tipos e níveis de relacionamentos: valores e princípios;
Autoridades; Amigos ou parceiros; Problemas de relacionamentos; Competição x cooperação; Relacionamento real x
relacionamento virtual (redes sociais); União; Semear e colher.

1. Etiqueta de princesa: Boas maneiras e postura corporal; Comportamentos externos (caráter externo da princesa) –
autogoverno; Etiqueta social; Etiqueta à mesa (em chás, lanches, do almoço do dia-a-dia em família aos jantares de
gala); Organização pessoal – oratória – netqueta.

1. O castelo de princesa: Limpeza, organização e funcionamento (gerenciamento) do ambiente; Educação financeira
(orçamentos, compras, etc); Mordomia; Prendas de princesa (corte e costura, culinária básica, lavanderia, primeiros

02/10/2018        http://anais.educonse.com.br/2017/escola_de_princesa_uma_pedagogia_de_genero_na_contemporaneidade.pdf

Educon, Aracaju, Volume 11, n. 01, p.3-6,  set/2017 | www.educonse.com.br/xicoloquio



socorros, etc).

1. De princesa a rainha: Restaurando os valores e os princípios morais do matrimônio; À espera do príncipe (como se
guardar); Ser a ‘passageira’ ou a ‘eterna’; Educação/orientação sexual.

A modalidade “Férias de Princesa” corresponde a eventos de caráter mais breve, composto pelo “Chá de Princesas”, “Encontro
de Princesas”, “Tarde de Princesas” e “Aniversário de Princesa”.

O Chá de Princesas tem a duração de 2 horas e acontece mensalmente, aos sábados e feriados. O Encontro de Princesas
acontece aos sábados e feriados, com duração de 3 horas e conta com passeios de Limusine. A Tarde de Princesas é um
workshop ministrado por “celebridades teens” (atrizes/cantoras do universo infanto-juvenil). Nesse evento, “são ensinados
princípios básicos de caráter e comportamento e sobre o que é ser uma PRINCESA de verdade”. Acontece aos sábados,
domingos e feriados com duração de 4 horas, sendo “um momento único, encantador e inesquecível.” Uma vez por ano, a Tarde
de Princesas conta com passeios de Limusine.

O Aniversário de Princesa, um evento mais pomposo, envolve uma programação para comemorar o da criança/adolescente.
Mas ao contrário das festa comuns, a programação envolve aula de culinária, dicas de beleza e moda, Chá de Princesas com
aula de etiqueta à mesa. Para aqueles que podem arcar com custos mais onerosos, a festa conta com passeio de Limusine e a
presença de uma “Princesa de verdade”. Nessa ocasião a aniversariante tem a oportunidade de receber suas amigas, enquanto
a proprietária faz propaganda do seu “castelo de princesas”

As diversas modalidades envolvidas na programação levam a escola a atingir diferentes públicos de acordo com o tipo de
investimento pretendido/possível, que hierarquiza as classes. As experiências mais rápidas possibilitam um leve adocicar na
boca das crianças e adolescentes, com desejo de quero mais. Já aqueles mais pomposos dão visibilidade aqueles que podem
pagar por investimentos mais altos.

Além dos marcadores de classe, a Escola de Princesas possibilita uma demarcação de gênero, pois a escola é direcionada
apenas para meninas. Após a conquista pelas mulheres de sair do aprisionamento de suas casas para estudar e trabalhar, com
inserção na chefia de empresas e no comando de diversos postos na política, o curso de princesa surge como um retrocesso
feminino. O curso é marcado pela “Mística Feminina” (Friedan, 1971) dos anos 1950, que canaliza as mulheres para o
encantamento com a domesticidade. Além da vida doméstica de luxo, a “Escola faz um forte apelo à moralidade feminina e a
castidade que distinguem as “verdadeiras” princesas das “falsas”.

As pedagogias de gênero fomentadas nessa escola revestem a feminilidade doméstica e a conquista de um príncipe de uma
magia, como se o lar e o príncipe fossem um mundo encantado e desejado por todas as mulheres.

Com seu conteúdo pedagógico e normativo, a “Escola de Princesas” funciona como uma tecnologia de gênero (De Lauretis,
1994) que possibilita a construção de “representações de gênero como posições sociais que trazem consigo significados
diferenciais”.

O controle sobre a corporalidade e sexualidade feminina evidenciada na Escola de Princesas mostram que o corpo envolve uma
construção histórica e simbólica que produz uma trama social de sentidos formulados na e pela cultura. Mais do que um dado
natural, cuja materialidade nos torna presentes no mundo, o corpo é uma construção sobre a qual são conferidas diferentes
marcas em diferentes tempos e espaços.

O desaprincesamento na desconstrução do gênero

Em uma perspectiva contrária à “Escola de Princesas brasileira, na cidade de Iquique, no Chile existe o curso de
desaprincesamento, que visa empoderar meninas de 9 e 15 anos. O curso surgiu da necessidade e urgência reais, devido ao
alto de vulnerabilidade e abuso sexual de meninas.

O curso traz debates sobre o papel da mulher na sociedade, conceitos de beleza e felicidade femininas, aulas de defesa
pessoal, atividades manuais e canto como uma forma de empoderar as meninas desde cedo. O objetivo é estimular a reflexão,
desconstruindo o mito do amor romântico e afirmando que nenhuma mulher precisa de um príncipe encantado para ser feliz.[2]

Romper com a ilusão de princesas frágeis e em busca de um príncipe encantado, reflexo de uma sociedade que ainda conserva
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fortes traços de sexismo é um dos motes do curso. O objetivo é estimular a reflexão, desconstruindo o mito do amor romântico e
afirmando que nenhuma mulher precisa de um príncipe encantado para ser feliz. Romper com a ilusão de princesas frágeis e em
busca de um príncipe encantado, reflexo de uma sociedade que ainda conserva fortes traços de sexismo.

Outra prática emancipadora que merece menção foi efetuada pela fotógrafa americana Jaime Moore.[3] Contrária à inspiração
nas princesas, com seus frufrus, maquiagens, vestidos bufantes, joias e coroas, Jaime buscou outras referências para fotografar
a sua filha Emma, de cinco anos, vestida como as grandes mulheres feministas da história, mulheres reais e possíveis, que
mudaram suas vidas e o mundo.

Em seus argumentos ela disse: “Não me leve a mal, eu amo as princesas da Disney, seus vestidos lindos, cabelos perfeitos,
vozes charmosas, mas isso me fez pensar: são apenas personagens, uma fantasia irreal para a maioria das meninas”, A
fotógrafa menciona que sua filha “não nasceu na realeza, mas nasceu em um país onde ela pode votar, ser médica, pilota de
avião, astronauta ou mesmo presidente se ela quiser, e isso é o que realmente importa. Em suas justificativas ela menciona que
quis que sua filha soubesse o valor dessas mulheres incríveis que foram contra tudo, para que hoje Emma pudesse ter tudo e
poder escolher ser o que quisesse.

Com seu exemplo, Jamie conclama a sociedade a “deixar as Barbies e princesas de lado por um momento e mostrar às nossas
meninas as mulheres reais que elas podem ser”.

As cinco mulheres “incríveis e fortes” que ele selecionou para vestir a sua filha para ser fotografada foram: Susan Brownell
Anthony, Amelia Earhart, Jane Goodall, Helen Keller e Gabrielle Coco Chanel.

Susan Brownell Anthony foi uma ativista americana que teve fundamental contribuição para a aprovação do voto feminino nos
EUA.

Amelia Earhart foi uma defensora dos direitos das mulheres e pioneira na aviação dos Estados Unidos, sendo a primeira mulher
a atravessar o oceano atlântico pilotando um avião, em 1923.

Jane Goodall, foi uma bióloga, antropóloga e pesquisadora britânica, considerada a maior especialista do mundo em
chimpanzés.

Coco Chanel, a estilista que desafiou os padrões de moda e comportamento na década de 1920. Por criar, usar e popularizar as
calças femininas, foi vista como uma mulher subversiva, que ameaçava os padrões de moralidade da época.[4]

Helen Keller, escritora e filósofa cega e surda, sendo a primeira deficiente a se formar em 1904 em filosofia. Ao longo da vida foi
agraciada com títulos e diplomas honorários de diversas instituições, como a universidade de Harvard, universidades da Escócia
e países como Alemanha, Índia e África do Sul, França, Japão e Brasil.

Os exemplos da escola do Chile e da fotografa americana correspondem a ações independentes ou coletivas de pessoas que
lutam para a emancipação humana por reconhecerem que mesmo diante de tantas conquistas e avanços, ainda existem
diversas pedagogias de gênero expressas nos brinquedos, filmes, desenhos animados e livros que ensinam as meninas a se
tornarem meigas, frágeis e indefesas, tornando-se alvos de práticas discriminatórias e violentas que ainda acometem tantas
mulheres em diferentes contextos.

Considerações finais

As discussões sobre pedagogias de gênero constituem um assunto relevante na atualidade. Após séculos de invisibilidade das
mulheres que ficaram ausentes do processo educacional, da política e do mercado de trabalho e das esferas de participação e
decisão, mulheres notáveis na história conseguiram vencer preconceitos, violência, humilhação e se empenharam para que hoje
vivêssemos uma sociedade mais inclusiva para as mulheres. Após décadas de lutas, as mulheres conseguiram se inserir em
diversas instâncias da sociedade e se destacar pelo seu protagonismo e trabalho bem feito.

Por outro lado, na contramão do movimento emancipatório, diversas pedagogias de gênero continuam circulando na sociedade,
sob diferentes formatos, conclamando a sociedade para o retorno aos tempos em que a vida da mulher restringia-se ao lar,
maridos e filhos, como a Escola de Princesas.
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Essas pedagogias anacrônicas convivem com ações individuais e coletivas de buscam o desaprincesamento e o
empoderamento feminino, por acreditarem que para que haja mudança na sociedade é preciso mudar o discurso e as práticas.

Os exemplos aqui discutidos mostram que, em nosso cotidiano, podemos contribuir para imprimir marcas de gênero que
favorecem a construção da fragilidade e da vulnerabilidade feminina, inspiradas nas belas princesas, como podem empoderar e
desaprincesar as meninas e mulheres. Como ninguém nasce mulher, mas torna-se mulher, parafraseando De Beauvoir, cabe a
nós como “pedagogo(a)s de gênero”, refletir sobre quais práticas iremos selecionar em nossas práticas cotidianas.

[1] Informações disponíveis no site da Escola de Princesas http://escoladeprincesas.net/ws/a-escola. Acesso em 03/07/2017.
[2] http://www.hypeness.com.br/2016/03/curso-de-desaprincesamento-esta-empoderando-meninas-no-chile/
[3]
http://colunas.revistagalileu.globo.com/buzz/2013/10/08/nada-de-princesas-mae-fotografa-filha-vestida-como-grandes-feministas/
[4] ROMÃO, Jussara. Calças: roupa proibida. In: Fazendo moda – panorama da moda e sua importância na sociedade. São
Paulo: Descola. 2015, pp.36-40. Disponível em: https://www.yumpu.com/pt/document/view/38354679/fazendo-moda/38. Acesso
em 30/04/2017.
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