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Introdução

A perspectiva mais ampla deste trabalho é discutir a 
construção da identidade de gênero nas crianças em 
fase de escolarização. Nosso trabalho configura-se 
como estudo comparativo entre crianças de cincos anos 
(Educação Infantil) e de 10 a 12 anos (Ensino 
Fundamental). Traçamos um paralelo entre essas duas 
fases da escolarização, para compreender as 
semelhanças e diferenças nas distintas idades, no 
processo de construção “permanente” das identidades 
de gênero.

Buscamos compreender como os sujeitos analisados 
concebem a diferença entre os sexos, e se eles/as 
acreditam que os papéis desempenhados por cada sexo 
são passíveis de flexibilidade ou formalmente 
enquadrados sem possibilidades de reflexão e mudança 
de atribuição de papéis às categorias.

Compreenderemos gênero aqui como algo 
discursivamente construído e atribuído de significado 
pelas relações de poder entre o masculino e o feminino 
Butler [1]. 

Partindo dessa perspectiva, entendemos que gênero e 
relações de poder são representações sociais que estão 
intimamente ligadas, e que estas relações podem ser 
praticadas entre homens e mulheres, entre mulheres e 
mulheres, ou entre homens e homens Scott [2].

Gênero refere-se ao modo como as diferenças 
sexuais são compreendidas numa dada sociedade, num 
determinado grupo, em determinado contexto. Isso 
quer dizer que não é propriamente a diferença sexual 
entre homens e mulheres que delimita as questões de 
gênero, e sim as maneiras como ela é representada na 
cultura através do modo de falar, pensar ou agir sobre o 
assunto Louro[3].

Metodologia

Como instrumento inicial de pesquisa está sendo usado 
caderno de campo, instrumento esse que amplia nossas 
questões e levanta a cada observação questionamentos que 
serão respondidos (ou não) posteriormente André[4].

 Após um ano de observação( ano letivo de 2009) esta 
pesquisa utilizar-se-á de entrevistas e oficinas que 
possibilitem saber qual a compreensão dessas crianças e 
também dos outros sujeitos( que influem na formação do 
auto-conceito, e da visão de mundo) sobre as relações 
sociais de gênero.

Resultados /Discussão

Este estudo revelou que devido às observações em sala 
das referidas idades, percebemos uma diferença 
comportamental e discursiva entre as duas faixas etárias. 
Na Ed. Infantil, notamos que a narrativa discursiva diária 
das professoras, é o principal instrumento de controle dos 
pápeis sexuais, e que as crianças nessa fase não apresentam 
fortemente essa necessidade de separação, e diferenciação 
do eu com o outro, apenas pela existência anatômica 
binária diferenciada. 

No Ens. Fundamental, encontramos nas próprias 
crianças o discurso, já internalizado das diferenças 
culturalmente construídas entre o sexos, que nesse período 
é reforçado pelo discurso e pratica docente, mantendo 
assim, uma postura de reforço das construções de uma 
consciência coletiva de que ser menino e ser menina atenda 
a determinados padrões e condutas. 

A maneira como a escola/ a professora lida com as 
relações de gênero, às vezes sem se dar conta disso, ocorre 
através da criação de espaços binários que acabam 
aprisionando as identidades dos sujeitos.



Diferentemente da identidade de gênero, os papéis 
de gênero são as formas de manifestação ou 
representação sociais de ser macho ou fêmea, Esses 
papéis variam de uma cultura para outra. E dentro de 
uma mesma cultura encontramos uma rica diversidade 
cultural, dessa maneira entendemos que existem 
diferentes formas de ser mulher e ser homem em nossa 
sociedade Grossi[5].
     As profissionais da educação desconsideram a 
influência de suas práticas na construção das 
identidades de gênero das crianças, que cotidianamente 
são expostas a modelos de identidades fixas de 
masculinidade e feminilidade, recebendo tratamento 
diferenciado baseado em comportamento adequado
para cada sexo.

A escola pode através do desvelamento dos sistemas 
de pensamento e atitudes sexistas presentes na 
sociedade, tomar para si a tarefa de resistir e promover 
a transformação dessas concepções e comportamentos 
sociais. 

Por outro lado, ao não explicitar as desigualdades de 
gênero, a escola corre o risco de acomodar-se e 
continuar reproduzindo os dicotômicos modelos 
tradicionais na relação entre os sexos Moreno[6].

Diante do que nos foi apresentado ao longo desta 
pesquisa, surge em nos grandes questionamentos, no 
que concernem as construções permanentes de gênero 
no espaço escolar, como as crianças percebem-se 
sujeitos de um processo histórico desigual? e como 
constroem-se homens e mulheres, com seus diferentes 
gêneros e corporalidades, nesse ambiente? Como são 
edificadas essas identidades, ainda vistas como unas e 
opostas, pelas crianças à medida que os outros 
interferem e re-produzem normas para serem acatadas 
em conformidade com biologia do ser.

E assim, através desses discursos socialmente 
construídos continuamos enquadrando meninos e 

meninas nas categorias sociais homem e mulher com 
destino e comportamento pré-estabelecidos, e carregados 
de sentidos e discursos maniqueístas, que subjugam a 
mulher a condição de ser indefeso/desejante, e tem na 
figura masculina ,um ser sábio, forte e dominador.

 Categorias estas a quem são atribuídos valores e 
reconhecimentos diferenciados, onde um gênero 
sobrepõem-se ao outro por uma força simbólica e 
construída discursivamente ao longo da história da 
humanidade. 

Portanto, as/os profissionais de educação parecem 
necessitar de uma formação reflexiva, mais 
especificamente, uma formação sobre relações de gênero. 
Apesar de as professoras, algumas vezes, possuírem um 
discurso de igualdade entre os sexos, percebe-se na prática 
pedagógica atitudes preconceituosas, visões binárias de 
gênero, de um sujeito universal, masculino e 
feminino,heterossexual, com identidades fixas.
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