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RESUMO 

 

O presente trabalho monográfico objetiva incitar a reflexão acerca das relações de gênero e              

sexualidades no contexto da Educação Infantil, e como a partir delas, são produzidas e              

reproduzidas as identidades binárias. A metodologia de pesquisa se deu a partir de referências              

das áreas de gênero, sexualidades, Educação Básica e Educação Infantil, para delinear um             

panorama sobre as questões levantadas. Além disso, o trabalho foi incitado pela inserção no              

cotidiano de uma escola de E.I., para unir a reflexão teórica à prática escolar. A pesquisa teve                 

como resultado o apontamento de que a escola é composta como um terreno fértil para que                

essas relações binárias sejam forjadas. Contudo, também pode se caracterizar como um lugar             

potente de desconstrução social. Dessa forma, para que o paradigma seja alterado, faz-se             

necessário que haja uma formação docente que consiga priorizar a liberdade das crianças e              

não as aprisione a rótulos que limitam suas possibilidade de ser.  

 

Palavras-chave: Gênero, Sexualidades, Educação Infantil, Identidade Binária. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

This monograph aims to encourage reflection on gender and sexuality relations in an Early              

Childhood Education context, and how binary identities are produced and reproduced from            

them. The research methodology was based on references from areas of gender, sexualities,             

Basic Education and Early Childhood Education to outline an overview of these issues. In              

addition, the work was prompted by the insertion in the routine of an Early Childhood               

Education school in order to combine theoretical reflection and school practice. The research             

resulted in the observation that school is composed as a fertile ground to forge these binary                

relations. However, it can also be a powerful place to social deconstruction. Thus, in order to                

change the paradigm, it is necessary a teacher education able to prioritize children's freedom              

and does not imprison them into labels that limit their possibilities of being. 

 

Keywords: Gender, Sexuality, Early Childhood Education, Binary Identity. 
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Introdução 

 

A sociedade é composta por sujeitos, que recebem classificações demarcadoras de           

diferenças antes mesmo dos seus nascimentos. Pessoas são mulheres, homens, gordas,           

magras, bonitas, feias, baixas ou altas, tudo dependendo de um referencial. Esse referencial             

pode ser chamado de padrão, o norteador das classificações. A sociedade está repleta de              

padrões que impulsionam as ações das pessoas. Uma pessoa gorda, por exemplo, pode passar              

uma vida inteira tentando alcançar o padrão, que é ser magra. Isso acontece sobretudo se essa                

pessoa for uma mulher, já que os corpos de mulheres sofrem intensamente com a vigilância               

desse padrão. Contudo, ser magra não é o suficiente, já que existe até mesmo um índice de                 

massa corporal que define se o corpo é socialmente aceito. 

Quando essas questões existentes na sociedade permeiam o ambientes escolar, deixa           

fortes marcas nos sujeitos da escola. A naturalidade em que esses discursos acontecem,             

acabam por mascarar práticas de distinção entre as pessoas e demarcadoras das diferenças,             

sem que em muitas vezes haja um debate ao entorno disso. Aliás, no momento em que a                 

escola, como reprodutora dos padrões sociais, faz às escolhas do que é ou não bem vindo                

nesse ambiente, ela demarca quem deve estar presente, quais características são aceitáveis,            

qual é o papel que cada indivíduo deve desempenhar e isso tudo pode acontecer apenas com                

um olhar, um comentário.  

Na sociedade existe um tipo de padrão que é referente ao gênero dos corpos. Quando               

um bebê nasce, é identificado entre o sexo masculino e feminino, de acordo com fatores               

biológicos, que a cultura estabelece. A partir disso, na maioria das vezes, são atribuídos              

signos como nome, que demarca o gênero que o corpo irá performar. Mulheres e homens               

terão, de acordo com seus respectivos gêneros, um repertório de roupas que poderão vestir,              

diferentes formas de se comunicarem com o mundo, se relacionarem entre pares, serem vistos              

pela sociedade. Aliás, projeta medidas para que as pessoas possam agir de acordo com o               

gênero. Um dos instrumentos que reproduz e produz esses padrões de gêneros, seccionados             

em feminino e masculino, é a escola. 

Dessa forma, a presente monografia pretende pesquisar na presença das relações de            

gênero, a produção e reprodução dos padrões binários no segmento escolar da Educação             
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Infantil. A escola é uma das instituições que tem como objetivo disseminar para os sujeitos               

presentes nesse ambiente, a moral, a ética e as regras socialmente aceitas, para fazer a               

inserção desse seres na cultura. Isso faz parte da socialização, um dos quesitos que se faz                

necessária a institucionalização da infância ainda na educação infantil. A importância dessa            

socialização se dá pelo contato com diferentes realidades, modos de ser para além do que é                

apresentado na esfera privada do ambiente familiar. Contudo ao mesmo tempo, a escola             

como comumente acontece incitam as crianças a seguirem um padrão. 

A pesquisa objetiva levantar reflexões acerca da produção da binaridade de gênero na             

escola, como esses embates acontecem no contexto da Educação Infantil, e de forma analítica              

retratar essas práticas no cenário da Educação Infantil em uma escola do município de              

Niterói. Dessa forma, se inicia com a explanação dos conceitos gênero e sexualidade,             

focalizado na tessitura das relações binárias, a partir de perspectivas gerais sobre esses             

conceitos, que auxiliem a pensar em seguida em como as relações binárias se engendram em               

uma visão superficial desses conceitos para se constituir.  

O segundo capítulo objetiva inicialmente a contextualização da Educação Infantil em           

relação às questões de gêneros e sexulidades, em seguida insere nesse panorama a             

institucionalização da infância e como essas questões perpassam pelos objetivos de se            

institucionalizar as crianças, como por exemplo, propor a elas novos tipos de vivências. Em              

seguida, intenta fazer a reflexão sobre como é complexa a trama de relações binárias de               

gênero na Educação Infantil.  

Por último, o terceiro capítulo busca aplicar os debates levantados sobre o gênero e as               

sexualidades, e unir ao cotidiano de uma escola de Educação Infantil do município de Niterói,               

a fim de refletir sobre os eixos da escola em que o binarismo se estabelece. Além disso,                 

pretende analisar as situações corriqueiras que reforçam a existência do binarismo de gênero             

e como são sutis essas imposições, mas principalmente, os impactos que a dualidade binária              

têm sob as crianças na Educação Infantil. 
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1. Gênero e Sexualidades - perspectivas gerais 

 

Atualmente, o gênero e às sexualidades compõe uns dos assuntos emergentes no            

Brasil, passíveis de discussões políticas, sociais e estruturais. Essas duas temáticas são            

objetos de reflexões de pesquisadores da sociologia, antropologia, história, pedagogia e entre            

outros campos, que direcionam seus esforços acadêmicos e de pesquisa para buscar            

compreender como essas dinâmicas acontecem e a forma que isso atinge a organização das              

sociedades.  

Não por acaso, todas as áreas do conhecimento citadas, foram da área das ciências              

humanas, embora se caracterizam por temas de pesquisa necessários também por áreas da             

saúde no geral. Todavia, essa colocação intencional objetivava exibir como esses temas são             

vistos hoje como alvos de uma ciência que se relacione com a cultura, e não apenas de um                  

saber científico exato e imutável.  

Dessa forma, esse capítulo intenciona delinear debates sobre o gênero e as            

sexualidades, e traçar reflexões acerca dos temas no Brasil. Além de apresentar sobre como é               

essencial a existência desses debates atualmente, e principalmente, discorrer a respeito de            

como o silenciamento desses temas podem constituir meios de opressões sociais,           

apagamentos históricos e negação de identidade. Para que dessa forma, sejam consolidados            

os debates para se compreender como essa tema é intrínseco ao ambiente e relações              

escolares.  

 

1.1. Gênero 

 

O conceito de gênero passou por ressignificações na sua definição ao longo dos anos.              

Ele passou a ser questionado nos meados dos anos 1940. A significação que o termo assumia                

antes desse período era da biologização dos gêneros, sendo a própria forma do corpo como               

motivo e resultado para as maneiras de agir, até então. Somente nos meados da década de                

1940 até 1960, que o conceito assumiu uma nova forma. O processo de reelaborar o sentido                

desse conceito surgiu por pensadoras do movimento feminista, que questionando o status            
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quo, sentiram a necessidade de refinar essa conceituação para abranger uma nova concepção             

de sociedade. 

Segundo Scott, “O termo gênero faz parte das tentativas levadas pelas feministas            

contemporâneas para reivindicar certo campo de definição, para insistir sobre o caráter            

inadequado das teorias existentes em explicar desigualdades persistentes entre mulheres e           

homens” (SCOTT, 1995, p. 19). Isso se dá, pois ao longo do processo histórico da               

humanidade é inegável uma história dos homens, seus marcos, maiores pensadores, enquanto            

a história das mulheres era ignorada e tida como insignificante de se documentar. Até porque               

as mulheres por muito tempo foram limitadas ao âmbito privado e doméstico, do lar e das                

questões familiares, enquanto os homens possuíam todo o restante das possibilidades para            

explorar. Ainda com as tentativas de ceifar da história os feitos das mulheres, o              

direcionamento do olhar para elas revela seus grandes feitos históricos, que apenas não             

possuíam protagonismo. 

O novo significado de gênero, atribuído pelas pesquisadoras feministas, procurava se           

desvincular da biologização que carregava - e não raro ainda carrega - o conceito,              

compreendendo este como construído pela cultura, além disso, a utilização do termo gênero             

nos movimentos sociais, também contribuiu para que houvesse essa desassociação, pois           

“percebiam a vulnerabilidade dos termos mulher ou mulheres, ao trazerem em seu bojo uma              

força de legitimação apoiada no corpo biológico desses sujeitos” (VEIGA; PEDRO, 2019, p.             

330). Atualmente, o conceito não só é usado associado às mulheres, mas também para se               

referir às questões relacionadas aos LGBTQIA+ e às masculinidades.  

A divisão legitimada da sociedade entre os gêneros feminino e masculino não se             

limita apenas às características físicas, mas forja a partir dela uma situação de desigualdade              

entre os dois pólos. A desigualdade em si, poderia ser um conceito que apenas diferenciaria a                

todos, já que a identidade é o outro lado da moeda da desigualdade, porque não existe uma                 

forma de ser, existem múltiplas, a diversidade existe. Contudo, acontece que junto com essa              

diferenciação, fundamentou-se a hierarquia, e uma das extremidades é oprimida pela sua            

própria identidade. “As estruturas hierárquicas baseiam-se em compreensões generalizadas da          

relação pretensamente natural entre o masculino e o feminino” (SCOTT, 1995, p. 26). 
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A hierarquia existente é estabelecida no binarismo, que é a “Crença, construída ao             

longo da história da humanidade, em uma dualidade simples e fixa entre indivíduos dos sexos               

feminino e masculino” (JESUS, 2012, p. 28). A organização binária reflete em diversos             

aspectos da vida social. A Constituição Federal (1988), por exemplo, define a igualdade             

defendida pela legislação brasileira como garantida aos “homens e mulheres”,          

especificamente. A binaridade também reflete em âmbitos sociais que não recebem muito            

destaque, justamente por ser tão intrínseco à conduta social, como a divisão dos banheiros              

nos ambientes públicos entre masculino e feminino.  

Além da organização estrutural da sociedade, o binarismo também influencia nas           

formas como os gêneros feminino e masculino irão performar. Existe no ideário social o              

pensamento de que os corpos, justificado pelo biológico, exercem naturalmente diferentes           

tarefas, e possuem habilidades e preferências distintas. Comumentemente, é atribuído às           

mulheres as tarefas da casa, cuidado com os filhos e idosos, resolução de problemas              

familiares, responsabilidade pela alimentação e saúde da família. Enquanto os homens ficam            

ao encargo do trabalho remunerado, sustentar financeiramente a família, proteger os filhos,            

tarefas do lar relacionadas à força física, como limpar o quintal. 

Portanto, os gêneros assumem papéis tidos como biológicos ou sociais. A diferença            

entre eles, é que quando os papéis são enxergados como biológicos, tem-se a ideia de que não                 

podem ser mudados. A própria natureza seria a encarregada por fazer com que os indivíduos               

ajam como agem, e dessa forma, não teria um jeito para fugir disso, e quem consegue é                 

enxergado como um transgressor da ordem natural das coisas. Enquanto isso, quando os             

papéis são vistos como sociais, existe a ideia de que ele também foi formulado pela cultura,                

assim como o gênero, fruto dos movimentos que a sociedade fez para classificar e categorizar               

os corpos a partir de certas características anatômicas, categorização esta que também é             

cultural.  

 

os lugares e as atividades dos indivíduos não são considerados como decorrentes da             
sua natureza ou das suas próprias capacidades, mas da organização social. Nestas            
condições, falar de "papéis" de mulheres e homens é dar um grande passo em direção               
à desnaturalização das posições e das ocupações respectivas dos sexos. (DELPHY,           
2018, p.199) 
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Segundo Louro (2014), os papéis desempenhados pelos gêneros são ditados pelo           

pensamento hegemônico nas relações de poder, mais do que nas relações entre os indivíduos.              

Dessa forma, afirma que  

 
Discutir a aprendizagem de papéis masculinos e femininos parece remeter a análise            
para os indivíduos e para as relações interpessoais. As desigualdades entre os sujeitos             
tenderiam a ser consideradas no âmbito das interações face a face. Ficariam sem             
exame não apenas as múltiplas formas que as masculinidades e as feminilidades,            
como também as complexas redes de poder que (através das instituições, dos            
discursos, dos códigos, das práticas e dos símbolos…) constituem hierarquias entre os            
gêneros. (LOURO, 2014, p. 28) 
 

Todavia, o 

 

Gênero recusou a idéia de que a anatomia da mulher era o seu destino insistindo, ao                
contrário, que os papéis alocados para as mulheres eram convenções sociais, não            
ditames biológicos. A partir de que a fisiologia genital, raramente, foi invocada para             
explicar porque os homens fizeram o que fizeram, o sexo/gênero e a distinção             
natureza/cultura foram um suporte crítico no esforço de conter a discriminação contra            
as mulheres, sua exclusão dos mundos dos homens. (SCOTT, 2012, p. 333) 
 

Dessa forma, o debate de gênero se mostra primordial na incitação da desconstrução             

de uma visão limitante dos gêneros, a partir dos gêneros sociais. Além disso, questionar o               

paradigma vigente androcêntrico, patriarcal e machista é abrir as possibilidades para formas            

não limitantes de ser. Ou seja, o gênero como uma categoria de classificação da humanidade,               

deveria ser feito a partir da existência dos diferentes corpos e formas de apresentação deles.               

Contudo, o que comumente acontece é o contrário, o gênero se põe a restringir a humanidade                

em duas formas de existência, variando apenas de cultura para cultura.  

Gênero é uma palavra polissêmica, ou seja, possui diferentes sentidos atribuídos a            

essa mesma palavra. Assim sendo, ao mesmo tempo em que o termo é utilizado para designar                

a separação entre homens e mulheres, seja pelo pensamento de biologização ou da construção              

social, ele também é utilizado para se referir a identidade de pessoas LGBTQIA+. Dessa              

forma, ainda que exista o senso comum que as identidades de gênero se restrinjam ao               

feminino e masculino, ainda existem outras diversas, que não fazem parte da separação             

binária. Essa identidade pode ser explicado por:  

 
Identidade de gênero é uma experiência interna e individual do gênero de cada             
pessoa, que pode ou não corresponder ao sexo atribuído no nascimento, incluindo o             
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senso pessoal do corpo (que pode envolver, por livre escolha, modificação da            
aparência ou função corporal por meios médicos, cirúrgicos e outros) e outras            
expressões de gênero, inclusive vestimenta, modo de falar e maneirismos.          
(PRINCÍPIOS, 2006, apud REIS, 2018, p. 25) 

 

1.2. Sexualidades 

 

Os corpos possuem suas formas de se relacionarem consigo mesmo e com os outros              

corpos. Na vivência social, esses corpos recebem rótulos a partir das suas experimentações             

que são ditadas pela cultura dominante. Nessa rotulação, assim como é feito com os corpos               

pelo caráter anatômico, divididos entre masculinos e femininos, eles também são perpassados            

pelas relações estabelecidas, experimentação dos desejos, fantasias, prazeres, modos de viver,           

produzir relações, ou não, e reprodução. O esquema em que essas formas se estabelecem é a                

sexualidade. Esta, assim como o gênero, é um conceito construído na cultura, a partir dos               

processos mentais, subjetivos e sociais (CURADO, 2019).  

A sexualidade se estabelece no campo da cultura e do poder, pois a cultura              

hegemônica além de atribuir gênero aos sexos, que possuem um repertório de papéis sociais              

para representar, ainda possuem uma forma limitada de expressão desses prazeres e desejos             

que os corpos possuem. Mulheres e homens participam da dicotômica divisão heterossexual            

da sociedade, onde mulheres são socialmente destinadas a se relacionarem com homens, e             

homens exclusivamente com mulheres. Desseguir a regra heterossexual, é romper com algo            

superior, a heteronormatividade. O pensamento heteronormativo une as perspectivas do          

gênero com a sexualidade e formam um único padrão social.  

Os papéis heterossexuais existem assim como os papéis de gênero. O funcionamento            

dessa estrutura social é fundamentado na visão essencialista dos corpos, também corroborada            

pela ideia de sexo biológico. Inclusive, por muito tempo vigorava a ideia de que a               

sexualidade e o sexo, estava diretamente ligada a questão da reprodução da espécie. No              

Brasil, somente em meados da década de 1970, com a “‘revolução sexual’ que prega uma               

concepção de sexo desvinculado de sua função reprodutiva, [...] oportunizou uma nova noção             

de sexualidade que repensasse a opressão e submissão vigente há milênios” (CURADO,            

2019, p. 671). 
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Em uma ampliação dos direitos sexuais percebe-se o surgimento dos novos arranjos,            
expressões, metodologias e abordagens que rompem com as tradicionais leituras,          
antes associadas a uma perspectiva essencialista, sob orientação da biomedicina, para           
tomar as variadas formas de expressão das ‘sexualidades’ e gêneros como sendo            
mediadas por determinações psicossociais, históricas e culturais. Nesse        
posicionamento teórico crítico, a sexualidade pode ser pensada como parte dos           
processos fundamentalmente culturais e plurais que “envolve rituais, linguagens,         
fantasias, representações, símbolos, convenções. (LOURO, 1999, p.11, apud        
CURADO, 2019, p. 671) 

 

Contudo, ainda que o debate sobre esse preceito tenha aberto espaço para a discussão              

da questão de gênero e sexualidade, o tabu acerca da sexualidade e sexo resiste ainda nos dias                 

atuais. Em parte, ele foi manutenido ao longo dos anos por uma ideologia religiosa cristã, que                

propaga a concepção da Sagrada Família, composta pela mãe, pai e filhos. Nesta, a mulher               

mãe é uma figura de pureza, desvinculada de qualquer “dimensão erótica” (SOARES, 2010).             

Assim sendo, demarca o caráter conservador da sociedade, e sobretudo, como atua o controle              

dos corpos, e se interliga à questão de gênero. Também nessa linha de raciocínio que se                

formula a família nuclear, padrão ideal familiar da sociedade. 

Nesse contexto, as mulheres são impelidas a seguirem o ideal de feminilidade, além             

disso, por fazer parte do grupo de pessoas que os corpos permitem a gestação, são enxergadas                

como um corpo reprodutivo. Dessa forma, produz-se o discurso da obrigatoriedade da            

maternidade como uma das imposições sobre os corpos das mulheres. Essa imposição é             

característica da falta de liberdade concedida à esses corpos, impondo a passividade deles,             

por meio de coerções e agressões, e ainda mais ao tornar a maternidade compulsória              

(ALEGRETTI, 2019). A convicção de gênero feminino já traz a concepção de amor materno              

inseparável da categoria mãe, e com a sua sexualidade controlada nas relações de poder em               

que as mulheres são submetidas pelas homens, revelam como as opressões recaem sob o              

feminino e as mulheres.  

 

Considerando que a maternidade compulsória às mulheres e a sexualidade instituída           
com fins reprodutivos estão na base da construção dos gêneros e das identidades de              
gênero, com forte apelo cultural nos discursos relacionados à modernidade          
(GIDDENS, 1991), interpela-se sobre as perspectivas de maternidade e os          
significados das experiências que estariam a reivindicar signos do sistema          
heteronormativo e aqueles que provocariam ressignificações a partir da ruptura com a            
linearidade entre casal heterossexual-procriação-família. (SOARES, 2010, p. 1) 
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A repressão das mulheres pela sexualidade é expressa pela desnaturalização de seus            

corpos, e processos que estes passam, como a menstruação. Além disso, a sexualidade não              

normativa foi historicamente tratada como uma questão médica, dessa forma, “A ordenação            

da sexualidade, a medicalização e a estigmatização seriam sanções sociais de estado nas             

esferas institucionais e instrumentais, que marcaram o início da sociedade moderna”           

(CURADO, 2019, p. 670). Ou seja, o distanciamento da heterossexualidade, principalmente           

pelo grupo LGBTQIA+, não era só visto como uma transgressão à norma, mas ainda foi               

tratada como patologia. 

Ainda que haja uma forte onda conservadora que busca perpetuar esses padrões,            

estudiosas das ciências humanas e pensadoras feministas procuram desconstruir esses          

pensamentos que excluem mulheres e LGBTs de uma convivência igualitária na sociedade.            

Isto posto, Louro explica que 

 
podemos entender que a sexualidade envolve rituais, linguagens, fantasias,         

representações, símbolos, convenções... Processos profundamente culturais e plurais.        

Nessa perspectiva, nada há de exclusivamente "natural" nesse terreno, a começar pela            

própria concepção de corpo, ou mesmo de natureza. Através de processos culturais,            

definimos o que é — ou não — natural; produzimos e transformamos a natureza e a                

biologia e, conseqüentemente, as tornamos históricas. Os corpos ganham sentido          

socialmente. A inscrição dos gêneros — feminino ou masculino — nos corpos é feita,              

sempre, no contexto de uma determinada cultura e, portanto, com as marcas dessa             

cultura. As possibilidades da sexualidade — das formas de expressar os desejos e             

prazeres — também são sempre socialmente estabelecidas e codificadas. As          

identidades de gênero e sexuais são, portanto, compostas e definidas por relações            

sociais, elas são moldadas pelas redes de poder de uma sociedade. (LOURO, 2000) 
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2. As relações de gênero e sexualidades na Educação Infantil  

 
O gênero e as sexualidades constituem questões transversais na sociedade. Eles guiam            

formas de agir, pensar, se comportar, socializar e também se identificar. Contudo, como             

expressa Candau (2011), tem-se a visão de que esses debates são externos à instituição              

escolar. Assim, tendo em vista a contextualização dos debates de gênero binário, dá-se início              

a correlação dos embates entre gênero e sexualidade na âmbito da escola, especialmente, na              

Educação Infantil. 

O tema se torna uma questão complexa, já que socialmente os debates de gênero e               

sexualidade acabam por ficar restritos ao ambiente acadêmico e de movimentos sociais.            

Assim, nem sempre avançam na desconstrução dos preconceitos no âmbito social. Dessa            

forma, por se tratar de um tema tabu para várias pessoas, quando a discussão é posta para o                  

ambiente escolar, principalmente na E.I., ocorre uma repressão. Segundo Pougy, 

 

O debate de gênero na educação básica é urgente conquanto controverso. Apesar das             
relações de gênero terem existência concreta nos processos pedagógicos por meio da            
corporificação das mesmas em todos os sujeitos envolvidos – docentes, discentes,           
familiares, técnicos, servidores de apoio, e na rotina cotidiana das atividades de            
ensino, a educação diferenciada ainda pode fixar o feminino e o masculino em lugares              
opostos binariamente. (2017, p. 148) 

 

2.1. Infância e escola: contextos da Educação infantil  

 

O reconhecimento da infância como um período legítimo da vida, nem sempre existiu.             

Essa identidade foi forjada na modernidade, com o aumento da focalização nessa fase da              

vida. Nesse período, a preocupação não era só com o bem estar dessas pessoas (que na                

verdade não eram vistos como pessoas ainda), mas com o que elas viriam a ser (ANDRADE,                

2010). Os sujeitos da primeira fase da vida, bebês e crianças, eram considerados como              

pessoas em potencial. Estudos para entender os processos infantis voltados para eles veio a              
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acontecer mais tardiamente. Inclusive, ainda hoje essa área de estudo não é plenamente             

desenvolvida.  

Na sociedade atual, há no senso comum um imaginário social de que as crianças virão               

a ser pessoas, e estão na fase do não ser ou do “mini” humano. A concepção por trás desse                   

modo de enxergar essas pessoas, legitimam certos comportamentos acerca das crianças.           

Comportamentos esses que podem incluir uma invisibilidade do ponto de vista infantil e seu              

silenciamento. Um exemplo pode ser dado pela falta de escuta, olhar, e entendimento             

ofertado a esses estreantes no mundo. No entanto, essa concepção não é existente por acaso,               

ela foi construída após longos períodos em que a sociedade não entendia a criança em suas                

particularidades e a infância não definida como uma fase da vida que possui suas              

especificidades, diferentes de todas as demais.  

No Brasil, por exemplo, com a colonização e escravização dos povos indígenas e             

africanos, crianças recebiam um tratamento semelhante aos adultos, não eram poupados dos            

trabalhos forçados ou punições, pelo fato de serem crianças. Dessa forma, a “Educação,             

brincadeiras, alimentação saudável e direito a saúde era algo que não fazia parte de suas               

realidades” (LINHARES, 2016, p. 34). Transpondo para a sociedade atual, após um longo             

período histórico, que desnaturalizou a falta da existência de um olhar voltado para infância,              

hoje existe na Constituição Federal em seu Artigo 227 (2010) afirma a necessidade de              

compromisso de todas as esferas sociais em se preocupar, resguardar e assegurar o bem estar               

das crianças, adolescentes e jovens, excluindo de suas vivências situações de maus tratos,             

explorações e opressões. 

A mudança de concepção de infância fez com que ocorresse uma troca de paradigma,              

em que as crianças deixam de serem subalternizadas, e a infância assume diferentes valores              

sociais, que pretendem as proteger. Ainda assim, é preciso frisar a existência de diferentes              

infâncias, contextos sociais, raciais, étnicos e culturais, que podem não assegurar os direitos             

delas. Inclusive, o direito fundamental à educação que hoje é base da sociedade, nem sempre               

existiu, pois 

 

O processo que resultou nessa conquista teve ampla participação dos movimentos           
comunitários, dos movimentos de mulheres, dos movimentos de trabalhadores, dos          
movimentos de redemocratização do país, além, evidentemente, das lutas dos          
próprios profissionais da educação. (BRASIL, 2010, p. 7) 
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As creches, por exemplo, eram consideradas apenas como de cunho assistencial. A            

preocupação real delas não estava direcionada para a educação dos bebês e crianças, e sim,               

para a assistência às famílias em que as mulheres necessitavam romper com a cultura da               

restrição ao âmbito do lar, e precisavam trabalhar fora para garantir o sustento de sua família.                

Assim, as creches estariam ligadas às mulheres e os aspectos sociais que as rodeiam. Para               

além disso, elas também estavam diretamente relacionadas às questões da área da saúde,             

tanto contra por proporcionar o afastamento não recomendado entre as mães e as crianças,              

por causa da amamentação, por exemplo; quanto a favor, já que existia uma preocupação com               

a saúde das crianças, que poderiam não receber o devido cuidado, quando não estariam no               

seu ambiente familiar, refletindo em uma taxa elevada de mortalidade infantil. 

De toda forma, a existência da creche, como foi evidenciado, não apenas representava             

a presença ou não das crianças nesse ambiente institucional, revelava também as ideologias             

que a sociedade tinha como aceitáveis. Mulheres assumindo uma carga horária de trabalho             

fora de casa, ainda não era totalmente visto como uma situação corriqueira. Isso influenciou              

até mesmo na criação do Departamento Nacional da Criança pelo Decreto de lei Nº 2.024               

(1940), que responsabilizou esse órgão que coordenaria as atividades de proteção das mães,             

crianças e adolescentes.  

 

A criação do Departamento Nacional da Criança e de medidas legais de proteção à              
criança e a mãe estiveram, neste sentido, relacionadas não só com o propósito de              
diminuir a mortalidade infantil, mas também com o interesse, por parte de setores             
conservadores das elites intelectuais e políticas, em normatizar a família, em molde            
nuclear e patriarcal, e o lugar da mulher no lar e na sociedade, visando a educação de                 
um novo homem adequado a uma sociedade urbano-industrial.  

(VIEIRA, 1988, p. 8) 
 

Dessa forma, 
 

O assistencialismo inócuo, o tradicionalismo, será criticado para ceder lugar a atuação            
ofensiva, antecipatória… de massa ou de transição. Para isso, será preciso romper            
com uma carga muito pesada de preceitos morais. Não se poderia continuar julgando             
tão severamente mães ou mulheres trabalhadoras (como fazia o DNCr), as quais se             
queria envolver para expandir o atendimento. O saber dessas mulheres teria que ser             
considerado [...]. Sua cultura valorizada, mas sem paternalismos.  

(VIEIRA, 1988, p.5) 
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As creches, posteriormente, passam a ser um direito aos bebês, juntamente com a             

pré-escola para as crianças, formando a Educação Infantil pela Constituição Federal (1998),            

que legisla a obrigatoriedade de oferta da educação ao grupo de zero aos 6 anos. A educação                 

se desvincula do caráter assistencialista, ainda que deixe resquícios, principalmente na EI.            

Essa etapa do de escolarização incorpora nela um novo olhar para educação. Não mais              

direcionado para as mães, ainda que a família caracterize parte fundamental no processo de              

educação, mas o olhar agora se volta para os bebês e crianças de fato, baseada numa                

concepção de mundo que os visualiza como pessoas e sujeitos de direitos.  

 

O primeiro aspecto é a compreensão dos bebês como sujeitos da história e de direitos.               
Direito à proteção, à saúde, à liberdade, à confiança, ao respeito, à dignidade, à              
brincadeira, à convivência e à interação com outras crianças. Quando tomadas como            
seres capazes, as crianças se tornam protagonistas no projeto educacional. Essa é uma             
mudança paradigmática na compreensão da educação dos bebês, pois se afirma o            
compromisso com a oferta de um serviço educacional que promova, para todas as             
crianças, a possibilidade de viver uma experiência de infância comprometida com a            
aprendizagem gerada pela ludicidade, brincadeira, imaginação e fantasia. Nesse         
espaço, os bebês aprendem observando, tocando, experimentando, narrando,        
perguntando, e construindo ações e sentidos sobre a natureza e a sociedade, recriando,             
desse modo, a cultura. (BARBOSA, 2010, p. 3) 

 

2.1.1.  Infância e institucionalização: a relação com os debates de identidades 

 

A institucionalização da infância se dá quando não só no Brasil, mas também em              

outros países, quando ocorre o fenômeno da expansão da infância e em seguida a              

democratização da escola. A partir disso, foram pensadas medidas e políticas públicas que             

garantissem os direitos das crianças a educação escolar. A Constituição de 1988, a Lei de               

Diretrizes e Bases de 1966, e Estatuto da criança e do adolescente (1990), por exemplo ,                

amparam os direitos das crianças tendo em vista que são seres sociais, e a LDB em específico                 

reconhece a necessidade de se institucionalizar essa fase da vida, a partir da definição da               

Educação Infantil como primeira etapa da Educação Básica. Contudo, os tipos de infâncias             

contemporâneas são várias, se fazendo necessária uma constante nova reflexão, para abranger            

as diferentes crianças e infâncias existentes. 

Os embates sobre os ideais socialmente construídos sobre os crianças, se intensificam            

quando inseridos no ambiente escolar. A institucionalização das crianças já é uma realidade             
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no cenário brasileiro. O princípio ocorreu pela luta de mães trabalhadoras, ao demandarem             

políticas públicas que suprissem a necessidade de inserção dos bebês ( grupo etário de 0 a 3                 

anos) no ambiente escolar (BARBOSA; QUADROS, 2017). Esse movimento possui diversos           

benefícios para os bebês, sobretudo aqueles vindos das classes populares. Isso é dado pelo              

fato resguardar a infância nesse ambiente institucional e , também, garantir o direito à              

educação possibilita o contato com outros repertórios para além dos que eles já têm acesso no                

ambiente familiar (NUNES; CORSINO, 2012).  

Ao inserir os bebês e crianças em um espaço de experiência coletiva, todos os pontos               

que os envolvem deveriam ser centrais, mas comumente o planejamento de um rotina e              

currículo da educação infantil são desenhados para suprir as necessidades e pensamentos dos             

adultos da escola, a partir de uma lógica adultocêntrica, secundarizando a visão infantil,             

restringindo as possibilidades para que haja um crescimento pleno vivendo “experiências           

completas” (WINNICOTT, 2014, p. 86). Além disso, ainda que o planejamento desse            

ambiente devesse ser focado em proporcionar experiências e contatos com conhecimentos           

diversos por parte das crianças, as construções curriculares perpassam pelos preconceitos e            

valores dos adultos do fazer pedagógico. 

A partir do momento em que a infância das crianças foi institucionalizada, tem como              

consequência a educação que vai para além da esfera privada dos responsáveis. Dessa forma ,               

a escola é o instrumento utilizado para oferecer esse espaço de troca entre os sujeitos. A                

necessidade da escola oferecer esse ambiente, pode ser explicada pela falta de socialização e              

acesso aos conhecimentos construídos pela humanidade, que muitas crianças possuem          

enquanto seu único ambiente de convivência é o familiar. Ainda que as famílias sejam              

heterogêneas e vivam em diferentes condições, tendo como contexto a necessidade de            

inserção no mundo do trabalho, dificultam oferecer as suas crianças o acesso a repertórios              

diversos. Sendo assim, a escola deve cumprir esse papel social, cultural e político, que é               

defender a necessária qualidade da institucionalização da primeira infância,  

 

Qualidade que se dá na inter-relação entre os recursos materiais e humanos. Na             
ocorrência simultânea e coordenada de um conjunto de ações que vão da adequação e              
organização dos espaços e tempos para desenvolvimento de uma proposta articulada e            
adequada à primeira infância, ao envolvimento e satisfação dos profissionais, gestão           
eficiente, participação das família e da comunidade e sobretudo, de um olhar atento e              
sensível às crianças. Se a institucionalização da infância se faz necessária, é preciso             
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ter o cuidado de fazer dessas instituições lugares de respeito e de valorização das              
crianças pequenas e suas formas de pensar, sentir e expressar-se, de convivência, de             
múltiplas interações e abertura para o mundo, de acesso a diferentes produções            
culturais, de humanização e de promoção da equidade. (NUNES; CORSINO, 2012, p.            
30) 
 

Dessa forma, a institucionalização das diferentes infâncias tem como alguns dos seus            

principais objetivos o contato com as diferentes realidades, a inserção na cultura e o              

desenvolvimento de habilidades de cunho relacional, já que esse ambiente se caracteriza            

também como um lugar de socialização. Como citado em Nunes e Corsino (2012), a              

promoção do respeito, humanização e acesso a cultura, deve ser premissa na base da              

formação de uma Educação Infantil de qualidade.  

Isto posto, é fundamental que o ambiente escolar seja um lugar de acolhimento às              

subjetividades das crianças, proporcionando liberdade para que se expressem e formem sua            

personalidade, vontades, subjetividades e identidades. Além disso, ainda que a realidade de            

alguma criança não inclua o convívio com diferentes identidades de gênero e sexuais             

(pessoas com identidades que transgridem a realidade heteronormativa heterossexual), a          

escola deveria ser o lugar que incita o respeito e promove o conhecimento de forma orgânica                

acerca dessas realidades. 

A instituição transpassa para seus membros os seus valores. Então, se na escola             

crianças, docentes, gestores, funcionários e, possivelmente, a família se vêem impelidos a            

performar uma identidade única, é fruto dos valores que a própria escola forma. Mesmo que               

não explicitamente, existe nos meandros do cotidiano da escola, e principalmente, na E.I. a              

reafirmação do padrão engessado heteronormativo, que reforça o padrão exigido pela           

sociedade, a qual a escola reproduz e produz as relações binárias dos gêneros.  

 

La escuela y la familia, el grupo de amigos y amigas, los medios de comunicación, el                
barrio, la ciudad o la comunidad donde vive la niña y el niño son entornos de                
influencia. Educación formal, no formal e informal constituyen vías de enseñanza del            
género. El lenguaje, los contenidos del currículum, la organización y gestión de las             
instituciones, los espacios y ambientes de aprendizaje, los juegos, los libros de texto y              
otros materiales educativos y de ocio constituyen canales de transmisión y           
fortalecimiento del binomio sexo-género. (FLORES, 2019, p. 60) 

 

.2.2. Educação Infantil: há espaço para gênero e sexualidades? 
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Ao nascer, cada indivíduo está inserido em um núcleo familiar (núcleo de primeiro             

contato do bebê, independente de laços consanguíneos), e desde então as relações dos sujeitos              

com a cultura e os pares constituem um conjunto que compõe, ao longo do tempo, a                

identidade dessa pessoa. Na verdade, antes mesmo de que uma criança nasça, já são              

depositadas expectativas acerca da sua identidade. O nome e as roupas fazem parte desse              

repertório de expectativas relacionadas ao bebê. Um outro exemplo condizente com a            

atualidade, são os eventos chamados “chá revelação”, em que a partir de determinadas cores              

(geralmente, rosa e azul), são anunciados a anatomia do corpo do bebê a partir de uma visão                 

de sexo biológico. Inclusive, essas cores foram vinculadas à representatividade de cada            

gênero, pelo menos, durante o período da infância. 

 

Em muitos países ocidentais, inclusive no Brasil, desde os anos de 1950, a             
publicidade associou determinadas cores — rosa e azul — às representações sociais            
de feminino e masculino vigentes no mundo infanto-juvenil. Somente nas últimas           
décadas do século XX estas visões, que se tornaram senso comum, começaram a ser              
timidamente questionadas, em grande parte pela difusão dos ensinamentos feministas. 
(AREND, 2019, p. 422) 

 

O conjunto de expectativas elucida em parte como acontece o processo de produção             

da binaridade de gênero. Mas o processo vai muito além de apenas expectativas. Ainda em               

relação aos bebês, os corpos são alvo de intervenções visualizadas como naturais, o corte de               

cabelo curto para meninos é um exemplo, assim como o furo de orelha nas meninas. Essas                

duas intervenções, inclusive, são realizadas comumente antes mesmo deles poderem decidir           

se querem de fato mudar seus corpos, porque usualmente meninos tem o cabelo cortado antes               

de aprenderem a falar, e meninas têm suas orelhas furadas muitas vezes no momento do seu                

nascimento. Isso expressa como é sutil e ao mesmo tempo agressivo a produção das relações               

binárias de gênero.  

A sexualidade, embora seja frequentemente associada ao corpo adulto, também se           

mostra alvo de intervenções enquanto um corpo infantil. Uma exemplificação é o intersexo,             

que caracteriza a pessoa cuja genitália não corresponde ao padrão social, dessa forma, a              

atribuição do gênero encontra vias difíceis de se estabelecer, já que o gênero é diretamente               

associado ao sexo. A anatomia intersexual não raro também é motivo de intervenções,             
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corroboradas até pela medicina. Em 2003, o Conselho Federal de Medicina ratificou a             

Resolução Nº 1.664, de 12 de maio de 2003, que considera o intersexo uma anomalia e                

pressupõe que será seu corpo passível de mudanças. Segundo seu Artigo 2º “Pacientes com              

anomalia de diferenciação sexual devem ter assegurada uma conduta de investigação precoce            

com vistas a uma definição adequada do gênero e tratamento em tempo hábil” (2003, p. 1).  

Nesse contexto, os conceitos de gênero e sexualidades são fundamentais para           

compreender a produção social das desigualdades, já que é a partir deles que identidades são               

forjadas, na lógica dual que o binarismo estabelece. Os corpos nascem apenas corpos,             

contudo a cultura e a sociedade atribui a eles significados de como ele deveria performar, se                

identificar e representar. Esses aspectos que parecem naturais, desvelam na verdade a            

completa falta de naturalidade do modo em que essas dicotomias entre o masculino e              

feminino, mulher e homem, o homossexual e o heterossexual, se constituem.  

O binarismo não só caracteriza as diferenças, mas produz desigualdades a partir delas.             

Socialmente, o modelo em que se baseia as relações de gênero e sexuais, expõe que ser                

menino ou menina implica em uma série de questões, que incluem as relações de poder. Esse                

binarismo institui o masculino como superior, forte, intelectual, com talento inato para            

liderar, enquanto o feminino como inferior, frágil, emocional, e inato para a maternagem.             

Entretanto, apenas as características relacionadas aos homens, são valorizadas, causando uma           

inferioridade, invisibilidade e exclusão de todo o restante que não se enquadra na categoria              

homem-branco-heterossexual. É nisso que se calca a estrutura dessa sociedade patriarcal,           

machista e sexista.  

As relações, segundo Foucault (1997 apud VIANNA; FINCO, 2009, p. 278) sofrem            

uma "vigilância hierárquica". O corpo pertence ao sujeito, mas é moldado por uma pressão              

social. Esse fator determina papéis pré estabelecidos para homens e mulheres, implicando nas             

diferentes vivências que o corpo terá. As pressões sobre os corpos não só acontecem como               

um movimento isolado e no âmbito familiar. Elas surgem da cultura, que no caso da               

sociedade brasileira, visualiza as relações de gênero a partir de um ponto de vista binário,               

sendo refletidos pelas várias instituições sociais. A escola faz parte dessas instituições, que             

acaba por reproduzir também no ambiente escolar essa lógica, em que há possibilidades             

limitadas que os corpos podem vivenciar. De acordo com Vianna e Finco (2009), “Nosso              

25 



 

corpo, nossos gestos e as imagens corporais que sustentamos são frutos de nossa cultura, das               

marcas e valores sociais por ela apreciados” (p. 271). 

Isto posto, os exemplos dados em relação às expectativas e intervenções foram            

direcionados para bebês e crianças pequenas, ou seja, públicos da Educação Infantil. Assim,             

fica visível como não só é possível que o gênero as sexualidades estejam na escola, como é                 

impossível que não estejam, pois “a escola é atravessada pelos gêneros” ( LOURO, 2014, p.               

93). Dessa maneira, existe no contexto da Educação Infantil uma sobreposição de fatores, que              

de forma analítica são possíveis de serem identificados, por serem perceptíveis o incentivo             

para padronizar as crianças nas suas diferenças, mas cotidianamente, podem passar           

despercebidos pelas crianças, responsáveis, mas sobretudo, inclusive, pela equipe docente e           

gestora das instituições, que também são alvos das próprias práticas disciplinares.  

 

Para se compreenderem os motivos que fazem da escola um espaço destinado,            
fundamentalmente, a reproduzir os valores hegemônicos, é necessário sair desse          
espaço, ampliar nosso olhar para a própria forma como a sociedade produz as             
verdades sobre o que deve ser reproduzido, quais os comportamentos de gênero            
sancionados e por que outros são silenciados e invisibilizados, qual a sexualidade            
construída como “normal” e como gênero e sexualidade se articulam na reprodução            
social. Essas questões não podem ser respondidas exclusivamente nos limites da           
escola. Há um projeto social, uma engenharia de produção de corpos normais, que             
extrapola os muros da escola, mas que encontrará nesse espaço um terreno fértil de              
disseminação. (BENTO, 2011, p. 555 - 556) 

 

2.2.1. Organização escolar 

 

O desconhecimento dos gestores, docentes e outros funcionários da escola, sobre a            

lógica binária, se dá porque eles também estão engendrados nesse sistema. Ao se tratar da               

escola como produtora e reprodutora de padrões, uma das principais partes da escola ao ser               

analisada, é a gestão da organização escolar. Quando refere-se a gestão de uma escola uma               

das primeiras coisas que vem na mente é a diretora, as coordenadoras, supervisoras,             

pedagogas, pessoas que participam da tomada de decisões efetivamente em uma escola. Em             

uma visão limitada de gestão, realmente esse é o núcleo que delibera questões e barra               

decisões que não são convenientes ou prioridades desse grupo. Uma gestão verticalizada,            

como é o mais comum de se encontrar, tende a tecer uma estrutura escolar também no sentido                 
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vertical, sobretudo, nas relações. Horizontalizar, dificilmente se encontrará como uma opção,           

já que nem são enxergadas outras formas de organizar a escola.  

Uma gestão restrita, que não consulta a comunidade ao entorno da escola, nem a              

comunidade inserida nela, parte do princípio de que os valores dessa gestão podem se impor               

sobre o da maioria. Assim, princípios escolares, como os presentes em documentos oficiais,             

ainda que possam estar legalmente amparados, não possuem tanta validade na prática            

cotidiana. A laicidade é um desses. A falta de laicidade permite que se entre na escola                

princípios e valores que correspondem a vida privada, como os religiosos. Assim, a religião,              

que já é um fator de exclusão em toda sociedade em si, se torna um agravante de desrespeito                  

à escola e a infância. 

Além das questões ideológicas, existem questões estruturais na organização física da           

escola, como a demarcação de divisões de espaços entre meninas e meninos não podem ter               

acesso, por exemplo, os banheiros generificados. As datas comemorativas também expõe em            

muitos níveis a organização , agora curricular, das escolas a partir de uma perspectiva              

heteronormativa e ainda por cima religiosa. Ainda que a aderência dos feriados sejam de              

decisão externa às escolas, a comemoração deles expressa o que a escola valoriza. Um              

calendário escolar focado em datas comemorativas, tira o foco do trabalho com as crianças e               

atendem a necessidades dos adultos, já que esses calendários, muitas vezes, são compostos             

por datas comerciais e pouco tem de função pedagógica que some na vivência das crianças.               

Além disso, ao se comemorar, a páscoa, realizar festas juninas, quebram novamente com a              

laicidade que o estado propõe em sua estrutura.  

 

Baseado nos direitos das crianças e nos documentos que norteiam a prática educativa             
se faz necessário, priorizar a “educação para todas as crianças”, pensando nelas e no              
valor cultural, político e social que cada indivíduo carrega consigo, o papel do             
professor em abrir um currículo que abrange toda cultura e diversidade que se traz              
para esse contexto, acreditamos que trabalhar as datas comemorativas no ambiente da            
Educação Infantil, não se faz mais necessário já que a maioria dessas comemorações             
é de cunho religioso ou comercial e muitas vezes desconectado com a realidade de              
muitas crianças. ( MORFIM et al, 2017, p. 4) 

 

Para além da laicidade, outras datas comemorativas como os dias das mães ou pais,              

também põe em evidência que as diferentes formas de constituir família não são incluídas na               

escola. Isso é a caracterização da heteronormatividade presente nesse ambiente, que           
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considera como oficial e suscetível a comemoração apenas o padrão aceitável pela sociedade.             

Então, exclui diferentes vivências que as crianças possam ter, e as põe fora do contexto               

escolar. Dessa forma, a escola evidencia o qual sua concepção de sociedade, que reflete no               

projeto político pedagógico que a ela exerce. Logo,  

  

A escolarização, e consequentemente o currículo, tem grande contribuição para a           
constituição da identidade e conformação ideológica dos sujeitos e grupos sociais que            
atuam na escola. Toda opção da organização curricular tem relações que vão além do              
que explicitam, o que também ocorre com o currículo centrado ou permeado pelo             
calendário civil e/ou religioso oficial. (MAIA, 2011, p. 43) 
 

2.2.2. Prática docente 

 
A profissão docente é marcada pela relação. O relacionamento é o vínculo            

estabelecido entre os adultos docentes e as pequenas crianças. Nessa intensa relação que é a               

convivência dos professores da E.I. com as crianças, elas aprendem a partir do gesto, olhar,               

tom da voz, e inúmeras outras sutilezas que podem facilmente se camuflar no cotidiano, mas               

fazem parte da aprendizagem. Nelas são enviados para as crianças as formas que devem agir,               

a maneira com que é permitido que falem, e impõe limites nas suas ilimitadas formas de                

vivenciar o espaço, as relações e suas experiências.  

As posturas impostas para que haja a formulação do binarismo em crianças pequenas,             

fica expresso no ambiente escolar por aprovações e reprovações. Meninos não são bem vistos              

ao quererem brincar com bonecas, brincar de casinha com outras meninas, ou até entre os               

meninos. Espera-se que ele não chore tanto, e caso o faça, podem ser reprimidos com frases                

como “Pare de chorar! Meninos não choram!”. Ademais, caso tenham um jeito de agir, que se                

assemelha com o que a sociedade acredita ser feminino, é capaz de serem acusados de gays,                

já que a transgressão do gênero por meninos, é associado à negação da identidade              

heterossexual.  

Em relação às meninas, acontece fatores semelhantes, marcados pelos incentivos e           

repressões. Elas não têm vez nas brincadeiras brutas ou agressivas, são incentivadas às             

brincadeiras sentadas ou que não demande muitos esforços. Contrário aos meninos, quando            

fazem bagunças são alvos de frases como “Se comporte como uma mocinha” e “Assim você               

está feia”. Essas duas frases revelam como desde pequenas as meninas são convidadas a              
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prestarem atenção na sua aparência física, contendo nelas motivos de orgulho ou vergonha.             

Assim, ainda que as Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Infantil (2010) preveja            

para essa etapa da escolarização a garantia da função sociopolítica e pedagógica            

“Construindo novas formas de sociabilidade e de subjetividade comprometidas com a           

ludicidade, a democracia, a sustentabilidade do planeta e com o rompimento de relações de              

dominação etária, socioeconômica, étnico racial, de gênero, regional, linguística e religiosa”           

(BRASIL, 2010, p. 17), a vivência do cotidiano não reverbera suas concepções. Dessa forma,              

ainda que haja o debate dessas questões na escola, a desconstrução não se efetiva              

completamente. Isto, porque 

 

O lugar da alienação é bastante questionado nos discursos pedagógicos          
contemporâneos; no entanto, a lógica de funcionamento das instituições de educação           
infantil tende a seguir a perspectiva da sucessão de atividades heterogêneas que,            
muitas vezes, são naturalizadas e repetidas sem uma problematização de seus efeitos.            
(COUTINHO, 2017, p. 106) 

 

Dessa forma, faz-se necessário, principalmente para a instauração de uma educação           

não limitante, demarcadora de padrões e reprodutora de heteronormatividades,  

 

discutir o papel pedagógico do professor das crianças pequenas, a especificidade           
educacional desse trabalho, envolve focalizar um modo sensível de observar o           
movimento, os sentidos, as construções das crianças entre si, tendo em vista            
favorecê-las e também desafiá-las. Envolve também selecionar repertório rico para a           
apreciação coletiva, que inspire a criação das crianças, atentando também para a            
relação entre os sentidos que elas constroem em sua relação com a história mais              
ampla, das famílias, das comunidades, da sociedade. Promover a relação entre cada            
criança e o grupo, acompanhar e participar da criação desse grupo inicial de pares,              
comprometer-se com a efetivação de contatos solidários, humanos e éticos, são           
percursos importantes no exercício de ser educador de bebês e crianças pequenas!            
(GUIMARÃES, 2010) 

 

Além dos docentes, em uma escola, todos os adultos educam, incluindo a equipe de              

limpeza, as merendeiras, inspetores, porteiros, e todos que fazem parte da rotina escolar. No              

dia a dia da escola, esses sujeitos direcionam falas às crianças. Uma frase isolada pode não                

formular a binaridade, mas durante todos os dias letivos em uma escola, certamente, são ditas               

mais do que apenas umas frases isoladas direcionadas às crianças, e essa se caracteriza como               

mais uma forma de reforçar os padrões de feminilidade e masculinidade. Por meio do              

discurso, toda uma carga de padrões pode ser depositada nos pequenos. O discurso se torna               
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uma das ferramentas mais poderosas de manutenção social. Ele é fluido, parece orgânico e              

natural. As escolhas de palavras também aparentam terem sido feitas de maneira não             

intencional, quando na verdade, esse artifício é um forte aliado da binaridade. 

Cada língua tem suas particularidades, algumas permitem mais repertórios em que os            

gêneros não se caracterizam como principal, e em outras é difícil pronunciar um conjunto de               

frases cotidianas sem que algum gênero seja evocado. Este último é o caso do português. A                

língua foi feita baseada na divisão dos gêneros em masculino e feminino, romper com isso               

requer um grande esforço e policiamento da fala automática. Estudiosos do campo da             

linguística já propõe modificações em que o português seja remodelado em uma língua mais              

neutra. Essa exigência também caracteriza parte da luta LGBTQIA+, pelo português não            

representar a existência de corpos transgêneros e não-binários. Inclusive, em 2006 foi            

elaborado o Manual para o uso da linguagem não sexista: O que bem se diz...bem se entende                 

(FRANCO; CERVARA), que objetiva dar recursos para que se pense em uma forma de falar               

que abarque a diversidade. 

Para que a escola cumpra com sua responsabilidade social de educação, emancipação,            

estímulo de pensamento crítico e produção de conhecimento consciente 

 

As práticas educativas, em todos os tipos de instituições, devem respeitar e acolher as              
crianças em suas diferenças e deficiências; entendendo que são cidadãs de direitos à             
proteção e à participação social, a experiências culturais onde se combinam saberes            
da experiência, fruto de vivências das crianças e conhecimentos que integram a            
natureza, a produção e o patrimônio cultural na perspectiva da formação humana. A             
linguagem e a brincadeira são articuladoras entre saberes e conhecimentos. As           
instituições e os adultos devem favorecer a brincadeira, entendida como experiência           
de cultura e forma privilegiada de expressão da criança. As crianças têm direito à              
atenção, à “proteção, à vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas públicas que               
permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições           
dignas de existência” (Brasil, 1990). As crianças “têm direito à liberdade, ao respeito             
e à dignidade como pessoas humanas em processo de desenvolvimento e como            
sujeitos de direitos civis, humanos e sociais garantidos na Constituição e nas            
leis”(Brasil, 1990). É inadmissível qualquer tipo de violência - física ou simbólica -             
ou negligência contra as crianças. (KRAMER, 2010) 
 

Ainda que as crianças sejam o foco das imposições de gênero na escola, os adultos               

que integram esse ambiente também sofrem as pressões da instituição e seus estereótipos. Em              

relação aos docentes, Louro (2014) fala sobre como as representações sociais têm o poder de               
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produzir suas identidades. Segundo ela, existe nos discursos e estereótipos uma força que é              

capaz de não só reproduzir um padrão, que pode nem existir previamente, mas também de               

criá-lo. Essas representações podem ser expressas pela mídia, televisão, cinema, pelas           

exigências do que é esperado do comportamento dessas professoras. Elas são idealizadas a             

partir de uma preconcepção, que as têm como “professorinhas” angelicais, exemplos de            

bondade e subserviência. Enquanto, na verdade, esse é mais um rótulo que anula as              

possibilidades de características femininas serem representadas com aspectos de força,          

seriedade e combatividade. Todavia, 

 

A concepção de uma identidade una, coerente e estável não cabe aqui (na verdade,              
não pode caber em relação a qualquer sujeito ou situação). Não existe tal identidade              
unitária, tanto porque não há só uma (“verdadeira”) representação desse sujeito,           
quanto porque ele não é apenas  um professor ou professora. (LOURO, 2014, p. 112) 

 

2. 3. O que impede os debates de gênero e sexualidades entrarem na escola? 

 

As questões que geram implicações na produção e reprodução dos padrões de gênero,             

ainda que sejam constituídos e manutenidos nas práticas diárias, não são o único meio de se                

formular o binarismo. A instituição escolar segue a lógica social, que por sua vez se beneficia                

dessa relação desigual entre as pessoas, já que tem como base a estrutura patriarcal. Na               

escola, a existência dessas gestões, pensamentos, falas conservadoras, em alguns contextos           

são motivos de tensionamentos, pois não há uma homogeneidade de pensamento entre o             

corpo docente, gestor e de funcionários da escola. Nas esferas que transcendem a escola,              

também acontecem confrontos. Uma das áreas que acontece esse fator é a do currículo. 

O currículo se constitui como uma área de constante disputa. Desde a expansão da              

escola para as classes populares, ela foi destinada a um propósito de formação para o               

trabalho. Para alcançar a manutenção das relações de classe, raça e gênero, a escola precisa               

lançar artifícios que fossem capazes de efetivar a dominação. Dessa forma, segundo Tadeu             

(2015), “o currículo é, entre outras coisas, um artefato de gênero: um artefato que, ao mesmo                

tempo, corporifica e produz relações de gênero” (p. 97). Essa corporificação pode ser             

expressa de maneira explícita ou implícita, no currículo oculto. Quando uma gestão se             

posiciona contra uma educação sexual, por exemplo, ela está se posicionando explicitamente,            
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mas ao excluir um professor LGBTQIA+ da socialização da escola, ela está se posicionando              

de forma implícita, já que além do próprio professor, dificilmente, mais alguém notará.  

Ainda que exista luta dos movimentos sociais, de professores e famílias em favor de              

uma educação libertadora, que não deposite nas crianças o padrão da sociedade. Esse             

movimento ainda não barra a ideologia conservadora, que mantém a muito tempo em suas              

agendas, a manutenção do tradicionalismo, que assume posições reacionárias aos avanços           

progressistas. Um exemplo desse fator é a modificação nos documentos oficiais como Plano             

Nacional da Educação. De acordo com Balieiro (2018), o Plano que havia sido sancionado              

em 2014, precisou passar por trâmites, e em sua versão final, não constava o termo gênero.                

Vitória de uma luta conservadora para tentar desfazer os debates de gênero nas escolas, que               

segundos eles é a chamada “ideologia de gênero”.  

Há uma intensa disputa de poder quando se trata dos documentos oficiais de             

educação. Uma delas é o esvaziamento dos textos oficiais do termo “gênero” e “orientação              

sexual”. O que leva a interrogar se os conservadores estão mais preocupados com as questões               

embasadas no discurso conservador, do que no conteúdo educacional, de fato. Ou seja, a              

educação escolar perpassa por diversos campos analíticos, assim, ainda que a instituição            

escolar produza e reproduza as relações binárias, a explicação para esse fato não tem um fim                

nela mesma. Muito pelo contrário, encontra na escola os efeitos de uma sociedade voltada              

para seguir um padrão, mas que não coloca as crianças como principais no processo de               

aprendizagem e produção de cultura. 

Ainda sobre essa agenda conservadora, ocorre a disseminação de um pânico acerca             

das relações de gênero, que inclusive, chega até os responsáveis pelas crianças em um              

movimento, como nomeia Bento (2011), de heteroterrorismo. Segundo a autora, o           

heteroterrorismo são as atitudes cotidianas que tentam afastar da vivência das crianças tudo             

que pode ser de transgressor ao padrão. Ele pode se caracterizar através de “piadas”,              

xingamentos, afirmações sobre as crianças, que coloca a identidade não heteronormativa na            

margem social, afasta as crianças de normalizarem a comunidade LGBTQIA+ e os exclui de              

diversos âmbitos da sociedade, principalmente da escola, seja como responsável por crianças,            

docentes, gestores e qualquer outro funcionário. 

Então, como questiona Bento (2011), 
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Depois de uma minuciosa e contínua engenharia social para produzir corpos-sexuados           
que tenham na heterossexualidade a única possibilidade humana de viver a           
sexualidade, como se pode continuar atribuindo à natureza a responsabilidade daquilo           
que é o resultado de tecnologias gerenciadas e produzidas pelas instituições sociais?            
(p. 552) 
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3. Experiência de campo no Projeto Institucional de Residência Pedagógica 

 

 

Foto: Acervo pessoal. Imagem da turma em um momento de contação de história. 

 

A experiência de campo na escola se deu a partir da participação do Projeto              

Institucional de Residência Pedagógica (PIRP), realizado do 6º período até o 8º período da              

graduação. A escola de realização da pesquisa atende apenas a Educação Infantil,            

anteriormente, era uma creche comunitária, mas assumiu um convênio com a Fundação            

Municipal de Educação de Niterói (FME). Dessa forma, ela se tornou uma das escolas              

municipais da cidade. 

Sua estrutura física é de um casarão antigo, que não foi construído especialmente para              

ser uma escola de educação infantil. Dessa forma, as salas são pequenas e somente há uma                

sala por grupo de alunos divididos por idade. Além das salas próprias de cada grupamento, há                

uma sala da direção, banheiros, uma sala para o momento do sono, e um refeitório que                

divide-se com o parquinho das crianças. Ela atendia no período da pesquisa 80 crianças,              

desde a creche (a partir dos 4 meses) até o último ano da educação infantil (crianças com 6                  

anos). 

A escola fica em um bairro urbano e recebe crianças que vêm de diversas localidades               

de Niterói, assim como cidades vizinhas. O ingresso dos bebês e crianças é feito através de                

inscrição online. Dessa forma, abrange variadas crianças, de diferentes extratos sociais, mas a             
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maioria delas são moradores de comunidades carentes que ficam ao entorno da escola. No              

período de pesquisa, ela era composta por uma diretora, uma pedagoga, professores, equipe             

de limpeza merendeiras e porteiros. O seu funcionamento é em horário integral, ou seja, a               

entrada é às 8h da manhã e a saída acontece 17h da tarde. Nesse período, cada turma tem um                   

professor por turno e não há a presença de outros profissionais que exerçam atividades              

diversificadas com as crianças, somente os residentes que participavam do PIRP e estagiários             

da graduação em pedagogia e escola normal.  

 

3.1. Observações na escola 

 

O tempo de observação e participação desse ambiente escolar durou três semestres.            

Ao ingressar na escola, a turma escolhida para a construção do projeto, que tinha como foco a                 

valorização da literatura infantil na E.I. foi o Grupo Referencial da Educação Infantil (GREI)              

de 4 anos. Nesse grupamento, o cotidiano escolar foi observado por um semestre, e no ano                

seguinte, as atividades do projeto foram realizadas na nova turma também de GREI 4.              

Durante todo o período de inserção nesse cotidiano de Educação Infantil, diversas práticas             

reforçadoras e produtoras da binaridade de gênero, foram identificadas. Dessa forma, os            

próximos tópicos irão relatar as relações de gênero nesse ambiente escolar. 

 

3.1.1. As práticas de separação binária feita pela instituição escolar 

 

Primeiramente, as observações foram direcionadas para a estrutura em que a escola se             

organizava a partir dos recortes de gênero. O corpo docente, gestor e auxiliar da escola em                

sua maioria era composto por mulheres. A escola funcionava sob a direção de uma diretora e                

uma pedagoga. O corpo docente era formado somente por professoras, até que um professor              

passou a integrar a escola. Inclusive, esse professor era regente do segundo GREI em que a                

pesquisa foi realizada, mas em um turno diferente. Além disso, merendeiras e auxiliares de              

limpeza também eram todas mulheres.  

Na escola, um aspecto de ênfase no cotidiano era o fato dos bebês e crianças               

chamarem a diretora de “vovó”, nomenclatura essa que geralmente é associada a um vínculo              

familiar. A gestora se sentia orgulhosa por ser chamada assim, já que na concepção dela, isso                
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era uma demonstração de afeto e respeito, e nas suas palavras sempre era exaltado o amor                

que tinha pelos pequenos. Mesmo realmente havendo afeto e respeito nas relações da diretora              

com as crianças, isso demarca como o gênero está presente e permeia o tipos de relações que                 

se constituem na escola. Essa questão resgata a relação da maternagem atribuída às mulheres              

e às professoras também.  

Segundo Louro (2014), a profissão docente em seus primórdios era masculina, e a             

partir da feminização da profissão, ela incorporou as expectativas sociais sobre a            

características que as mulheres necessitariam possuir, ligado a maternidade. Dessa forma,           

assim como as mães são enxergadas como esse ser que exala esse amor, dedicação, carinho e                

afeto pelos seus filhos, também é esperado o mesmo das professoras. 

 

Já que se entende o casamento e a maternidade, tarefas femininas fundamentais,            
constituem a verdadeira carreira das mulheres, qualquer atividade profissional será          
considerada como um desvio dessas funções sociais, a menos que possa ser            
representada de forma a se ajustar a elas. Em seu processo de feminização, o              
magistério precisa, pois, tomar de empréstimo atributos que são tradicionalmente          
associados às mulheres, como o amor, a sensibilidade, o cuidado, etc. para que possa              
ser reconhecido como uma profissão admissível ou conveniente. (LOURO, 2014, p.           
100-101) 

 

Situação semelhante ocorria quando uma auxiliar de limpeza chamava uma das           

crianças de “filho”, e mesmo que ele tenha uma professora regente a quem ele está sob a                 

responsabilidade, caso ele chorasse ou não atendesse aos pedidos da professora, ela era             

acionada para resolver a situação. Dessa maneira, era associado o afeto que a profissional              

dedicava a ele, aos esperados em uma relação de mãe e filho. Essas situações expressam               

como o gênero permeia a instituição escolar nos seus detalhes, e somado a uma formação               

docente limitada em relação a esses debates, e a carência de um processo pedagógico              

reflexivo e crítico, abre espaço em diversos aspectos para que essas falas aconteçam e sejam               

estimuladas sem questionamento. De acordo com Esteban e Zaccur (2002), a educação            

precisa ressignificar a pesquisa e se apropriar dela, a enxergando como uma aliada para a               

resolução de questões pedagógicas.  

O cenário descrito desse ambiente escolar em particular, expõe a realidade da maioria             

das escolas da educação básica, da EI até os anos iniciais do Ensino Fundamental, em que                

paira sobre as professoras uma expectativa de doação ao trabalho, como uma mãe deveria,              
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segundo as normas sociais, se dedicar a um filho. Isso pode ser explicado pela associação               

feita entre mulheres e o cuidado. Tem-se no imaginário social, que mulheres nascem com um               

“instinto materno”, que as guiam em relação ao cuidados com as crianças. Traçando um              

comparativo, basta analisar o curso de formação de professores e visualizar que a quantidade              

de mulheres é inexoravelmente maior em comparação a quantidade de homens.  

O contraponto dessa questão, fica expresso nessa escola pela impossibilidade do           

professor regente homem dar banho nas crianças. Por ser uma escola de período integral, faz               

parte da rotina das crianças um banho por dia. Além disso, existe em todas as outras turmas                 

uma divisão entre os dois professores da manhã e da tarde para dar o banho. Dessa forma,                 

nesse GREI somente a professora do turno da tarde que poderia banhá-las. A diretora em uma                

conversa explicou que os responsáveis pelas crianças poderiam fazer reclamações. Contudo,           

a própria equipe gestora, como já expressou a professora que compartilha a turma com esse               

professor, rejeita a ideia de que os cuidados também possam ser feitos pelo professor. Este, é                

visualizado como um possível agressor nesse contexto, reproduzindo uma das características           

estereotipadas em relação ao gênero masculino.  

Professores homens nos anos iniciais da educação básica, fazem parte de uma            

minoria, ainda mais no contexto da Educação Infantil. Por essa etapa da escolarização ser              

muito associada ao cuidado e a delicadeza, e essas serem características que não se              

enquadram no padrão da masculinidade, há uma rejeição deles nesse ambiente. Rejeição que             

se caracteriza pelo corpo docente e gestor, e não pelas crianças em si. Ainda sobre haver um                 

desconhecimento e tabu sobre as questões de gênero na escola, é necessário romper com a               

ideia de que  

 

Discorrer sobre masculinidade não é opor e/ou sobressair sobre o feminino, ou vice e              
versa, mas pensar junto, é desconstruir a oposição binária, de pólos opostos, sobre             
esses termos e refletir sobre a sociedade e padrões que são impostos pela sociedade.              
Existem diferentes formas de masculinidade e feminilidade que são desenvolvidas por           
determinados grupos e culturas, porém considerar padrões e papéis específicos supõe           
ignorar, rejeitar ou tornar invisível sujeitos que não se enquadram, adequam ou não             
respondem a determinadas expectativas dessas formas pré-construídas. (MORENO,        
2017, p. 30) 
 

Contraditoriamente, esse mesmo professor tem um filho bebê que frequentava essa           

mesma instituição no GREI 1. Caso ele fosse professor do próprio filho, por estar dentro               
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desse ambiente, também não seria possível que momento do banho fosse realizado pelo pai,              

já que na posição de professor dessa escola, os homens não podem ter esse tipo de contato                 

com as crianças. Essa configuração escolar demarca as características da sociedade patriarcal,            

expresso por homens que não são criados e ensinados a se colocarem no lugar do cuidado.                

Pelo contrário, eles são incentivados desde pequenos a performar uma masculinidade que não             

abarca as dimensões de cuidado, carinho e delicadeza, e os incita a se aproximarem de               

características brutas. Nessas relações, são formados os conceitos normativos, por não ser            

tido como normal o cuidado vindo pelos homens, mas é naturalizado como instinto o cuidado               

vindo das mulheres. Logo,  

 

Esses discursos, processos e práticas são conservadores e levam à regulamentação do            
normal e do metro-padrão, assim como estabelecem os critérios de normalização,           
como a cura, a adaptação e a correção, fabricando concomitantemente os “anormais”,            
ou seja, aqueles que fogem da forma e do padrão de normal. (SEPULVEDA;             
SEPULVEDA, 2017, p. 23) 

 

Na citação, os autores afirmam como os discursos conservadores perpassam o           

ambiente escolar e instituem práticas que formalizam e legitimam o conceito de diferença, já              

que eles estabelecem o que é considerado normal e o que é visto como anormal. Essa                

imposição, afeta as crianças desde muito cedo. Isso porque a escola funciona, principalmente             

na Educação Infantil, como um primeiro contato dos bebês e crianças com o mundo              

institucional fora do ambiente familiar. Nesse contexto, iniciará a discussão sobre as práticas             

dos profissionais da educação e a reprodução feita pelas crianças que expressam as             

demarcações, a fim de formar um modelo de gênero nas crianças. 

 

3.1.2. A reafirmação dos gêneros binários pelos docentes  

 

A escola em sua estrutura perpetua o binarismo de gênero, até mesmo nas práticas que               

não se objetiva conscientemente esse resultado. Ainda assim, são lançados vários esforços            

para que as crianças sigam o padrão. Vianna e Finco (2009) afirmam que  

 

A perspectiva sociocultural permite centrarmos nosso olhar nas formas de controle do            
corpo infantil, um processo social e culturalmente determinado, permeado por formas           
sutis, muitas vezes não percebidas. Poderíamos, então, dizer que as características           
tidas pela tradição como naturalmente masculinas ou femininas resultam de esforços           
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diversos para distinguir corpos, comportamentos e habilidades de meninas e meninos.           
(p. 268) 

 

Dessa forma, nas falas da professora da turma era possível identificar a distinção feita              

entre o comportamento de meninas e meninos. Cotidianamente, a docente se referia às             

meninas como “boazinhas”, porque eram mais calmas, ficavam mais quietas, enquanto a            

agitação fazia parte do repertório dos meninos da sala, o que parecia ser normalizado.              

Contudo, uma das meninas era considerada “difícil”, por se comportar de maneira mais             

agitada, com um comportamento que se aproximava mais com os dos meninos da sala, além               

disso, a mesma menina se desempenhava bem nas atividades de educação física, que as              

crianças tinham uma vez por semana, e seu desempenho mais ágil do que alguns dos meninos                

da turma, era motivo de surpresa.  

A expressão comportamental das crianças não é dada de forma natural, já que o              

gênero é forjado a partir da cultura. Isto posto, a maioria dos meninos da turma, apresentavam                

comportamentos agitados, e esses comportamentos eram naturalizados pela professora,         

embora eles fossem corrigidos ao se comportarem dessa forma. Em contrapartida, quando            

uma das meninas da turma, que apresentava um comportamento semelhante ao dos meninos,             

era duramente repreendida, provavelmente por esse comportamento fugir ao que se espera da             

maneira que uma menina pode se comportar. 

“O corpo é alvo das práticas disciplinares” (VIANNA; FINCO, 2009, p. 268) e isso              

fica claro no ambiente escolar da educação infantil. Aos poucos, a partir das falas, olhares,               

repreensões, elogios os comportamentos das crianças se espelhavam a concepção imposta.           

Um exemplo visível disso, era um menino que chorava bastante na turma, e o enxergavam               

como “imaturo”, enquanto uma menina que também chorava com frequência era vista como             

“malcriada”. Nesse cotidiano, a linguagem também se constituiu como um grande marcador            

das separações de gêneros. 

 

Dentre os múltiplos espaços e as muitas instâncias onde se pode observar a instituição              
das distinções e das desigualdades, a linguagem é, seguramente, o campo mais eficaz             
e persistente - tanto porque ela atravessa e constitui a maioria das nossas práticas,              
como porque ela nos parece, quase sempre, muito “natural”. Seguindo regras           
definidas por gramáticas e dicionários, sem questionar o uso que fazemos de            
expressões consagradas, supomos que ela é, apenas, um eficiente veículo de           
comunicação. No entanto, a linguagem não apenas expressa relações, poderes,          
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lugares, ela os institui; ela não apenas veicula, mas produz e pretende fixar diferenças.              
(LOURO, 2014, p. 69) 

 

Para além disso, as repreensões de determinados comportamentos de meninas e           

meninos explicitam como existe um forte trabalho por trás da reprodução da binaridade de              

gênero. “A educação infantil não só cuida do corpo da criança, como o educa: ele é o                 

primeiro lugar marcado pelo adulto, em que se impõe à conduta dos pequenos limites sociais               

e psicológicos. É o emblema no qual a cultura inscreve seus signos” (VIANNA; FINCO,              

2009, p. 271). 

Em uma situação a professora regente comentou que entre outras professoras já havia             

acontecido comentários de que uma criança da sua turma, tinha um “jeito gay”. Depois do               

comentário, analisando o comportamento da criança, era perceptível que ele se mostrava            

amoroso, cuidadoso nas brincadeiras, se interessava por brincar de boneca, mas da mesma             

forma que brincava com qualquer outro brinquedo. Necessário enfatizar que a criança em             

questão tinha apenas quatro anos, e não carecia de nenhum rótulo. Portanto, “Na escola, pela               

afirmação ou pelo silenciamento, nos espaços reconhecidos e públicos ou nos cantos            

escondidos e privados, é exercida uma pedagogia da sexualidade, legitimando determinadas           

identidades  e práticas sexuais, reprimindo e marginalizando outras” (LOURO, 2000). 

Os esforços feitos para a separação dos gêneros também foram expressos por            

situações corriqueiras, como a nomeação das carteiras da sala com os nomes das meninas e               

meninos, e até mesmo inconscientemente, eles se sentavam próximos aos seus pares de             

mesmo gênero. Além disso, a separação também é feita no momento do banho, que era dado                

em grupos de meninas e meninos separadamente. Na escola, essas práticas são            

invisibilizadas, porque são lidas como normais. Ou seja, é difícil questionar, porque há um              

consenso acerca desses comportamentos. Inclusive, até mesmo os profissionais que têm essas            

práticas, não questionam a maneira de agir. Isso porque a binaridade é uma realidade              

consistente, mesmo que não abarque a heterogeneidade dos corpos e repertórios existentes. 

 

3.1.3. As reproduções de gênero feitas pelas crianças do GREI 4 
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As crianças aprendem a se colocar perante essa dinâmica de relações. Elas conseguem             

incluir ou excluir outras crianças ou adultos dos espaços que não condizem com o gênero que                

estão sendo ensinados a performar. Embora consigam transgredir mais facilmente ao gênero            

imposto, cobram a transgressões dos pares. Nessa dinâmica conflituosa, uma criança           

questionou um menino dizendo que ele não poderia usar a blusa que vestia, porque a blusa é                 

rosa, e sendo ele um menino, essa cor não o pertenceria. Quando o menino foi acusado por                 

estar usando a blusa rosa, ele rapidamente recorreu ao argumento de que aquela cor também               

poderia ser usada por ele. Mesmo que em outras situações ele já tenha se recusado a brincar                 

com uma menina, pelo simples fato de ser menina. O comportamento dele não é natural dos                

meninos, e sim ensinado.  

 

Meninos e meninas desenvolvem seus comportamentos e potencialidades no sentido          
de corresponder às expectativas quanto às características mais desejáveis para o que é             
definido como pertinente a um modelo singular e unívoco de masculinidade e de             
feminilidade em nossa sociedade. (VIANNA; FINCO, 2009, p. 279) 

 

Os momento em que as brincadeiras eram permitidas, essas relações de performance            

de gênero mais se encontram presentes. Eles se apropriam desse espaço para assimilar o              

contexto em que vivem, as práticas que devem estabelecer, a forma como se relaciona              

consigo, com os pares e os adultos. De acordo com Borba (2007), 

  

A experiência do brincar cruza diferentes tempos e lugares, passados, presentes e            
futuros, sendo marcada ao mesmo tempo pela continuidade e pela mudança. A            
criança, pelo fato de se situar em um contexto histórico e social, ou seja, em um                
ambiente estruturado a partir de valores, significados, atividades e artefatos          
construídos e partilhados pelos sujeitos que ali vivem, incorpora a experiência social            
e cultural do brincar por meio das relações que estabelece com os outros – adultos e                
crianças. Mas essa experiência não é simplesmente reproduzida, e sim recriada a            
partir do que a criança traz de novo, com o seu poder de imaginar, criar, reinventar e                 
produzir cultura. ( p. 33-34) 

 

Existem diversas formas em que se aprende que o binarismo transcende a divisão             

social entre meninos e meninas. Embora essa relação comumente seja cercada por            

tensionamentos, a escola não mede esforços, mesmo que inconscientes, para que as crianças             

performem conforme os gêneros binários. A naturalização do binarismo heteronormativo          

afasta a concepção de cultura como produtora das identidades de gênero e orientações             

sexuais. Ainda que esse seja um ponto de exclusão e falta de representatividade, pois não               
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abarca grande parte da diversidade existente na escola, ela é encarada como uma proteção das               

crianças, já que a transgressão é vista como sinônimo de desvirtuamento, erro, passíveis de              

serem suprimidas, envergonhadas e invisibilizadas. Assim, “ Aquilo que evocamos como um            

dado natural, o corpo-sexuado, é resultado das normas de gênero” (BENTO, 2011, p. 550). 

 

3.2. Reflexões acerca das relações binárias de gênero na escola  

 

A imersão no contexto escolar da educação infantil permitiu que essas           

particularidades fossem desveladas, incitando diversos questionamento sobre as diferenças de          

como a Educação infantil é idealizada pelas documentos oficiais, como acontece na prática             

cotidiana e como essa prática, por vezes, se distancia da proposta pedagógica para a E.I..  

Louro (2014), aponta para como é preciso repensar as especificidades presentes nos            

dia a dia, que reforçam o sexismo na instituição escolar. Existem mudanças que dependem de               

entidades governamentais, políticas públicas para a educação, mas igualmente relevante é a            

necessidade de observar e criticar a própria realidade e os costumes dos seu recorte social. A                

capacidade de refletir sobre a própria vivência traz a mudança para os contextos menores, e               

se tratando da educação, é necessário ter em mente que as mudanças podem ser feitas até no                 

interior das salas pelos próprios docentes, tendo em vista a diversidade de formas de pensar               

que permeiam essa classe.  

Além disso, essas minúcias cotidianas não podem ser encaradas como desafios fáceis,            

já que existe toda uma estrutura social patriarcal que luta para a manutenção desses preceitos               

de dominação. As relações de poder são complexas e formam uma teia em que se interligam                

os personagens da escola. De toda forma, é possível visualizar as mudanças no micro, e em                

diferentes realidades e às projetar em maior escala, incitando uma mudança no pensamento             

social. Todavia, a desconstrução dos padrões de gêneros binários imposta socialmente,           

amplia as possibilidade das crianças serem, sonharem, criarem, imaginarem repertórios antes           

limitados. Tendo em vista essa contextualização da Educação Infantil nos debates de gênero, 

 

É relevante e urge que a categoria gênero e os pressupostos teórico-feministas sejam             
utilizados como ferramenta teórica para a construção de políticas e práticas           
educacionais escolares menos sexistas e opressoras que se atrevam a buscar a            
equidade hoje tão debatida em todos os setores. Um pressuposto para essa abordagem             
ser desenvolvida na escola é a formação crítica, permanente e autônoma da professora             
e do professor. Formação essa que, muitas vezes, ainda é vinculada a valores             
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discriminatórios sexistas e preconceituosos, típicos das sociedades patriarcais de         
formação capitalista. (ALVARENGA, 2012, p. 54)  
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Considerações finais 

 

As relações binárias de gênero constituem parte essencial na reflexão para se entender             

como se dá a organização social. As formas da sociedade se organizar, enxergar o mundo e as                 

relações, configuram bases da instituição escolar. Dessa forma, faz-se necessário olhar para            

essas relações binárias como parte constituinte das práticas escolares e discentes, e            

consequentemente, como alicerça a educação, a produção de conhecimento escolares e sobre            

o mundo que as crianças irão aprender.  

Dessa forma, os conceitos de gênero e sexualidades, propostos inicialmente pelo           

movimento feminista, tem a função de se desligar com a normalização do gênero e              

biologização de formas de ser e viver, que são na verdade, construídas na cultura. Essa               

desconstrução é fundamental para que a visão essencialista seja rompida, incluindo as            

mulheres como sujeitos sociais, não subalternizadas. Além disso, a importância das pesquisas            

nesse campo também se dá pelo movimento LGBTQIA+, que busca a inserção social até              

hoje, já que muitas vezes constituem suas identidades nas margens da sociedade.  

Assim, por serem o gênero e as sexualidades temas transversais na esfera social, eles              

também perpassam as instituições escolares. Contudo, essa afirmação não é proferida de            

forma natural. Pelo contrário, quando se trata dos debates de gênero e escola, existe um tabu                

que impede que se desconstrua preconceito e práticas discriminatórias naturalizadas. Os           

discursos que negam a existência do gênero e sexualidades da escola, apenas se referem aos               

às transgressoras das normas sociais, já que a heteronormatividade segue presente           

cotidianamente, reforçando e criando os padrões binários de gênero.  

No contexto da educação infantil, o distanciamento dessas questões podem ser ainda            

maiores. Exibindo a necessidade de que os debates sejam feitos para que não seja instituída e                

naturalizada uma educação que se calca em valores de superioridade e inferioridade, entre as              

crianças. Essa realidade, contudo, faz parte do recorte de Educação Infantil, pois a binaridade              

está intrinsecamente ligada aos pequenos desde o nascimento, logo, na escola não seria             

diferente.  

A binaridade reflete nas ações, comportamentos, pensamentos, relações entre as          

crianças e adultos na escola. As repreensões e os elogios constituem uma aliança, a partir da                
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linguagem, e a partir dela também ocorre a sacralização do feminino e do masculino no               

ambiente escolar. Para além disso, a separação das meninas e meninos na escola para banho e                

também na disposição das mesas pela sala, também expõe algumas das minúcias em que o               

gênero se estabelece entre as crianças.  

Todos esses repertórios da E.I. limitam as formas das crianças (e dos adultos) se              

expressarem na escola, dessa maneira, as identidades binárias são forjadas, através de            

inúmeros esforços e inculcadas na realidade social. Isto posto, revela como é necessário que              

esses debates sejam incentivados nos ambientes escolares e também nas formações de            

professores e outros profissionais da escola. Uma formação crítica e reflexiva, ainda que não              

solucione essa questão social, pode trazer uma elucidação para o cotidiano, incitando a partir              

da escola, a transformação social. 
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