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Introdução 

O conceito de gênero está associado a fatores socioculturais os quais atribuem 

definições aos corpos a ideia de masculino e feminino, dando significado ao gênero 

indicando o que é ser mulher e homem. Para Louro (2000) apud Xavier Silva (2015) 

“gênero é uma construção cultural feita sobre diferenças sexuais. Gênero está ligado à 

constituição social de masculinidades e feminilidades nas relações sociais, culturais e 

históricas”. Portanto quando a criança nasce a cor azul já é associada aos meninos 

enquanto a rosa às meninas, demarcando uma pedagogia de gênero que é definida pelas 

diferenças corporais e sexuais das pessoas e que vão sendo adotadas socialmente. Meyer 

(2001) vem reforçando a afirmação de Louro (2000) no que diz respeito ao conceito de 

gênero, afirmando que é uma construção social na qual a sociedade impõe desde o 

momento do nascimento e atravessa todas as fases da existência. Vamos produzindo 

socialmente nosso modo de pensar, sentir, perceber e a agir a partir de diversos 

dispositivos: família, escola, mídia, internet, igrejas dentre outros. 

Por ser uma temática atravessada por estereótipos, preconceitos e muitos 

preferem colocar no campo da invisibilidade, consideramos que abrir espaços em que se 

possa discutir os processos de naturalização e cristalização dos papéis masculinos e 

femininos determinados socialmente pode contribuir para uma sociedade mais 

esclarecida e que respeita a diversidade. Podemos dizer que desde a infância todos nós 

passamos por um processo na construção de nossa identidade sexual. Pensando no 
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ambiente escolar podemos ver um importante espaço de mediação entre um indivíduo e 

a sociedade. BOCK, FURTADO e TEIXEIRA (2009). Podemos ver divisões 

substanciais entre comportamentos considerados femininos e masculinos atrelados ao 

gênero, e isso é bastante evidente nas brincadeiras e brinquedos, nas cores, e 

principalmente como são categorizados: meninas brincam de atividades relativas ao lar, 

como cozinhar, cuidar das crianças (através das bonecas), cuidar da casa, etc., enquanto 

os meninos são ensinados a brincar e gostar de esporte, lutas, aventuras, carrinhos etc., 

SOUZA (2009, p.273).  

Com a pretensão de aprofundar os conhecimentos pertinentes a temática e 

enriquecer o debate, realizamos uma pesquisa qualitativa com o objetivo de 

compreender a percepção dos professores/as nas séries iniciais do Ensino Fundamental, 

acerca das questões de gênero e como essa temática é trabalhada no espaço escolar. 

Como aporte teórico recorremos a autores que se debruçaram sobre essa temática como 

Meyer (2001), Louro (2000), Souza (2009), Smith (2009), Xavier Silva (2015), Curtis 

(2006), Hermida (2013), Moyles (2006). A pesquisa foi realizada em duas escolas 

públicas da cidade de Guarabira-PB, com uma amostra de cinco professores/as. Como 

instrumento para coleta de dados foi utilizado um questionário, e os dados coletados 

foram analisados com base em análise de conteúdo de Bardin. 

 

Genero e sexualidade 

De acordo com Scott (1990), alguns estudos desenvolvidos, a partir dos anos 70, 

buscavam dar visibilidade à mulher como agente social e histórico, reconhecendo-a 

como sujeito-objeto de estudo. Até então e indistintamente, era muito comum o uso das 

palavras sexo e gênero; no entanto, a partir da década de 80, estudos mais ligados à 

corrente anglo-saxônica passam a utilizar o termo sexo, para designar as características 

biológicas; e gênero, para significar as qualidades diferenciadoras de homens e 

mulheres, cuja gênese seria sociocultural. Assim, a palavra gênero é utilizada na 

perspectiva de relações e representa uma elaboração cultural sobre o sexo, ou seja, é 

criação inteiramente social de ideias a respeito dos papéis adequados aos homens e às 

mulheres. Essa autora enfatiza o caráter da construção social de gênero. Nessa 

perspectiva, assinala que “gênero é a organização social da diferença sexual”, deixando 

claro que isso “não significa que gênero reflita ou implemente diferenças físicas fixas e 

naturais entre homens e mulheres, mas sim que gênero se refere a saberes que 
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estabelecem significados para as diferenças corporais” (Scott, 1994, p. 13). Segundo 

Bruschini (1992, p, 290), gênero pode ser definido 

como categoria analítica, é um modo de se referir à organização social 

das relações entre os sexos. Numa rejeição total ao determinismo 

biológico, que busca as explicações para a sujeição da mulher em sua 

capacidade procriativa ou na força física masculina, o gênero enfatiza 

as qualidades fundamentalmente sociais das distinções baseadas no 

sexo. É uma categoria relacional, que define homens e mulheres uns 

em relação aos outros. Rejeita-se, ao utilizar este conceito, a ideia de 

esferas separadas para um e outro sexo. 

 

 Esses significados, conforme aponta a autora, variam de acordo com as culturas, 

os grupos sociais e a época, já que nada no corpo, de modo unívoco, define como a 

divisão social será estabelecida. Nessa perspectiva, as formas de representar ou de 

constituir-se como sujeitos femininos e masculinos sempre serão diferentes, e dependem 

das sociedades ou do momento histórico, ou ainda, dos grupos aos quais se pertença: 

religioso, étnico etc. (LOURO, 1998). 

Trazendo essa discussão para o âmbito educacional, as pesquisas apontam que 

há uma forte tendência dos educadores de reforçarem os papeis socialmente construídos 

para homens e mulheres no meio em que vivem. Os resultados também apontam que a 

evasão e o fracasso escolar, podem estar associados a essa concepção difundida na 

escola sobre gênero e identidade, concepção que muitas vezes afetam a subjetividade 

dos alunos e alunas cujas identidades não se encaixam nos padrões subjetivos 

agenciados pela comunidade escolar. E diante desse contexto, abordamos as relações 

que se estabelecem no processo pedagógico entre os alunos/as, professores/as, 

funcionários/as e pais.  Todos esses que participam da formação educacional 

influenciam diretamente na forma como se internalizam subjetivamente as questões de 

gênero. Um exemplo claro de como as diferenciações dos papeis sexuais são reforçados 

na escola, são as atividades de Educação física, em que vemos atividades destinadas a 

meninos e outras para as meninas. Esse mesmo cenário se repete na divisão de 

brinquedos na hora da recreação. Os brinquedos das meninas estão relacionados a 

funções maternas e domésticas, enquanto que para os meninos são inseridos jogos de 

raciocínio lógico e força. Em outras palavras, 

As relações interpessoais estabelecidas dentro do processo pedagógico 

entre alunos, professores, funcionários e pais também podem 

influenciar as questões de gênero, por exemplo, nas atividades de 

educação física diferenciadas para meninos e meninas, o que reflete 
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uma concepção dos professores de que as meninas são mais incapazes 

que os meninos na realização de atividades motoras. Além disso, a 

prática do futebol é uma constante referência à virilidade dos alunos 

(LOURO, 2003; TOSCANO, 2000). Outras formas de socialização 

sexista seriam as brincadeiras infantis e as escolhas de brinquedos em 

que também se manifestam as relações de gênero (FAGUNDES e 

FRANCO, 2001; FELIPE, 1999; FINCO, 2003; WHITAKER, 1995), 

por exemplo, quando são oferecidos às meninas brinquedos que 

simulam atividades domésticas e a vaidade, enquanto são oferecidos 

aos meninos jogos que envolvem raciocínio lógico, força ou 

exploração do espaço físico. (MAIA B., NAVARRO, MAIA F. 2011, 

p,27-28). 
 

Nosso trabalho se alinha a perspectiva de Britzman (1996), Louro (2003), Mott 

(1997) e Silva (2004), quando denunciam que a escola através do professor/a, está em 

constante vigilância em relação à orientação sexual dos seus alunos/as, com forte 

intenção de reforçar o comportamento heterossexual, e tenta adequar as crianças sempre 

ao gênero a que pertence biologicamente. Dentro desse seguimento, mencionamos o 

gosto acentuado de alguns professores/as em ensinar aos meninos, por considera-los 

mais atentos, inteligentes, e em nosso País (BRASIL), para as meninas são atribuídas 

algumas qualidades como, delicadeza, responsabilidade, organização, meiguice, entre 

outros, enquanto meninos são vistos como corajosos, malandros, líderes, fortes e muito 

mais. Embora tenha ações sexistas promovidas pelas escolas, não se pode atribuir a 

culpa apenas aos professores/as, mesmo porque eles muitas vezes não tiveram nenhuma 

formação voltada a esses aspectos da sexualidade, concepções e valores.  

A sociedade, através dos diversos dispositivos sociais, agencia processos de 

subjetivações de modo que os pensamentos, comportamentos e regras vão sendo 

modelizados, padronizados e serializados. Em relação as questões relativas a gênero, 

observamos que mesmo antes de nascer, a criança já tem um papel definido dependendo 

do sexo. Em relação as brincadeiras na infância, Souza (2009, p.273) revela que 

“Meninas são reprendidas por juntar-se a meninos, em brincadeiras coletivas[...] 

carrinhos para os meninos, e mines-objetos de cozinha para meninas”. Portanto os 

brinquedos têm um papel formativo e modelizador. As meninas brincam de bonecas e 

de casinha porque desde cedo se preparam para maternidade e lar (ambiente privado) já 

as brincadeiras e os brinquedos dos meninos, estão relacionados a formação para o 

mundo do trabalho (ambiente público) e até para guerras a depender do brinquedo, do 

tempo e da sociedade. 
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Souza (2009, p. 273) afirma que a construção da autonomia infantil ocorre a 

partir do momento que as crianças elaboram seus próprios conceitos para que possam se 

compreender, através de experiência prazerosa e desta forma a criança vai se 

desenvolvendo. São esses conceitos arcaicos que vem se perpetuando até os dias atuais 

passando de geração para geração.  

É através da brincadeira que as crianças interagem, socializam uns com os 

outros, aprendem valores e regras. Mas quando nos momentos de recreação, as crianças 

são separadas pela distinção de gênero, podemos dizer que há um interferência negativa 

na medida em que a criança vai reforçando as concepções naturalizadas de que as 

brincadeiras são diferenciadas e não podem alterar essa ordem. Smith (2009, p.26-27) 

enfatiza o seguinte “O comportamento de brincar é uma maneira útil de a criança 

adquirir habilidades desenvolvidas mentalmente – sociais, intelectuais, criatividades e 

físicas. Em grande parte do brincar é social [...]”.  Neste sentido, pode-se afirmar que a 

criança aprende e forma sua própria opinião, além de criar autonomia e facilitando na 

resolução de problemas. Desta forma, quando estas brincadeiras tem esse viés 

separatistas, forma-se desde cedo subjetividades que atendem aos padrões impostos 

socialmente. 

Durante toda a história humana são raras a abordagem sobre “sexualidade” como 

componente humano, em muitos textos principalmente os religiosos esse tema traz um 

caráter punitivo e não como aspecto do desenvolvimento dos sujeitos, o qual influencia 

comportamentos e desejos. De acordo com Freud, a sexualidade está inserida ao 

desenvolvimento do ser humano desde o nascimento, e o conceito mais importante da 

psicanálise é a existência da sexualidade infantil, onde há cinco fases ou estágios que 

compila todo o seu corpo, portanto a curiosidade sexual e o brincar são indicadores 

saudáveis do desenvolvimento da criança. (BOCK, FURTADO e TEIXEIRA, 2009 p. 

197). 

 

Metodologia 

 Por entender que a perspectiva metodológica é definida em função do campo 

temático de estudo anteriormente delineado, optamos para a realização desse estudo por 

procedimentos metodológicos de cunho qualitativo. Trata-se de um estudo de caso, 

descritivo e exploratório realizado em duas escolas públicas municipais de Guarabira. 
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Para operacionalização desse estudo, utilizamos, como procedimentos e instrumentos 

metodológicos no desenvolvimento de trabalho de campo, entrevistas individuais de 

caráter estruturado. Como sujeitos participantes tivemos cinco professores, sendo três 

professores (as) da Escola Paulo Brandão e duas professores (as) da Escola Maria 

Eulália. A amostra correspondeu a 100% dos professores que trabalham na educação 

infantil das duas instituições e que atende a um público de noventa e sete alunos (as). Os 

nomes dos entrevistados serão fictícios para resguardar ou guardar a identidade dos 

mesmos. 

 

Análise dos dados e resultados 

 

Conceito de gênero e sua discussão  

 

O gênero nos remete a manifestação da distribuição de responsabilidade na 

produção social. Toda sociedade há uma distribuição sexista e racista. E no conjunto de 

produção da existência humana implicam várias intervenções no que diz respeito ao 

macho e a fêmea. Cada gênero representa contribuições na produção e reprodução da 

nossa existência. O que realmente somos se constrói por meio das relações com o outro, 

cada sujeito é caracterizada pelas relações sociais, formando de forma própria nossa 

identidade pessoal. Em todo o processo o pertencer a um gênero, ser menino ou ser 

menina também atribui conformidades referenciais de mundo. 

Quando as entrevistadas são questionadas sobre o que entendem por discussão 

de gênero, duas delas disseram que é respeitar o gênero, à raça ou religião das pessoas, 

enquanto outra falou que é respeitar a escolha da pessoa. Duas falaram que é permitir a 

igualdade entre as pessoas, pois uma delas relatou que: “os debates sobre gênero visam 

incluir sujeitos excluídos da sociedade por sua opção [...] o resultado desses debates é a 

construção de uma sociedade mais igualitária”. Duas das professoras entrevistadas 

puderam responder com firmeza como essa discussão é importante para a formação dos 

alunos/a, “ Os debates sobre gênero visam incluir sujeitos excluídos da sociedade por 

sua opção sexual. O resultado desses debates é a construção de uma sexualidade mais 

igualitária. (FLOR, 2019).  

Como vimos anteriormente, gênero é um conceito que está ligado à distinção do 

que é feminino e masculino, além de estar associado a diferentes papéis que são 
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assumidos pelas pessoas quanto ao sexo que possuem. Trazendo essa temática para o 

ambiente escolar, entendemos a partir das entrevistas que é necessário que os 

professores, compreendam de forma mais aprofundada essa temática pra que possa 

trabalhar em sala de aula, criando possibilidades de repensar, questionar, intervir  com 

os alunos os papeis socialmente construído e impostos desde as fases iniciais da criança.  

Percebemos que os professores entrevistados, exceto um que não teceu 

comentário entendem gênero como algo além da sexualidade, é identidade e respeito 

pelas escolhas de cada um, além de afirmarem que o gênero é uma forma de diferenciar 

os corpos e assim atribuir seus comportamentos e habilidades. 

 Neste sentido, Louro (2000) apud Filha (2015) revela que “gênero é uma 

construção cultural feita sobre diferenças sexuais. Gênero está ligado à constituição 

social de masculinidades e feminilidades nas relações sociais, culturais e históricas”. 

Para os entrevistados a partir da definição de papeis masculinos e femininos tem-se 

condutas, atitudes e valores diferenciados no modo de conduta e comportamentos das 

pessoas. Já sobre a questão de discutir o gênero com as crianças os professores alegam 

que isso permite o respeito ao ser humano e a garantia dos seus direitos, além da 

construção de uma sociedade igualitária. “Reconhecimento a igualdade entre homens e 

mulheres; o direito de habitar em corpos sem medo de violência e descriminação”. 

(LIZ, 2019).  

 

Para Barreiro e Martins  (2016, p.97) “[..] a defesa da inserção dos estudos de 

gênero na educação básica brasileira visa não meramente propiciar a livre 

manifestação de gênero, mas também desenvolver a longo prazo um trabalho de 

construção da equidade de direitos, partindo das diferenças das identidades e/ ou 

papéis de gênero”. Vemos que discutir gênero possibilita a quebra de estereótipos que 

são permeados na sociedade e que a tarefa não é fácil, mas quando se dá espaço para o 

diálogo e para que as ações aconteçam abre-se possibilidade de desnaturalizar. 

      

Uso de metodologias e formação docente relativa a questão de gênero na educação 

infantil    

A questão de gênero tem sido um tema amplamente debatido por teóricos e 

pesquisadores do âmbito educacional contribuindo para o aprofundamento e 

enriquecimento das questões pedagógicas, psicológicas e sociológicas que atravessam 
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essa temática.  Há, no entanto, por parte da população em geral, uma certa confusão em 

relação aos termos gênero e sexualidade. Meyer (2001) apud Ferreira (2016) afirma que: 

O conceito de gênero indica mais ou menos o seguinte: nós 

aprendemos a ser homens e mulheres desde o momento em que 

nascemos até o dia em que morremos e essa aprendizagem se processa 

em diversas instituições sociais, a começar pela família, passando pela 

escola, pela mídia, pelo grupo de amigos, pelo trabalho etc. (MEYER, 

2001, p.32, apud FERREIRA, 2016, p. 43) 
 

 

A sexualidade se refere a identidade sexual que cada pessoa assume quando 

adulto independente do seu sexo biológico e que se refere às formas e escolhas pelas 

quais os sujeitos expressam e vivem seus prazeres e desejos sexuais. Nesta perspectiva 

Louro (2000) diz que: “as identidades sexuais estariam relacionadas aos diversos 

arranjos e parcerias que os sujeitos inventam e põem em prática para realizar seus jogos 

sexuais”. 

As crianças começam a formar seus conceitos e conhecimentos antes mesmo de 

entrarem em uma escola, tendo em vista que a convivência com a família possibilita 

desde cedo a internalização de valores, princípios, modos de ser.  É inicialmente na 

família e em seguida na escola e em outras instancias que o sujeito vai construindo 

identidades e se colocando como um ser social e ao mesmo tempo singular. Em relação 

a gênero desde os primeiros dias de vida, a partir da revelação do sexo da criança, 

inicia-se o processo de definição de papeis e de modos de ser:  o que cada um pode e 

deve fazer e também o que não se deve fazer, seguindo as regras impostas socialmente 

para meninos das meninas.  A esse respeito Souza (2009) ressalta: 

 

Meninas são reprendidas por juntar-se a meninos, em brincadeiras 

coletivas[...]carrinhos para os meninos, e mines-objetos de cozinha 

para meninas”. Desta forma que foi citado anteriormente começa a se 

criar a desigualdade entre homens e mulheres. (SOUZA, 2009, p. 273) 
 

Percebemos que algumas escolas não trabalham a questão de gênero em sala de 

aula e os motivos podem estar atrelados a um modelo de escola tradicional que não dá 

visibilidade a temas que possam gerar novas formas de pensar a sociedade. Há também 

por parte de alguns professores e técnicos um certo receio do que os pais possam 

interpretar mal as questões relacionadas a esta temática.  

Ao apresentar suas respostas, em algumas argumentações, observamos que as 

professoras parecem não ter aprofundamento teórico sobre o tema. Os depoimentos 
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estão impregnados de questões religiosas e falta de conhecimento no que diz respeito a 

abordagem de gênero na Educação Infantil.  

Não tenho nada contra a discussão de gênero, mas sou a favor da 

criação de Deus, as opções sexuais das pessoas não me dizem 

respeito, porém quando o assunto for relacionado a isto não tenho 

opinião formada, pois falar desse tema desperta a curiosidade das 

crianças fora do seu tempo é despertar a sexualidade antes da hora. 

(MARIA, 2019). 

 

Não, porque se ensinarmos valores como ética e cidadania não 

precisamos debater questões que cabem a família, a criança não tem 

sexualidade aflorada, menina só sabe que é menina pelas vestimentas 

ou cabelos compridos, menino também, quando crescerem e tiverem 

maturidade aí sim.(MARGARIDA, 2019). 

 

A partir dos depoimentos podemos supor  que a questão de gênero não é um 

tema trabalhado livremente em sala de aula. Alguns professores veem a necessidade de 

se trabalhar mesmo com receios de serem repreendidos pelos pais dos alunos. Eles 

tentam de forma indireta e sutil, porque acreditam que a educação pode ser instrumento 

de transformação desta sociedade marcada por preconceitos e violência a todos aqueles 

que não estão enquadrados no padrão sexual exigido. 

Em nosso estudo, identificamos que quatro dos cinco entrevistados adota uma 

metodologia que visa trabalhar a questão de gênero em sala de aula, através de debates, 

filmes, brincadeiras e usando a própria disciplina. Um dos entrevistados afirmou que 

trabalha gênero em sala de aula demonstrando que nem a cor, nem o brinquedo definem 

o sexo da criança. Em seu depoimento argumenta que o menino ao poder brincar de 

boneca compreenderá que quando for adulto também poderá cuidar de seus filhos. “Na 

questão de cor e menino poder brincar de boneca pois homem também tem que aprender 

a cuidar dos filhos e cor não define sexualidade” (MARGARIDA, 2019). 

 Uma das professoras, no entanto, não adota nenhuma metodologia pela falta de 

preparo. “Não tenho segurança para incluir o tema na metodologia. Existe da nossa 

parte um certo receio de sermos vítimas de mal interpretação por parte da família das 

crianças” (FLOR, 2019). Um detalhe importante que identificamos nos depoimentos é 

que os professores sentem falta de uma formação nessa área para que possam trabalhar 

gênero e sexualidade com as crianças de forma mais efetiva e com preparo acadêmico.   

Em uma análise geral das entrevistas podemos dizer que as escolas não 

trabalham de forma direta e permanente as questões relacionadas a gênero e ate mesmo 

a sexualidade.  Vale salientar que a LDB e o CNE ressaltam a obrigação de se trabalhar 

a questão de gênero para a construção da cidadania e o desenvolvimento da tolerância 
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recíproca em que se assenta a vida social, como é descrita no Art. 22 e Art. 32 IV da 

LDB.  

 

 

Considerações finais  

 

Esse estudo teve como objetivo abordar as metodologias utilizadas em sala de 

aula na Educação Infantil em relação as questões de gênero. Foi possível observar no 

decorrer do estudo que os sujeitos participantes veem o gênero como algo que vai além 

da sexualidade, e que a decisão de cada um precisa ser respeitada, assim como deve 

existir a  igualdade entre os gêneros independente da escolha do outrem. Os professores 

entrevistados também apresentaram uma certa confusão em relação ao conceito de 

gênero e sexualidade. Confusão que supomos existir pela falta de formação nessa área 

tendo em vista que não há por parte da escola, interesse em discutir temas considerados 

polêmicos na educação infantil, ficando sob a responsabilidade de o professor 

encaminhar essas questões a partir de suas próprias concepções.  

Deste modo os professores ressaltaram que tentam trabalhar na medida do 

possível e de forma indireta já que tem receio de que os pais dos alunos possam 

censurar e exigir punição. Compreendemos que cabe ao setor pedagógico responsável 

disponibilizar cursos de formação ao corpo docente promovendo também o diálogo com 

os pais sobre o que está sendo trabalhado na escola.  

Os educadores acertam quando se referem ao gênero como respeito e igualdade 

entre as pessoas. Como vimos no decorrer desse estudo, a discussão de gênero na escola 

é necessária e importante. podemos dizer que é necessário investir em uma formação 

direcionada para a produção de conhecimento que se enriquece e se amplia na 

experiência coletiva. A educação deve sustentar-se também no aprender a ser, na busca 

incessante de uma subjetividade que provoque rupturas aos saberes totalizantes, as 

certezas autoritárias, as subjetividades normatizadas pelo sistema capitalista garantindo 

ao sujeito possibilidades de ser e novos modos de viver. 
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