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RESUMO 
 

A presente tese está relacionada ao estudo de Educação Infantil e às relações de gênero, em 
consonância com as Epistemologias Feministas. Reflete-se sobre as relações estabelecidas no 
Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI), na cidade do Salvador, onde observam-se 
cotidianamente as experiências das crianças sobre relações de gênero. Este estudo tem como 
objetivo geral cartografar as expressões/significados de ser homem e de ser mulher, atribuídos 
pelas próprias crianças (03 a 05/06 anos de idade), no espaço escolar/CMEI. Consiste num 
trabalho artesanal, no sentido de que foi realizado com atividades manuais, mentais e 
emocionais da pesquisadora. Trata-se de uma pesquisa de cunho qualitativo, com inspiração 
fenomenológica e na etnocartografia, tendo como principais instrumentos para a coleta de 
dados: a observação participante, pela qual os dados foram registrados em caderno de campo, 
e registro fotográfico. Faz-se um paralelo na forma de constituição dos Estudos das Crianças 
com os Estudos Feministas, enfatizando-se que os conceitos de gênero e sexo são relevantes 
para tratar de moralidades em sociedades nas quais ocorre a desigualdade social entre homens 
e mulheres. Destaca-se que a aprendizagem humana é solidificada a partir da formação social 
em contato com o outro, ratificando que a cognição é um processo criador, concebendo que a 
cognição inventiva apresenta a política do aprendiz quando a aprendizagem é tratada do ponto 
de vista da invenção. Descreve-se acerca do conceito de hermeneuta e justifica-se a assunção 
da pesquisadora enquanto hermeneuta de crianças. Mostram-se algumas cenas cartografadas a 
partir de um diálogo/interlocução da experiência da pesquisadora/hermeneuta com as 
crianças. Os resultados apontam que as crianças pautam sobre gênero, e ainda quando são 
interpeladas em relação a esse tema – pelo discurso da família, da mídia ou até mesmo da 
escola – elas resistem ao disciplinamento dos seus corpos, visto que nas suas experiências 
priorizam aquilo que atendem aos seus desejos. Do mesmo modo, as crianças também aceitam 
as ambiguidades nos corpos, diferentemente dos adultos, que buscam a binaridade. 
 

Palavras-chave: Infâncias/crianças. Experiências/Aprendizagens. Educação Infantil. 
Relações de gênero. Hermeneuta. 
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in school education: childhood and gender relations narrated by a hermeneutist. 2018, 
292 p. Thesis (Doctorate). Multidisciplinary and Multidisciplinary Doctorate in Knowledge 
Dissemination (DMMDC), 2018. 
 

ABSTRACT 

 

This thesis is related to the study of Early Childhood Education and gender relations, in line 
with Feminist Epistemologies. It reflects on the relationships established in the Municipal 
Center of Early Childhood Education (CMEI), in the city of Salvador, where daily 
experiences of children on gender relations are observed. This study aims to map the 
expressions / meanings of being a man and of being a woman attributed by the children 
themselves (03 to 05/06 years of age) in the school space / CMEI. It consists of a handcrafted 
work, in the sense that it was carried out with manual, mental and emotional activities of the 
researcher. It is a qualitative research with phenomenological and ethnocartography 
inspiration, having as main instruments for the collection of data: the participant observation, 
by which the data were recorded in field notebook and photographic record. A parallel is 
made in the constitution of the Children Studies with the Feminist Studies, emphasizing that 
the concepts of gender and sex are relevant to deal with moralities in societies in which social 
inequality between men and women occurs. It is emphasized that human learning is solidified 
from the social formation in contact with the other, ratifying that the cognition is a creative 
process, conceiving that the inventive cognition presents the policy of the apprentice when the 
learning is treated from the point of view of the invention. It is described about the concept of 
hermeneutic and justifies the assumption of the researcher as hermeneutic of children. Some 
scenes are mapped out from a dialog/dialogue of the researcher/hermeneutic experience with 
the children. The results indicate that children are gendered, and even when they are 
challenged on this topic – by the discourse of the family, the media or even the school – they 
resist the disciplining of their bodies, since in their experiences they prioritize what they their 
wishes. In the same way, children also accept ambiguities in bodies, unlike adults who seek 
binarity. 
 
Keywords: Childhood/children. Experiences/Learning. Child education. Gender relations. 
Hermeneutic. 
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RESUMÉN 

 

La presente tesis está relacionada al estudio de Educación Infantil ya las relaciones de género, 
en consonancia con las Epistemologías Feministas. Se reflexiona sobre las relaciones 
establecidas en el Centro Municipal de Educación Infantil (CMEI), en la ciudad del Salvador, 
donde se observan cotidianamente las experiencias de los niños sobre relaciones de género. 
Este estudio tiene como objetivo general cartografiar las expresiones / significados de ser 
hombre y de ser mujer atribuidos por los propios niños (03 a 05/06 años de edad) en el 
espacio escolar / CMEI. Consiste en un trabajo artesanal, en el sentido de que fue realizado 
con actividades manuales, mentales y emocionales de la investigadora. Se trata de una 
investigación de cuño cualitativo con inspiración fenomenológica y etnocatográfica, teniendo 
como principales instrumentos para la recolección de datos: la observación participante, por la 
cual los datos fueron registrados en cuaderno de campo y registro fotográfico. Se hace un 
paralelo en la forma de constitución de los Estudios de los Niños con los Estudios Feministas, 
enfatizando que los conceptos de género y sexo son relevantes para tratar de moralidades en 
sociedades en las que ocurre la desigualdad social entre hombres y mujeres. Se destaca que el 
aprendizaje humana se solidifica a partir de la formación social en contacto con el otro, 
ratificando que la cognición es un proceso creador, concebiendo que la cognición inventiva 
presenta la política del aprendiz cuando el aprendizaje se trata desde el punto de vista de la 
invención. Se describe acerca del concepto de hermeneuta y justifica la asunción de la 
investigadora como hermeneuta de niños. Se muestran algunas escenas cartografiadas a partir 
de un diálogo / interlocución de la experiencia de la investigadora / hermeneuta con los niños. 
Los resultados apuntan que los niños pautan sobre género, y aún cuando son interpelados en 
relación a ese tema – por el discurso de la familia, de los medios o incluso de la escuela – se 
resisten al disciplinamiento de sus cuerpos, ya que en sus experiencias priorizan aquello que 
atienden a sus deseos. De la misma manera, los niños también aceptan las ambigüedades en 
los cuerpos, a diferencia de los adultos que buscan la binaridad. 
 
Palabras clave: Infancias/niños. Experiencia/Aprendizaje. Educación Infantil. Relaciones de 
género. Hermeneuta. 
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APRESENTAÇÃO 

 

UMA “PROFESSORINHA” FAZENDO PESQUISA CIENTÍFICA:  

POSITIVANDO O INSULTO 

 

A minha vida pessoal não se separa da minha 
atividade política. Para mim [...], fundir o pessoal 
com o político até o ponto em que já não possam 
mais ser separados. Dessa maneira [...], já não se 
vê a própria vida, a vida individual, como algo 
importantíssimo (DAVIS, 1976). 

 

I. INÍCIO DE CONVERSA 

 

A fala da ativista Ângela Davis (1976), descrita em epígrafe, traduz o que, 

frequentemente, acontece em trabalhos que se realizam no contexto dos estudos feministas. A 

escolha da temática está associada ao nosso pertencimento profissional, opção epistemológica 

e orientação ideológica no campo da Educação. Assim, é um sujeito encarnado1 com as 

questões da pesquisa, nas quais as experiências corporal e vivencial determinam o seu 

exercício de pesquisadora. 

Nesse sentido, este texto nasce de uma provocação durante a minha defesa de 

dissertação de mestrado, que aconteceu em 12 de março de 2014. Na ocasião, fui provocada 

pela Professora Doutora Suely Aldir Messeder, membro da banca examinadora, com a 

seguinte observação: 

Você pode estar trazendo um complexo de inferioridade para as professoras 
da Educação Infantil, pois acho que você precisa explicar melhor o que você 
quer dizer com isso: professorinha. Você está criando uma categoria, mas 
não explica! (Informação verbal)2. 

 

Assim, segui no doutorado, ressignificando essa categoria mediante tal 

problematização. Na tentativa de fazer o exercício de capturar o que é a “Professorinha”, 

percebi que o meu desejo é de querer externar o quanto me sinto realizada sendo essa 

“Professorinha” da Educação Básica, pois iniciei minha carreira como educadora na Educação 

Infantil e, agora, após 29 anos de docência na Educação Básica, decidi por me aposentar 

daqui a 3 anos, no mesmo segmento em que comecei. 
                                                           
1 É intencional nesta tese numerar as páginas da apresentação. 
2 Fala reconstituída de memória pela pesquisadora. 
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Dessa forma, as reflexões aqui apresentadas consistem na ampliação de um capítulo da 

dissertação, intitulado: Eu, a “Professorinha” da Educação Básica – Reflexões de um 

Sujeito Localizado, cujo objetivo foi apresentar reflexões sobre a minha trajetória 

pessoal/profissional, a motivação e a consequente busca de conhecimento e aprofundamento 

nas temáticas de gênero e sexualidades, bem como situar a pesquisa que fiz no contexto do 

pensamento feminista. Ainda são apresentadas algumas pistas sobre o que é ser 

“Professorinha”, a partir da reflexão sobre minha realização profissional na Educação Básica. 

O que me fez pensar “positivando o insulto”, anunciado no título desta apresentação, 

foi justamente a possibilidade de refletir neste lugar no qual me colocam, por considerarem 

uma zona inóspita. Percebi a conotação dada à palavra “Professorinha”, a partir da fala de um 

professor doutor aqui de Salvador (o professor em questão não é baiano e sim sulista) em 

2010, quando ele se dirigiu a mim afirmando que as professoras da Educação Básica não 

sabiam ler e muito menos fazer pesquisa. Afirmou ainda: “Vocês, da Educação Básica, são 

Professorinhas”. Repliquei com poucos argumentos naquele dia, mas fiquei sempre a 

repensar aquela fala preconceituosa e estereotipada que foi produzida com o objetivo 

exclusivo de diminuir o meu lugar enquanto pesquisadora no núcleo de pesquisa do qual 

participava naquele momento. 

Ainda relembrando outros momentos em que vivenciei o preconceito por ser 

professora da Educação Básica, recordo-me que, em 2009, em um evento internacional sobre 

sexualidades, esse mesmo pesquisador disse que nós, professoras da Educação Básica, éramos 

dublês de pesquisadoras. Quanto ao dublê, não tenho nada a dizer, pois dublê é quem faz a 

ação na cena, e o ator ou atriz só aparece para dar prosseguimento, colocando sua imagem. 

Contudo, em relação ao termo “Professorinha”, preciso definir o que vem a ser. 

   Nessa perspectiva, pretendo reconhecer a importância da instituição professorinha. É 

sabido do desprestígio no Brasil, tanto econômico quanto socialmente, direcionado às 

professoras e aos professores que atuam na Educação Básica e, em especial, na Educação 

Infantil. Segundo o Instituto de Pesquisa Aplicada (Ipea), em 2013, um/uma 

professor/professora da Educação Infantil, aqui no Brasil, ganhava em média R$ 1.500,00 

(um mil e quinhentos reais). Assim, é possível inferir que esse profissional ganha bem menos 

que outros profissionais de prestígio nessa sociedade. Um juiz, por exemplo, no mesmo 

período, ganhava a diferença de 20 salários a mais que uma professora da Educação Infantil. 

O/a professor/professora atuante no Ensino Superior ganhava, em média, R$ 8.216,00 (oito 

mil duzentos e dezesseis reais). 
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Nancy Fraser3 (2001) desenvolve uma teoria crítica do reconhecimento, evidenciando 

que a justiça, hoje, exige tanto a redistribuição econômica quanto o reconhecimento. A autora 

aponta para o entrelaçamento entre injustiça econômica e injustiça cultural: “Em suma, só 

quando o status e classe são considerados em conjunto é que nossas dissociações políticas 

atuais podem ser superadas” (FRASER; HONNETH, 2003, p. 66). 

   Fraser (2001) evidencia a injustiça econômica e a injustiça cultural ou simbólica. O que 

caracteriza injustiça econômica é a estrutura econômico-política da sociedade; a injustiça 

social está calcada nos padrões sociais de representação, interpretação e comunicação. Assim, 

para ela, o reconhecimento é essencial para a mudança da desigualdade material existente. 

Nina Madsen (2008) cita que, em trabalhos posteriores, Fraser “revisa seu 

posicionamento e, atualizando o contexto no qual se insere sua teoria, apresenta a terceira 

dimensão da justiça: representação” (MADSEN, 2008, p. 38). Assim, a teoria de Fraser é 

tridimensional na busca da justiça. 

E é pensando na representação do que é uma professora da Educação Infantil que a 

seção a seguir traz algumas características da professorinha, reconhecendo a profissional da 

Educação Básica. 

 

II. SIM, UMA PROFESSORINHA 

 

Desde o mestrado e, agora, no doutorado, avalio que somente é possível fazer uma 

pesquisa, como a que eu fiz no mestrado e no doutorado, quem efetivamente tem 

familiaridade com o fazer na Educação Infantil. É necessário ser o sujeito localizado crítico, 

assim como diria Donna Haraway (1995). Afirmo isso porque, desde agosto de 2015, quando 

fui ser docente no Centro Municipal de Educação Infantil União da Boca do Rio, espaço de 

socialização do saber, onde realizei a pesquisa do doutorado, fui surpreendida por diferentes 

desconfortos propiciados pelos conhecimentos das crianças quanto a gênero e sexualidade. Na 

condição de pesquisadora, tal situação fez-me repensar os objetivos, o referencial teórico e os 

instrumentos metodológicos da pesquisa que havia construído, inicialmente, para adentrar o 

Doutorado Multi-institucional e Multidisciplinar em Difusão do Conhecimento – DMMDC, 

em 2014. 

                                                           
3  Não deve causar estranheza ao leitor e à leitora o nome completo do autor e autora sempre que aparecer na 

frase. Defende-se, com tal procedimento, uma política de reconhecimento da produção científica feminina, 
entre outros. 
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Um exemplo disso aconteceu quando uma aluna de quase três anos de idade chegou 

para mim e disse: – Minha pró, eu quero ser menino, porque eu quero brincar de carrinho! 

Eu a interpelei: – E menina não pode brincar de carrinho, não? E ela respondeu: – Fulana4 

não me deixa brincar. A partir daí, ofereci mais situações em que a aluna em questão tivesse 

acesso a carrinhos, bem como problematizei a questão da igualdade entre meninas e meninos 

no tangente ao uso dos brinquedos com a pessoa que a proibiu de brincar, inicialmente, de 

carro. 

Então, seria essa criança um ser inadaptado? O inadaptado é classificado, segundo 

Margareth Mead (2009, p. 290), como qualquer pessoa que, por causa de uma disposição 

inata, tem sido desfavorecida, “o indivíduo a quem as ênfases principais de uma sociedade 

parecem-lhes absurdas, irreais, insustentáveis”, ou simplesmente erradas. Flávia Pires (2010) 

apresenta argumentos de Mead para falar do ser inadaptado e faz a reflexão sobre o fato de a 

cultura não ser capaz de sobrepor a todos os indivíduos, “mas é forte o bastante a ponto de 

causar grande confusão na mente das crianças e dos adultos que não enquadram no padrão 

esperado” (p. 139). Pires enfatiza que Mead não congela o conceito de cultura, pois, para ela, 

cultura é algo em processo. Dessa forma, só pode ser estudado na sua própria dinâmica. Essa 

dinâmica, por sua vez, não é limitada, mas fica mais fácil de ser observada no aprendizado 

cultural das crianças. 

Acredita-se que, ao se debruçar nos estudos sobre infância e gênero na escola, é 

preciso indagar-se: como as experiências vivenciadas pelas crianças, principalmente no 

espaço escolar, possibilitam/influem na aprendizagem sobre relação de gênero? 

O lugar da “Professorinha” faz-me ser pesquisadora e ser atuante, inclusive 

desenvolvendo sequências didáticas5 com uma base ideológica que me permite atuar na 

perspectiva de promover a problematização na escola que tanto Pierre Bourdieu (2002) nos 

informa. O autor ressalta que cabe à escola problematizar a reprodução das diferenças, pois 

trata-se de uma instituição importante para gerar transformação. Pautando-me no 

posicionamento de Bourdieu, penso que, no tocante às diferenças de gênero, é importante ser 

criado um espaço de discussão que, diretamente, trate dos preconceitos, rótulos e atitudes 

discriminatórias. 

                                                           
4 A criança estava referindo-se a uma pessoa adulta que atua na sala do grupo ao qual ela pertence. 
5 Segundo Edi Fonseca (2013, p. 61), sequência didática é formada por sequências de atividades ordenadas e 

articuladas para trabalhar e/ou aprimorar conteúdos específicos que o/a professor/professora avalia como 
importantes e necessários para a aprendizagem de seu grupo [...]. Em uma mesma sequência, podemos contar 
com atividades, em pequenos grupos e individuais. O professor cria um foco sobre determinado conteúdo, 
oferecendo desafios aos alunos e alunas, levando em conta o que eles já sabem e o que precisam aprender. 
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A categoria “Professorinha” faz-me pensar também na blasfêmia e na figura do 

ciborgue teorizada por Haraway (2009, p. 35-45), quando nos diz que: 

 

[...] a blasfêmia sempre exigiu levar as coisas a sério – Ela também nos 
protege da maioria moral interna, ao mesmo tempo em que insiste na 
necessidade da comunidade. Blasfêmia não é apostasia. A ironia tem a ver 
com contradições que não se resolvem – ainda que dialeticamente em 
totalidade mais amplas: ela tem a ver com tensão de manter juntas coisas 
incompatíveis porque todas são necessárias e verdadeiras. A ironia tem a ver 
com o humor e jogo sério. Ela constitui também uma estratégia retórica e um 
método político que eu gostaria de ver mais respeitados no feminismo 
socialista. No centro de minha fé irônica, de minha blasfêmia, está a imagem 
do ciborgue. Um ciborgue é um organismo cibernético, um híbrido de 
máquina e organismo, uma criatura de realidade social e também uma 
criatura de ficção. Realidade social significa relações sociais vividas, 
significa nossa construção política mais importante, significa uma ficção 
capaz de mudar o mundo. – O ciborgue é nossa antologia; ele determina 
nossa política. O ciborgue é uma imagem condensada tanto da imaginação 
quanto da realidade material: esses dois centros, conjugados, estruturam 
qualquer possibilidade de transformação histórica. – Com o ciborgue, a 
natureza e a cultura são reestruturadas: uma não pode mais ser o objeto de 
apropriação ou de incorporação pela outra. Em um mundo de ciborgues, as 
relações para se construir totalidades a partir das respectivas partes, 
incluindo as da polaridade e da dominação hierárquica, são questionadas. – 
Eles desconfiam de qualquer holismo, mas anseiam por conexões. – É 
precisamente a ubiquidade e a invisibilidade dos ciborgues que faz com que 
[...] sejam tão mortais. Eles são – tanto política quanto materialmente – 
difíceis de ver. – Assim meu mito de ciborgue significa fronteiras 
transgredidas, potentes fusões e perigosas possibilidades – elementos que as 
pessoas progressistas podem explorar como um dos componentes de um 
trabalho político. 

 
 

E é com esse conceito de blasfêmia e de ciborgue que me fortaleço para, novamente, 

reiterar, com muito orgulho, que sou “Professorinha”. Ocorre que, talvez, as Professorinhas-

ciborgues estejam fabricando chips os quais poderão servir de orientação para eficazes 

estratégias oposicionistas a uma única forma de sobrevivência. Para Haraway (2009, p. 46): 

 
 
[...] um mundo de ciborgues pode significar realidades sociais e corporais 
vividas, nas quais as pessoas [...] não temam identidades permanentemente 
parciais e posições contraditórias. A luta política consiste em ver a partir de 
ambas as perspectivas ao mesmo tempo, porque cada uma delas revela tanto 
dominações quanto possibilidades que seriam inimagináveis a partir do outro 
ponto de vista. Uma visão única produz ilusões piores do que visão dupla 
[...] 

 

A “Professorinha” é a aquele sujeito com habilidade de viver nas fronteiras, 

recusando-se a usar “recursos ideológicos da vitimização”. É aquela que escreve o que deseja 
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e, por vezes, de forma irônica e abraçando a reconstrução das fronteiras da vida cotidiana em 

conexão com todos/todas, faz a pesquisa acontecer. Como diria Haraway (2009), a escrita-

ciborgue toma de posse os mesmos instrumentos para marcar o mundo que a marcou como a 

outra. 

 

III. MINHA TRAJETÓRIA COMO PROFESSORINHA 

 

Em 1988, iniciei minha carreira docente oficialmente com crianças de 06 meses a 

05/06 anos de idade, na Creche Dália de Menezes, localizada no Nordeste de Amaralina, em 

Salvador-BA. Essa creche era coordenada pelas Voluntárias Sociais da Bahia. 

Em sua maioria, as mulheres que dirigiam as creches nesse período tinham formação 

em Serviço Social e eram indicadas pela presidente das Voluntárias Sociais, que era a esposa 

ou filha do governador à época. Isso evidencia que o papel de cuidar era destinado às 

mulheres, pois eles governavam o Estado da Bahia – um cargo de reconhecido “poder” – e 

sua esposa ou filha ficavam responsáveis por cuidar das crianças pobres desse mesmo Estado. 

Nesse sentido, Claudia Vianna (2013, p. 173) nos informa que: 

 
[...] em nossa sociedade, é convencionalmente atribuída às mulheres a 
dedicação ao universo privado, enquanto que aos homens é reservada a 
participação na vida pública. De acordo com essas representações 
tradicionais, tudo o que não se refere ao universo doméstico, a casa e aos 
cuidados dos filhos tem sido, ainda que imprecisamente, considerado 
participação pública reservada aos homens. 

 

Durante quatro anos e meio, atuei nessa creche e fui observando minhas fragilidades e 

as das minhas companheiras de trabalho em relação ao trato de meninos e meninas em 

determinadas situações. Como, em alguns momentos, deixar ou não deixar os meninos 

brincarem de boneca, permitir ou não permitir as meninas brincarem com revólver6. 

Um caso marcou a minha performance de professora que queria fazer diferente, mas 

que queria, também, não destoar do grupo. Eu tinha uma sombrinha rosa e vermelha e, em um 

dia de chuva, eu a coloquei em um canto da sala para escorrer. Um aluno pegou a sombrinha 

para brincar, como se estivesse dançando frevo. Uma professora que passava pela porta e viu 

a cena, disse: Olhe, você é jovem, então, não sabe ainda que não é bom deixar ele utilizar 

                                                           
6 O brinquedo revólver era usado nas brincadeiras de lutas que rememoravam a ação de heróis e bandidos dos 

desenhos animados da década de 80 do século XX. A violência nas brincadeiras infantis não era vista como 
problemática à saúde mental das crianças. 
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coisas de mulheres, pois, depois que ele ficar “abicharado”7, vão dizer que a culpa é sua. A 

minha reação foi de tentar distrair o aluno com outros brinquedos. A professora tinha ficado 

na porta esperando que eu resolvesse a questão. Ela percebeu que eu não convenci o menino a 

brincar com outros brinquedos. Assim, ela foi em direção a ele, dizendo que com ela não tinha 

conversa, não, e que ele tinha de deixar de brincar com a sombrinha. Arrebatou a sombrinha 

da mão da criança e foi para sua sala. O fato me fez pensar como uma sombrinha poderia 

fazer uma criança tornar-se homossexual. 

Em 1998, fui lecionar na Escola Municipal Anita Barbuda, localizada no bairro do 

Nordeste de Amaralina. Nessa escola, ocorreu um fato que me fez buscar estudar, entender e 

agregar informações sobre as questões de gênero e sexualidade na educação. Um aluno de 10 

anos de idade era constantemente agredido, verbal e/ou fisicamente, pelos colegas, em virtude 

de o acharem “afemenado”8 ou afeminado. Eu, como professora, sempre dizia para os alunos 

agressores: Ele não é afeminado, pois ele é uma criança e ainda não gosta nem de homem e 

nem de mulher. Certo dia, na saída da escola, o aluno em questão foi agredido de tal forma 

que retornou para a escola em busca de ajuda e, quando me encontrou, abraçou-me, dizendo: 

Ô, pró, eu quero ir embora daqui, porque esses meninos vão me matar. O estado em que 

estava o rosto do menino era aterrorizante! Não tive reação, só o abracei e choramos juntos. 

Houve um momento em que ele disse: Eles fazem isto comigo e a senhora não faz 

nada. E eu argumentei: Eu faço, sim, você não vê que, todas as vezes, eu reclamo, coloco de 

castigo e chamo o responsável? O aluno, então, me olhou e disse: A senhora deixa, sim, pois 

a senhora diz a eles que eu não gosto de homem, mas eu gosto, sim. Eu não consegui falar 

mais nada – tamanha era a emoção e o sentimento de culpa, eu somente chorava e limpava os 

machucados do menino. 

Passei o resto do dia sentindo-me péssima, pois o que aquele aluno falou como um 

desabafo ecoou em meu sentimento como se ele tivesse me dito: Eu gosto de homem, sim, e 

quero ser respeitado dentro desta minha particularidade, e a senhora colabora quando nega 

o meu desejo. Mas eu, como professora, nunca tinha ouvido falar que criança tinha desejos 

dentro do padrão da heterossexualidade e, muito menos, no padrão da homossexualidade. 

Naquele momento, era a ideia que eu tinha, a de que ele já estava demonstrando uma escolha 

à prática homossexual. Hoje, sei que não é porque ele disse que gostava de homem que 

desejasse a prática sexual com homens. 

                                                           
7 Termo usado, em certas regiões, para designar a pessoa homossexual. 
8 Expressão usada pelos alunos para denominar o jeito feminino do colega em questão. 
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Retomei a leitura de um livro que havia lido há algum tempo: O que é 

homossexualismo?, de Peter Fry e Edward Macrae (1991), procurei informações sobre 

instituições que discutissem o assunto. Queria fazer com que a minha atuação docente fosse 

mais eficaz, pois eu compreendia que não estava conseguindo educar a todos/todas, em 

virtude dos conflitos existentes nas relações sociais presentes na sociedade brasileira e, 

consequentemente, no ambiente escolar. 

Naquela época, com pouco acesso à internet, procurei livros que falassem sobre temas 

dessa ordem. Consegui a informação de que havia uma docente na região Sul que pesquisava 

sobre gênero e sexualidade na educação, era a Professora Doutora Guacira Louro. Assim, fui 

até uma livraria que havia na Avenida Sete de Setembro, no centro comercial da cidade do 

Salvador, e procurei algum livro da pesquisadora em questão. Na livraria, encomendei o livro 

que o livreiro me indicou: Gênero, sexualidade e educação: uma perspectiva pós-

estruturalista (1997). Chegou quase dois meses depois. 

Ao lê-lo, compreendi que a escola é uma instituição em que o poder se estabelece por 

meio dos discursos e dos códigos, das práticas e dos símbolos, produzindo as hierarquias entre 

os gêneros. Há uma passagem que me transmitiu a esperança de que eu podia fazer uma 

educação diferente da performance que se espera das/dos professoras/professores na 

Pedagogia Tradicional. Louro, analisando o pensamento de Michel Foucault sobre poder, 

afirma: 

 
Lá onde há poder, há resistência e, por isso mesmo, esta nunca se encontra 
em posição de exterioridade em ralação ao poder’. – A ‘multiplicidade dos 
pontos de resistência’ seria inerente ao exercício do poder. – O poder não 
apenas nega, impede, coíbe, mas também ‘faz’, produz, incita (LOURO, 
1997, p. 40). 
 

Para tentar buscar mais conhecimentos sobre a temática que eu desconhecia, comecei a 

participar de palestras ou encontros que aconteciam aqui na Bahia e em outros estados, para 

descobrir o que eu poderia ler para conhecer mais sobre as questões de gênero e sexualidade.  

Em 2006, fui aluna do curso Gênero e Diversidade na Escola, promovido pelo 

MEC/SECADI. O curso, nessa primeira versão, só aceitava inscrição de profissionais que 

atuavam no Ensino Fundamental II e Ensino Médio. Nesse mesmo ano, eu atuava como 

coordenadora de uma escola municipal que atendia ao Ensino Fundamental II. O curso foi 

uma atividade ímpar na minha formação, pois proporcionou-me sistematização dos conteúdos 

de gênero e sexualidade, melhorando minha performance nas atividades de socialização do 

conhecimento, como oficinas, palestras etc. 
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Por que eu, que não era especialista, era convidada para tais atividades? Refletindo 

sobre esse fato percebo que, quando há falta de determinado conhecimento nas escolas 

públicas, as pessoas sentem-se na obrigação de tentar buscar pessoas amigas, que elas 

presumem serem detentoras das informações ausentes no seu quadro de funcionários. Essa 

ação é exercitada, principalmente, por quem tenta melhorar a qualidade da educação. Mas 

também é uma atitude arriscada, pois nem sempre as pessoas são detentoras do conhecimento 

em questão, mas, como na escola a ausência é total sobre tal conhecimento, o que for 

proferido pela pessoa convidada pode tornar-se verdade absoluta. 

No último módulo do curso Gênero e Diversidade na Escola, elaboramos um projeto 

de intervenção e o colocamos em prática. O meu projeto tinha o objetivo de oportunizar às 

crianças de 04 a 10 anos de idade a experimentação de atividades que desmontassem as 

performances de gênero instituídas conforme o padrão heterossexual. Com essa pesquisa, 

concluí que os/as alunos/alunas maiores (07 a 12 anos) demonstravam mais preconceitos do 

que as crianças de 04 a 06 anos de idade. 

Assim, em novembro de 2007, o projeto que elaborei e executei em uma escola onde 

havia classes de Educação Infantil e Ensino Fundamental I foi escolhido pelas instituições 

responsáveis pelo curso Gênero e Diversidade na Escola, CLAM/SECADI/SPM,9 para ser 

apresentado como uma experiência exitosa no Ministério da Educação (MEC), em Brasília. 

Em 2009, participei do projeto de extensão, coordenado pela Professora Doutora Suely 

Aldir Messeder, intitulado Enlaçando Sexualidades10 e os/as Professores/as da Rede 

Municipal de Ensino: uma proposta de pesquisa-ação para os/as professores/professoras 

relatarem seus desejos e necessidades sobre o dispositivo de sexualidade nas Escolas. Esse 

projeto teve como objetivo treinar quinze professoras/professores da Rede Municipal de 

Ensino, por meio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SMEC), para que eles e elas 

pudessem efetivamente participar do Seminário Enlaçando Sexualidades, não como meros 

ouvintes, mas como cooperadoras/cooperadores, participantes e construtoras/construtores 

desse evento no espaço, designado como relato de experiência. Nesse mesmo ano, participei 

da comissão de educadoras/educadores do I Seminário Enlaçando Sexualidades. 

                                                           
9  CLAM – Centro Latino Americano em Sexualidades e Direitos Humanos/SECADI – Secretaria de Educação 

Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão/SPM – Secretaria de Promoção e Políticas para a Mulher. 
10 O Seminário Internacional Enlaçando Sexualidades acontece bianualmente em Salvador, promovido pelo 

grupo de pesquisa Enlace da Universidade do Estado da Bahia, em parceria com outras Universidades e 
organizações governamentais e não-governamentais. O referido seminário promoveu a participação das 
professoras/es da educação básica, antes mesmo da CAPES, em 2010/2011, apoiar seminários que tivessem a 
participação desses/as profissionais, mas não como meras/os expectadoras/es, e sim, no processo de reflexão 
sobre o conhecimento. 
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Durante o processo do curso de extensão e da realização do seminário, durante 2009, 

houve a realização de uma pesquisa-ação em que foram apreendidos os dispositivos11 da 

sexualidade citados pelas/pelos educadoras/educadores como fontes de conflito no cotidiano 

escolar. 

Da referida pesquisa, resultou o texto: Gênero está para corpos masculinos e 

femininos, assim como sexualidades está para homossexualidades e abjeções: uma breve 

reflexão a partir das representações das sexualidades elaboradas pelos/pelas 

professores/professoras da Rede Metropolitana de Salvador (2010). O artigo é escrito a seis 

mãos, de autoria da Professora Doutora Suely Aldir Messeder, o Professor Mestre Marco 

Martins e eu. Em 2010, o texto foi publicado como capítulo do livro Enlaçando Sexualidades, 

volume I, pela editora EDUNEB. 

Durante os encontros do curso, observei que todas/os as/os profissionais participantes 

eram do Ensino Fundamental I, II e Ensino Médio. Não havia um/uma professor/professora 

da Educação Infantil. Como o critério para a escolha dos/das profissionais que participariam 

ficou sob a responsabilidade dos técnicos da Secretaria de Educação, cheguei à conclusão de 

que os/as professores/professoras da Educação Infantil ficam excluídos das discussões de 

gênero e sexualidade, pois não havia um/uma professor/professora desse segmento 

participando do curso. 

Então, em 2010, procurei saber no órgão central da Secretaria Municipal de Educação 

de Salvador (SMED) se já havia sido feita alguma pesquisa sobre a temática de gênero na 

Educação Infantil. Encontrei a pesquisa da Mestra em Educação Railda Maria Bispo de Jesus, 

que foi desenvolvida em 2010, com 08 professoras do Centro Municipal de Educação Infantil 

Baronesa de Sauípe, localizado na Cidade Baixa. Essa escola é caracterizada como pré-escola, 

pois atende somente crianças de 04 e 05 anos de idade.  

Assim, constatei que o desafio à minha pesquisa seria, então, perceber a regularidade 

das representações sobre gênero/sexo/sexualidade das professoras. Partindo dessa 

constatação, minha pesquisa de mestrado foi direcionada a investigar a atuação de 

professores/professoras que trabalhavam em Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI), 

que são administrados pela SMED, em Salvador, e atende a crianças de 06 meses a 05 anos de 

idade. 

                                                           
11 Para Michel Foucault, dispositivo é [...] um conjunto decididamente heterogêneo que engloba discursos, 

instituições, organizações arquitetônicas, decisões regulamentares, leis, medidas administrativas, enunciados 
científicos, proposições filosóficas, morais, filantrópicas. Em suma, o dito e o não dito são elementos do 
dispositivo. O dispositivo é a rede que se pode estabelecer entre esses elementos (FOUCAULT, 1996, p. 244). 
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Tomando por base a compreensão acerca do sujeito como ser imerso em um complexo 

de relações sociais, a pesquisa em questão não fugiu das minhas convicções políticas e, talvez, 

até do meu pensamento “ingênuo” e “pretencioso”, como sendo o sujeito capaz de colaborar 

para a efetivação de uma educação que tenha como premissa o respeito às diferenças. 

Nesse contexto, a pesquisa foi desenvolvida eivada de emoção e, segundo Alison 

Jaggar (1997), emoções não são totalmente involuntárias, como afirmam alguns pensadores. 

As emoções são interpretadas pelas teorias psicológicas como ações negadas por nós, como 

não sendo de nossa responsabilidade. Vistas de forma equivocada, as emoções não são 

passivas ou involuntárias ao mundo. Jaggar afirma que são trajetórias em que nos engajamos 

ativamente e com as quais até construímos o mundo. Nesse sentido, referindo-me às emoções, 

posso concordar que: 

[...] elas têm tanto aspectos mentais como físicos, que se condicionam 
mutuamente. Em alguns casos são escolhidas, mas, em outros, são 
involuntárias; pressupõem uma linguagem e uma ordem social – atribuídas 
às chamadas ‘pessoas integrais’, engajadas na atividade contínua da vida 
social (JAGGAR, 1997, p. 165). 

 

Concordo com Jaggar, quando afirma que as emoções humanas não correspondem a 

respostas instintivas, a situações ou eventos, mas que dependem exclusivamente dos modos 

como estes são percebidos, sendo possível aprender ou decidir por responder a eles. 

A emoção que sinto quando percebo que a educação se desenvolve em uma 

perspectiva de assimetria de gêneros, de não respeito aos direitos humanos e, 

consequentemente, aos direitos da criança e do adolescente12, impulsiona-me a buscar, a 

tentar construir conhecimentos que me coloquem em constante reflexão de como é possível 

contribuir para o aprimoramento da minha prática e a dos meus pares, no exercício da 

docência na Educação Básica, na rede pública de ensino. 

Desse modo, Cecília Maria Sardenberg (2002, p. 91), em uma discussão sobre 

feminismo e ciência, evidencia que as práticas científicas feministas fundamentam-se, 

assumidamente, em uma práxis política – em um projeto de transformação das relações de 

gênero –, ao contrário dos fundamentos da Ciência Moderna, que impõem a necessidade de se 

separar os fatos dos valores, colocando a neutralidade como primordial para assegurar a 

objetividade necessária na busca de “verdades científicas”. 

                                                           
12 A Lei nº 8.069/90 dispõe o Estatuto da Criança e do Adolescente, cujo Título I, Art. 3º preconiza que: “A 

criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da 
proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e 
facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições 
de liberdade e de dignidade”. 
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 E foi pensando em uma práxis política mais efetiva que, em 2007, comecei a participar 

do movimento social Rede de Atenção às Mulheres em Salvador13, no qual realizávamos 

ações diretas com instituições14 de prestação de serviço à proteção às mulheres, às crianças e 

aos /às adolescentes. 

 Assim, a partir de 2010, passei a participar também das reuniões e mobilizações da 

Associação de Travestis de Salvador (ATRAS) que, naquele momento, tinha Milena Passos 

como presidente. 

 

Figura 1 – Participação da professorinha no oitavo seminário LGBT promovido pela Assembleia 
Legislativa Federal em Brasília/DF - 2011 

 
Fonte: Foto feita por um fotógrafo anônimo, adquirida por uma das participantes que está na foto 15. 

 

 A participação nesse evento16 mobilizou-me para perceber a necessidade de colocar os 

movimentos sociais mais presentes nas ações educativas no espaço escolar. Dessa forma, fiz 

algumas atividades/mobilizações/rodas de conversas sobre o respeito à diversidade sexual, 

contando com a participação de Keila Simpson, que estava na presidência da Associação 

Nacional de Travestis e Transexuais (ANTRA) e que aparece na foto de roupa escura. 
                                                           
13 A rede era composta por pessoas que atuam nas instituições como Ministério Público e Organizações não-

governamentais diversas, com o propósito de melhoria da saúde das mulheres, crianças e adolescentes, 
Secretarias municipal e estadual de saúde, delegacias da Mulher, entre outras. 

14 O movimento de mulheres fazia vigílias em espaços públicos, onde fazíamos campanhas de enfrentamento à 
violência contra a mulher. Durante os anos de 2002 a 2012, atuei também como educadora no Projeto 
Sentinela (instituição governamental que atendia a crianças e adolescentes vítimas de violência sexual) e que 
depois passou a ser Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), sendo responsável 
por atendimento a crianças, adolescentes e mulheres vítimas da violência, física, sexual, negligência 
patrimonial e psicológica. 

15 Na foto, da esquerda para a direita, estão presentes: Leilane Assunção, de Natal – RN, Keila Simpson, de 
Salvador-BA, Safira Benguel, de Teresina-PI e eu.  

16 A minha participação nesse evento aconteceu a partir de uma indicação para representar o grupo de pesquisa 
Diadorim/UNEB do qual eu era pesquisadora associada. 
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 É indispensável salientar que foi na convivência com os grupos em questão que passei a 

compreender sobre a necessidade de políticas públicas que correspondam às demandas de 

cada grupo, saindo do universalismo regido em instituições que prestam serviços à população 

brasileira, nos âmbitos da educação, saúde, segurança pública e poder judiciário. 

 

IV. UM SUJEITO SITUADO: A EXPERIÊNCIA É A ORIGEM DO 
CONHECIMENTO 

 

Posso afirmar que a pesquisa de mestrado17 GÊNERO/SEXO/SEXUALIDADE: 

representações e práticas elaboradas por professoras/es da Educação Infantil, na rede 

municipal de ensino em Salvador, assim como a pesquisa que desenvolvi agora no doutorado, 

são trabalhos que podem ter consonância com as Epistemologias Feministas. Segundo Ângela 

Maria Freire de Lima e Souza (2008, p. 150), a pesquisa em Educação deve sempre buscar 

uma compreensão mais ampla sobre os processos interativos em sala de aula em suas 

múltiplas e complexas variáveis, não apenas aquelas relacionadas à dimensão cognitiva, mas 

também às que dizem respeito aos aspectos subjetivos e emocionais. 

O papel da escola na construção das identidades de gênero, em uma sociedade ainda 

marcada por estereótipos que hierarquizam homens e mulheres no campo cognitivo, é uma 

das mais importantes entre essas variáveis. As pesquisas que fiz situam-se no campo das 

Epistemologias Feministas, pois alinham-se com Sandra Harding (1996), quando esta discute 

as diferenças entre epistemologia e metodologia, inclusive descrevendo que se deve 

considerar a singularidade do sujeito epistêmico – os propósitos da investigação e da análise 

são inseparáveis das origens dos problemas de investigação –, já que as crenças e 

comportamentos da/do investigadora/investigador fazem parte da evidência empírica e o 

fazem tomar partido, a favor ou contra, diante dos argumentos que sustentam as conclusões da 

pesquisa, segundo Lima e Souza e Tatiane Chates (2011, p. 280). 

Dentre as linhas teóricas em que estão divididas as epistemologias feministas18, as 

pesquisas alinham-se também à opção perspectivista (Standpoint Epistemology). Francisco 

Andrade (2011) explicita que essa abordagem metodológica proposta por Harding (1996), 

                                                           
17 Pesquisa realizada durante os anos de 2012 e 2013 no Programa de Pós-Graduação em Estudos 

Interdisciplinares sobre Mulheres, Gênero e Feminismo. Defendida em 12 de março de 2014. 
18 Além da Epistemologia do Ponto de Vista, as epistemologias feministas incluem: Enfoque psicodinâmico 

(sexismo e androcentrismo são vieses corrigíveis com a observação rigorosa dos métodos científicos 
vigentes); Empirismos feministas contextuais: o sujeito do conhecimento não seria um indivíduo, mas grupos 
sociais ou a própria sociedade; abordagem pós-moderna (negação dos parâmetros da Modernidade e dos 
grandes esquemas explicativos). 
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Nancy Hartsock (1983), entre outras, tem como fonte de inspiração a epistemologia marxista. 

Trata-se, portanto, de uma estratégia epistemológica reconhecidamente politizada que defende 

um saber alavancado na perspectiva e experiências das mulheres, que são tomadas como 

sujeitos com um conhecimento sobre a realidade singular, por sua condição de opressão. 

O ponto de vista feminista, no qual se fundamenta o feminismo perspectivista, defende 

a superioridade do conhecimento do subjugado sobre o conhecimento do dominante, sempre 

parcial e perverso, que distorce o conhecimento da realidade. Harding denomina tal situação 

como “objetividade forte”, pois o conhecimento dos oprimidos/marginalizados pode 

contribuir para criar representações sociais mais objetivas do mundo – a objetividade forte 

permite a aproximação no contexto em que se inserem as mulheres. Para a autora, não se pode 

confundir o ponto de vista feminista com o “ponto de vista de indivíduos do sexo feminino”. 

Homens também podem colaborar na realização de pesquisas que proporcionem um melhor 

conhecimento da realidade. 

Como já foi delineado nesse artigo, Haraway (1995) ainda nos alerta que ter uma visão 

de baixo não é algo não-problemático, ou de fácil aprendizagem, mesmo para os que são 

subjugados e que habitam o terreno dos saberes subjugados. Os posicionamentos dos 

subjugados não estão isentos de uma reavaliação crítica, de decodificação, desconstrução e 

interpretação. Ela segue argumentando que é a favor de uma doutrina e de uma prática da 

objetividade que privilegia a contestação, a desconstrução, as conexões em rede e a esperança 

nas transformações dos sistemas de conhecimento e nas maneiras de ver. Sujeição não é base 

para uma antologia; pode ser uma pista visual. Ver requisita instrumentos de visão, uma ótica 

é uma política de posicionamentos. Não é possível ver de imediato. É preciso fazer parte do 

ambiente, olhar de diferentes posicionamentos. A objetividade não pode ser realizada a partir 

de uma visão fixa quando a temática faz parte da história do mundo. 

Joan Scott (1999) lembra-nos que ver é a origem do saber, e escrever é reprodução, 

transmissão e comunicação do conhecimento adquirido por intermédio da experiência visual e 

visceral. A experiência é a origem do conhecimento. A visão da pessoa que teve a experiência 

torna-se a base da evidência sobre a qual é feita a explicação. 

A experiência entre as historiadoras feministas tem ajudado a legitimar uma crítica à 

falsa objetividade dos relatos históricos tradicionais. Para Scott (1999): 

 
[...] experiência é uma história do sujeito. A linguagem é o local onde 
acontece a história encenada. A explicação histórica não pode, portanto, 
separar as duas. Experiência faz parte da linguagem cotidiana, estão tão 
imbricadas nas nossas narrativas, que seria em vão querer eliminá-las 
(SCOTT, 1999, p. 1-16). 
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Na pesquisa realizada durante o mestrado, eu, como pesquisadora, e as colaboradoras 

da pesquisa, tínhamos uma experiência compartilhada de exclusão: falta de acesso à 

informação, trabalho diário sem suporte de materiais didáticos, descaso governamental de 

como acontece a educação destinada a crianças de 06 meses a 05 anos de idade, recebimento 

de baixo salário, entre outros. Logo, concordo com Haraway (1995), quando afirma ser a 

favor de políticas e epistemologias não-universalistas. O feminismo tem a ver com ciências 

dos sujeitos múltiplos, com um posicionamento crítico do espaço social heterogêneo e 

marcado pelo gênero. Os saberes localizados requisitam que o objeto do conhecimento seja 

um/uma ator/atriz e agente. 

 
A observação é paradigmaticamente clara nas abordagens críticas das 
ciências sociais e humanas, nas quais a própria agência das pessoas 
estudadas transforma todo o projeto de produção de teoria social. De fato, 
levar em conta a agência dos ‘objetos’ estudados é a única maneira de evitar 
erros grosseiros e conhecimentos equivocados de vários tipos [...] nas 
ciências universalistas (HARAWAY, 1995, p. 36). 
 

A objetividade feminista possibilita espaço para o inesperado e zombarias no meio da 

produção do conhecimento. Não seremos um Deus (e eu acrescento uma Deusa) com verdade 

absoluta, a proposta é estabelecer diálogos não inocentes a partir dos lugares que podemos 

enxergar. Haraway (1995, p. 38), metaforicamente, diz: “gosto de pensar na teoria feminista 

com o discurso do coiote reinventado, devedor de suas fontes de possibilidades nos muitos 

tipos de explicação heterogênea do mundo”. 

E, pensando que não somos Deusas, há uma necessidade de lutarmos para a 

construção de uma rede com pessoas que possam debater/fortalecer a temática que temos 

como premissa para uma vida decente. Ocorreu que, na quarta edição do Enlaçando 

Sexualidades, organizamos uma mesa intitulada: Infância, moralidades e sexualidades, tendo 

como expositoras: Dra. Jane Felipe e Dra. Flávia Pires, eu, como coordenadora da mesa e, 

como debatedora, a doutoranda Elisete Santana da Cruz França. O objetivo da mesa foi 

debater, a partir das apresentações das duas pesquisadoras, sobre algumas de suas pesquisas 

que envolveram direta ou indiretamente a infância, assim como as questões de gênero e 

sexualidades dentro de um contexto situado histórico culturalmente. 
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Nessa edição de 2015, propus, conjuntamente com minha orientadora, um Enlace, ou 

seja, um grupo de trabalho Gênero, sexualidades e educação infantil19, que teve como 

objetivo acolher resultados de pesquisas concluídas ou em andamento, com problematizações, 

reflexões e relatos de experiências, no âmbito da educação infantil, relacionados a gênero e 

sexualidades. 

A possibilidade de uma mesa com essa temática apresentada na programação resultou 

no crescimento exponencial, no que se refere às discussões sobre as questões de gênero e 

sexualidades, tendo como foco a primeira infância, na faixa etária de 0 a 06 anos de idade. Ao 

fazer um balanço dos trabalhos apresentados, verificamos que: em 2009, foi apresentado 

apenas 1 trabalho; em 2011 e 2013, foram 3 trabalhos apresentados em cada ano; em 2015, os 

trabalhos apresentados sobre a temática praticamente quadriplicaram, uma vez que 11 

trabalhos versaram sobre questões relacionadas a gênero e sexualidades, intercruzando com 

educação infantil, crianças e/ou infâncias. 

Ainda no ano de 2015, tive a imensa surpresa de ter sido convidada pela Secretaria 

Municipal de Educação Infantil (SMED), para colaborar na construção do Referencial 

Curricular para a Educação Infantil de Salvador (RCMEIS), referente à temática de gênero. A 

partir da solicitação da SMED e da minha disponibilidade e interesse em participar da 

construção do documento, fica evidente que, em algum momento, a voz do sujeito localizado 

que une experiência e conhecimento acadêmico começa a ecoar de maneira a impactar 

oficialmente na condução de instituições que oferecem serviços para atender a população, 

neste caso, a população infantil. 

Contudo, a construção da escrita foi um processo de negociação, para que não 

deixássemos de apresentar aos profissionais de educação pertencentes ao quadro funcional da 

SMED, que atuam na Educação Infantil, sobre a necessidade de oferecer uma educação que 

atenda às particularidades das crianças da primeira infância. Se o texto não contemplou tudo o 

que queríamos refletir, pensamos ser melhor do que não dizer nada sobre as questões de 

gênero na Educação Infantil. 

  

                                                           
19 Nessa última edição, além do enlace sob minha coordenação e da minha orientadora, houve o enlace Crianças, 

infâncias e moralidades, coordenado por Flávia Pires e Fernanda Ribeiro. 
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V. ALGUMAS PROBLEMATIZAÇÕES SOBRE A PROFESSORINHA 

 

A utilização irônica da palavra “Professorinha”, no título dessa apresentação, é para 

reafirmar que sou professora da Educação Básica. Ao longo dos anos em que estou 

profissionalmente ligada à Educação Infantil e Ensino Fundamental (1º ao 5º ano), sou 

testemunha de que as docentes que atuam na Educação Infantil são chamadas, na maioria das 

vezes, de professorinhas, com o intuito de diminuir o exercício profissional das professoras da 

Educação Básica. 

Quando se pergunta qual é a profissão de uma pessoa e se responde que é professora, 

vem logo em seguida a pergunta: Qual a disciplina que leciona? E nós, enquanto professoras 

da Educação Infantil ou do Ensino Fundamental I, respondemos: Ensinamos todas as 

disciplinas/campos de experiências para as crianças. Ao responder que atuamos com 

crianças, aparece a ideia recorrente de que, nessa fase, é o momento do cuidado, e não dos 

saberes. Portanto, não teríamos competência profissional, já que, o cuidado, qualquer pessoa 

sem formação pode ter. 

O professor doutor Guillermo Arias (2016), da Universidade de Havana, em Cuba, 

afirmou, em entrevista ao “Programa Diálogos”, da TV UNESP, que a fase inicial da 

educação infantil é tão ou mais importante que a universidade. Segundo ele, essa etapa da 

vida da criança contribui especialmente ao desenvolvimento integral como indivíduo. 

Os saberes e os conhecimentos oriundos da atuação docente, na Educação Infantil, faz 

também a professorinha investigar sua própria experiência docente. Assim, por vezes, é 

possível encontrar a professorinha angustiada com as agruras da profissão: a falta de avanço 

no processo educacional; a falta de entendimento da instituição sobre como deve conceber as 

políticas para a educação infantil; o não desenvolvimento das crianças que estão sob a sua 

responsabilidade em determinados campos de experiências20; questionamentos dos seus pares 

em não concordar com sua concepção de educação.  

                                                           
20 Desse modo, o/a professor/a na Educação Infantil não ensina, nem dá aulas (RUSSO, 2007), mas, com 

intencionalidade educativa (BONDIOLI; MANTOVANI,1998), planeja, organiza e coloca à disposição das 
crianças tempos, espaços e materiais para que favoreçam provocações à imaginação e desafios ao raciocínio, 
dando asas à curiosidade, proporcionando espanto, descoberta, maravilhamento e todas as formas de 
expressão nas mais diferentes intensidades. [...] Atualmente, podemos destacar nas Diretrizes Curriculares 
Nacionais para a Educação Infantil – DCNEI (BRASIL, 2009) que as propostas pedagógicas da Educação 
Infantil deverão considerar que a criança, centro do planejamento curricular, e sujeito histórico e de direitos 
que, nas interações, relações e práticas cotidianas que vivência, constrói a sua identidade pessoal e coletiva, 
brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, narra, questiona e constrói sentidos sobre a 
natureza e a sociedade, produzindo cultura. Podemos destacar ainda a definição atual de currículo das DCNEI, 
“concebido como um conjunto de práticas que buscam articular as experiências e os saberes das crianças com 
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Algumas vezes, a professorinha não é desejada em algumas escolas, por ser uma 

pessoa problematizadora sobre a forma que a educação infantil é realizada perante os pares 

que dividem o mesmo espaço de atuação pedagógica e como também é formalizada, 

protocolada e instituída pelo órgão central da SMED. 

Assim, a professorinha pode ser uma pessoa não grata pelos seus pares e, também, por 

outros agentes públicos que não atuam diretamente com essa profissional, mas que sabem da 

sua performance. E é com a ironia que consigo sobreviver superando as minhas dores de 

mundo na vida profissional e na vida acadêmica. A blasfêmia permite-me conciliar as coisas 

sagradas e profanas estabelecidas nos espaços em que vivencio a subalternização imposta por 

outrem. 

Mas, particularmente, um fato deve ser apresentado aqui a partir do qual se pode 

observar um momento de comunhão de professorinhas que atuam no mesmo segmento e na 

mesma unidade/CMEI. Em abril de 2018, uma colega21 que, desde 2015, tornou-se minha 

parceira na construção de um trabalho que respeite as diferenças, enviou-me uma mensagem 

em áudio, via celular, na qual me falava do quanto minhas problematizações sobre a 

construção das identidades das crianças havia modificado algumas formas de ela pensar sobre 

a sua performance profissional, como também a sua forma de criar o próprio filho. Ainda 

externou que jamais iria imaginar comprar com seu companheiro uma boneca para o seu filho, 

e que isso era fruto da convivência comigo. 

Ao ouvir a mensagem, fiquei impactada/emocionada e gravei um áudio para ela 

dizendo o quanto eu havia, também, aprendido com ela nessa convivência. Passei o dia 

refletindo sobre o que ouvi da companheira e tive a impressão de que se não mobilizamos a 

todos/as por onde passamos, encontramos no caminho pessoas que acreditam, que refletem e 

coadunam com as nossas performances. E mais, que também colaboram para que estejamos 

no processo de mudança e aprendizagem contínua. 

                                                                                                                                                                                     
os conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural, artístico, ambiental, científico e tecnológico, de 
modo a promover o desenvolvimento integral de crianças de 0 a 5 anos de idade”. [...]. Assim, pensar a 
constituição dos conteúdos curriculares para a educação da pequena infância vai muito além da prática de 
fazer as crianças aprenderem uma lista de conteúdos. Por isso, é importante ressaltar que pensar o currículo na 
Educação Infantil a partir dos campos de experiências resulta sempre da mudança de postura em relação ao 
processo educativo, aproximando as crianças, o máximo possível, do seu contexto social através do 
desenvolvimento do senso crítico, da pesquisa e da resolução de problemas (FINCO, 2015, p. 234-237) [...] os 
campos de experiências não operam em tempos compartimentados: eles atravessam de forma objetiva o modo 
como o contexto é organizado e, subjetivamente, nas ações e intervenções do adulto que os acompanha 
(FOCHI, 2015, p. 225). 

21 A pessoa em questão me autorizou a publicizar seu nome. A professorinha, e minha parceira, é Cleide 
Conceição dos Santos Ressureição. A referida profissional está em exercício há 13 anos, atua na rede 
municipal de ensino há 03 anos e é lotada no mesmo CMEI em que atuo e onde também fiz a pesquisa. 
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Ainda avaliando como a parceria com essa companheira tem se constituído, percebo 

que somente é possível porque não temos melindres uma com a outra. No momento das 

discordâncias, o fazemos, pois ambas temos a premissa de fazer o melhor para a construção 

de um processo educativo que paute o direito de a criança ser. 

É possível encontrar a professorinha em momentos de muita glória ou de muito 

orgasmo, quando observa a sua superação nas diversas situações didáticas, quando também 

percebe o desenvolvimento das crianças em aspectos/campos de experiências que 

apresentavam dificuldades, quando acontece a implementação e aplicabilidade de uma 

política pública que vá, de fato, contribuir diretamente para o bom funcionamento da primeira 

etapa da Educação Básica. 

As pesquisas que fiz no mestrado e doutorado não deixaram de ser um trabalho 

artesanal, no sentido de que foi realizado com atividades manuais, mentais, emocionais da 

pesquisadora, fugindo um pouco do trabalho industrializado que admite universalismo, que se 

realiza em uma perspectiva essencialista e binária. Assim, a subjetividade da pesquisadora em 

relação às etapas do processo de produção do conhecimento esteve imbricada na realização 

das pesquisas. 

Na pesquisa realizada durante o mestrado, se eu falei das crianças por extensão a partir 

das representações e práticas das suas professoras, no doutorado problematizei sobre/com as 

crianças a partir das experiências delas, em relação a gênero. 

Segundo Henri Wallon (1992), a criança de 0 a 06 anos de idade deve ser estudada 

para que tenhamos consciência de nossas ações e suas respectivas consequências. Nessa faixa 

etária, a criança está propensa à formação de complexos – formação de atitudes – que podem 

determinar de forma prolongada seu relacionamento em relação ao meio em que está inserida. 

E para não perder o lugar do conhecimento blasfêmico, refiro-me a Gey Espinheira22, 

que, em 2007, ao saber que eu não tinha feito mestrado, alertou-me: Amanaiara, você pode 

ser Mestra, Doutora e, principalmente, Professora da Educação Básica. Então, vivam as 

“Professorinhas” que participam na construção de saberes! 

 
 
 
 
 
 

                                                           
22 Sociólogo de formação, Gey Espinheira foi meu professor em uma disciplina no meu período de graduação, na 

década de 1990. Tornou-se meu amigo e era uma pessoa em que sempre me inspirei sobre a ética humana que 
desejo ter na minha vida pessoal e profissional. 



41 
 

INTRODUÇÃO 

 

A Educação infantil e as relações de gênero são os temas desta tese. Anteriormente, já 

detalhei os motivos que se entrelaçam em minha atividade profissional para acolhê-los, 

quando partimos para a literatura especializada e enfrentamos a escassez de estudos que os 

articulem, bem como quando constatamos a questão da interdisciplinaridade e o debate sobre 

as crianças como sujeitos de direito. 

Nessa perspectiva, fui buscar como estão sendo desenvolvidas as pesquisas com 

crianças da primeira infância, principalmente em espaços escolares. Assim, verifiquei que, 

durante muito tempo, os estudos sobre a criança e infância foram desenvolvidos de forma 

disciplinar pelas áreas da psicologia do desenvolvimento, pela antropologia cultural e pela 

pediatria. Maria Letícia Nascimento (2015), ao contar sobre como eram feitos os estudos 

sobre infâncias e crianças, cita James (2010), para dizer que: 

 

[...] o estudo disciplinar foi, por muito tempo, o caminho utilizado pela 
psicologia do desenvolvimento, pela antropologia cultural e pela pediatria, 
ou seja, estes campos “tinham coisas diferentes a dizer sobre as crianças e a 
infância através da lente discreta de suas disciplinas individuais” (JAMES, 
2010 apud NASCIMENTO, 2015, p. 80). 

 

A constatação nos faz pensar que é um desafio na literatura interdisciplinar olhar para 

as crianças e para a infância a partir de outros pontos de vistas. Assim, na contemporaneidade, 

diante de questões que se apresentam como problemas para serem capturados, são necessários 

esquemas teóricos que estejam atravessados por diferentes saberes, diferentes abordagens e 

até mesmo aquelas que se apresentam em oposição: teoria/prática, ciência/filosofia, entre 

outras. E é nesse intervalo de coisas aparentemente opostas que acredito ser possível discutir o 

tema das relações de gênero na educação infantil. 

Para apresentar as experiências das crianças, é importante pensar 

epistemologicamente, como diria Foucault (2009), não só como conhecimento científico, mas 

como uma “arqueologia” dos agenciamentos entre práticas discursivas e não discursivas. 

Aqui, como atitude política, trago as experiências com o objetivo de ser contemplado como 

conhecimento, pois o importante é a singularidade que se apresentará a partir das experiências 

das crianças de 03 a 05/06 anos de idade em um Centro Municipal de Educação Infantil, na 

cidade do Salvador. Assim, a produção dos dados é mais descritiva do que analítica. 
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Outro ponto importante é que, para estudar a experiência infantil, torna-se necessário 

superar a ideia de que as crianças pouco participam do processo de socialização. De acordo 

com Walter Benjamin (1984), as crianças são atores sociais, então elas se relacionam com 

pessoas que fazem parte de grupos institucionais: família, religião, escola e outros. Nessas 

relações, as crianças demonstram desejos e, portanto, são agentes que contribuem no processo 

de reprodução social e cultural, ainda que muitas ou algumas vezes elas não sejam respeitadas 

em suas proposições. Nascimento (2015) alerta-nos que as crianças não apenas internalizam a 

cultura social, mas também provocam mudanças. Ressalta, inclusive, que: 

 

[...] no Brasil, são predominantemente grupos de pesquisa em educação 
infantil que têm trabalhado conceitos e proposições da sociologia da 
infância, vinculados, em sua maioria, a programas de pós-graduação em 
educação, ao contrário de outros países, onde existem centros de pesquisa da 
infância interdisciplinares (NASCIMENTO, 2015, p. 79). 

 

Para a pesquisadora, diante do transcrito, enquanto no Brasil a ênfase é na sociologia 

da infância, em outros países há centros de pesquisa de infância interdisciplinares. A proposta 

defendida para o projeto de pesquisa que resultou na escrita desta tese foi com 

base/argumentos que propõem uma interdisciplinaridade. 

Os dados encontrados durante a pesquisa realizada estão apresentados nesta tese em 

formato de cenas, pois a minha vivência com as crianças é um encontro. A cena descrita a 

partir de um fazer etnográfico e os/as personagens – as crianças – na/da cena, segundo Suely 

Messeder e Gabriela Pereira (2013), ao mesmo tempo que me interpelam também são 

interpelados/as por mim, a observadora/hermeneuta de crianças. Isso certamente resulta em 

uma relação dialógica e, que eu acrescento, horizontal e afetuosa – relação horizontal 

dialógica afetuosa23 – sem nenhuma pretensão a verdades categóricas, pois a experiência, e 

não a verdade, é o que dá sentido à escritura das cenas sem violar as representações do que 

observamos ao transportar para a escrita. Segundo Messeder (2012), as cenas envolvem-nos 

em cenários distintos, quer seja em lugares de grande circulação, quer seja em lugares 

íntimos. 

                                                           
23 Acrescento afetuosa, que vem de afeto, pois acredito que em qualquer trabalho com crianças da primeira 

infância é importante o afeto em virtude do estágio do desenvolvimento que elas estão, onde o afeto é um 
instrumento de comunicação potente para que eu possa conseguir a confiança das crianças. Ainda a palavra 
horizontal é acrescentada, pois na medida do possível sempre tento permanecer no momento do diálogo na 
mesma altura da criança, para que seja diminuída a distância que pode acontecer mediante o meu tamanho. 
Talvez a tentativa diminua a sensação de poder que geralmente as pessoas adultas tentam passar para as 
crianças. 
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A escrita desta tese tem um formato que considero ser uma escrevivência – pois 

escrevo a partir da minha experiência de mulher negra, professora da Educação Básica e da 

minha convivência com as crianças dentro e fora do espaço educacional formal. Conceição 

Evaristo (2017), em uma entrevista, ressalta que o termo é a escrita de um corpo, de uma 

condição, de uma experiência negra no Brasil, é “uma escrita que nasce das vivências, 

vivendo para narrar, narrando o que vive” (p. 7-8). Vivência como sumo da própria escrita. 

Ainda diferentes tradições de conhecimentos juntam-se nesta tese para contribuir com 

a forma particular de escrever da hermeneuta de crianças e da professorinha que dispensa a 

forma rígida da academia e que nem sempre atinge o leitor e a leitora sobre a mensagem 

exposta em teses, artigos e dissertações. 

O modo de construção dos capítulos desta tese não nasce imune ao que sou, às minhas 

experiências na vida pessoal e profissional, à minha vivência. Escrevo sobre uma vivência que 

pode ser ou não aceita por muitos/as, mas que é real para mim na minha vivência e na minha 

convivência com as crianças. Ao colocar a criança no centro da pesquisa, inclusive como 

produtora de conhecimento, tenho que assumir o lugar de intérprete e escriba das 

aprendizagens/experiências. O lugar da hermeneuta. 

A pesquisa tem como pergunta de partida: quais e como as expressões/significados de 

ser homem e de ser mulher são atribuídos pelas próprias crianças (03 a 05/06 anos de idade) 

no espaço escolar/CMEI? O recorte a partir de 03 anos de idade deve-se ao fato de conseguir 

dialogar de uma melhor forma com as crianças, visto que elas já possuem um código de 

comunicação mais elaborado, seja por meio da fala, seja por meio dos gestos. E por que até 

05/06, e não exatamente 06 anos de idade? Legalmente, nenhuma criança até a data de 31 de 

março poderá ter 06 anos de idade completos para ser matriculada em Centro Municipal de 

Educação Infantil. 

Nos anos de 1980, as crianças apareciam de modo quase inexistente ou marginalmente 

no saber teórico e empírico da disciplina Sociologia da Infância. A falsa inclusão era também 

outra prática comum. Quase sempre era um apêndice de alguma categoria de adultos, segundo 

Leena Alanen (2001). A referida autora faz reflexão comparativa aos estudos sobre as 

mulheres, dizendo que as mulheres também apareciam de forma secundária, sendo sempre 

apêndices. Crianças apêndice de alguma categoria de adultos e as mulheres fora da produção 

do conhecimento, aparecendo sempre como apêndice dos estudos feitos pelos homens. Mas 

existe ainda um limite na produção das pesquisas feitas sobre a realidade das crianças. Isso 

porque as mulheres, ao colocarem suas temáticas no centro das pesquisas, são elas as 

produtoras do pensar e do escrever. Já as crianças necessitam de alguém sensível para falar de 
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suas temáticas. Assim, esses seres ficam dependentes da ética do pesquisador ou da 

pesquisadora, para levar a público as questões que interpelam suas vidas, mas que seja 

coerente o máximo possível, para que de fato possa contribuir positivamente com a qualidade 

de vida delas. 

Pensando em afastar o ponto de vista adultista ou “adultocêntrico” e retirar a 

perspectiva sempre direcionada para o futuro, a sociologia trouxe para o centro das pesquisas 

as crianças e seus pontos de vista. Esse processo que ocorreu com os Estudos sobre a Infância 

é bastante semelhante com os Estudos Feministas, pois as mulheres estavam ausentes no fazer 

das pesquisas. Segundo Harding (1996), as questões das mulheres não apareciam nas teorias e 

nem na empiria da ciência. 

Nos anos de 1970, com o movimento da segunda onda do feminismo, a mulher foi 

também levada para o centro do conhecimento, tanto como teórica quanto também pelas 

peculiaridades do ser mulher, em detrimento da desigualdade social presente em função do 

seu sexo. 

Alanen (2001) afirma ser possível observar um paralelo na forma de constituição dos 

Estudos das Crianças com os Estudos Feministas. Para a autora, isso não ocorre por acaso, 

pois, cotidianamente, a vida social de mulheres e crianças está ligada de diferentes formas e 

ambas partilham diversas características. Uma delas é a inferioridade atribuída cotidianamente 

para as mulheres (androcentrismo) e para as crianças (adultocentrismo), que se estabelece na 

produção do conhecimento científico. Assim, o conceito de gênero e geração podem ser 

intercruzados nas pesquisas em que os sujeitos em questão sejam os colaboradores. 

Desse modo, o conceito de gênero é indispensável recurso a ser tomado dos Estudos 

Feministas para os Estudos das Crianças, pois gênero24, segundo Scott (1995, p 88), “[...] é 

uma forma primária de dar significação às relações de poder”. A utilização da lógica da 

relação de gênero para repensar as crianças em termo de relacionamento é substancialmente 

viável, porque os novos achados empíricos não se sustentam em teorias analíticas já 

existentes. A infância, assim como feminismo enquanto fenômeno social, requer ser estudada 

tomando como parâmetro estudos relacionados às seguintes áreas: medicina, educação, 

psicologia, antropologia, sociologia, entre outras. 

A investigação em questão foi realizada a partir das próprias experiências das crianças 

e por seu próprio saber. É fato que bem cedo o sujeito começa seu processo de aprendizagem. 

                                                           
24 Durante a tese, quando eu usar gênero ou quando eu usar relações de gênero, são termos equivalentes 

mediante o conceito de gênero do qual me apropriei a partir de Scott (1995). 
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Na atualidade, com o avanço da medicina, é possível encontrar autores e autoras que 

defendam o processo de aprendizagem já a partir da vida uterina. 

Com base na observação das experiências/aprendizagens no âmbito da Educação 

Infantil é que foi desenvolvida a pesquisa em questão, cujo objetivo geral consistiu em: 

Cartografar as expressões/significados de ser homem e de ser mulher atribuídos pelas próprias 

crianças (03 a 05/06 anos de idade) no espaço escolar/CMEI. Os objetivos específicos, 

portanto, são: i) Recolher os modos de expressão das crianças como: falas, escritas, desenhos, 

gestos, brincadeiras e outros que desembocam nas expressões de gênero; ii) Catalogar as 

formas de desigualdades, hierarquias e opressões que permeiam as experiências das crianças 

em relação aos conteúdos de gênero; iii) Interpretar os discursos e práticas que são 

norteadores na produção do comportamento das crianças no sistema sexo/gênero; e iv) 

Identificar as formas de escape e fissuras do ideário de homens/meninos e mulheres/meninas 

apresentados pelas crianças. 

Para estudar experiências tive que abarcar a fenomenologia defendida por Maurice 

Merleau-Ponty (2011). Assim, a criança foi estudada a partir dela mesma e não com base em 

teorias que falam sobre ela. Nessa perspectiva, tentei olhar a criança a partir do seu próprio 

ponto de vista. Segundo Marina Machado (2010), Merleau-Ponty diz que é um desafio fazer 

pesquisas com crianças, em virtude de elas serem polimorfas, em que fantasia e realidade se 

misturam. Machado (2010), mais uma vez, cita Merleau-Ponty (2011), para descrever que a 

criança é polimorfa porque coexistem nela diversas possibilidades, em todos os âmbitos, 

inclusive do ponto de vista cultural. 

Dante Augusto Galeffi (2001), apropriando-se de Antônio Muniz Rezende (1990), traz 

a fala desse autor, para quem “[...] a fenomenologia nos prescreve a atividade descritiva como 

sendo realmente a que corresponde à densidade semântica do fenômeno experimentado” (p. 

105, grifo do autor). 

Partindo da premissa de que crianças são atores sociais, a etnografia foi utilizada, pois 

é uma metodologia útil para fazer ouvir as vozes das crianças na produção de dados 

sociológicos (JAMES; PROUT, 1990). Assim, a etnografia, que consiste na experiência de 

proximidade (GEERTZ, 1999, p. 87-89), é proporcionada pela observação participante, por 

meio da qual a investigadora assume-se como o principal instrumento da pesquisa. Isso 

significa que o intuito etnográfico de “compreender a compreensão do Outro” (SILVA, 2001) 

constitui-se como um processo interdependente e dialógico entre o sujeito-investigadora e o 

objeto de conhecimento, que eu prefiro denominar de sujeito-colaboradora-criança, por 
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entender que, como atores sociais, as crianças não poderão nunca ser objeto da pesquisa, mas 

sim um sujeito na pesquisa. 

Como descrevo o objetivo geral com o termo “cartografar”, preciso dizer que a 

escolha pelo termo tem a ver porque acredito que, para apreender as experiências das 

crianças, foi necessário um conjunto de procedimentos mais abertos e ao mesmo tempo mais 

inventivos que Eduardo Passos, Virgínia Kastrup e Liliana da Escóssia (2015) dizem ser 

requeridos por pesquisas qualitativas. Ainda, essas mesmas autoras e esse mesmo autor dizem 

que o método da cartografia não pode ser realizado a partir de formulações de regras e/ou 

protocolos. 

Desse modo, a etnografia e a cartografia são as concepções como estratégia 

metodológica sem hierarquização, pois as duas estratégias mostram-me a possibilidade na 

experiência de proximidade entre mim e as crianças, além do acompanhamento de percursos, 

implicação em processos de produção, conexão de redes ou rizomas, que é tão forte no 

método cartográfico, a partir de Passo, Kastrup e Escóssia (2015), que fazem uma reflexão 

pautada nos estudos de Gilles Deleuze e Felix Guattari, ao falar sobre Rizoma25. E, ainda, 

Kastrup, Passo e Escócia informam-nos que a cartografia surge como um princípio do rizoma 

que atesta, no pensamento, sua força pragmática, performática e que é “inteiramente voltado 

para a experimentação ancorada no real” (DELEUZE; GUATARRI, 1995, p. 21 apud 

PASSOS, KASTRUP, ESCÓSSIA, 2015, p. 10). 

As diversas possibilidades que emergem na convivência com as crianças conduzem-

me a dizer que etnografia e cartografia – ETNOCARTOGRAFIA – tiveram, na pesquisa, essa 

função em flexibilizar os instrumentos, de modo que, em alguns momentos, nem sempre os 

procedimentos estavam deliberadamente pré-organizados, e outros momentos foram 

constituídos a partir da realidade apresentada, que nem sempre era de maneira tão linear na 

racionalidade, e que nem sempre era exclusivamente por minha condução, pois as crianças 

interpelavam os processos de apreensão. Durante todo o processo, eu tinha a preocupação em 

compreender o caminho feito pela criança e por mim mesma no que concerne às experiências 

relacionadas a gênero. 

                                                           
25 Deleuze e Guattari tomam este conceito da botânica para aplicá-la à filosofia. Utilizam para contrapor-se ao 

modelo de produção de conhecimento classicamente conhecido como arbóreo. Compreender o conhecimento 
a partir desta metáfora é “uma triste imagem do pensamento que não para de imitar o múltiplo a partir de uma 
unidade superior, de centro ou de segmento” (DELEUZE; GUATTARI, 2010, p. 26). O rizoma é devir, pois 
“não tem começo nem fim, mas sempre um meio pelo qual ele cresce e transborda” (DELEUZE; 
GUATTARI, 2010, p. 32). No processo de produção com as crianças, a todo momento, precisava fugir aos 
modelos prévios de compreensão de seu mundo e sucumbir às suas lógicas crítico-inventivas.  
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Denomino que a metodologia utilizada na minha tese é a etnocartografia, por perceber 

que a etnografia e a cartografia fortaleceram o desenvolvimento da pesquisa. Mas é 

importante informar que João Batista de Menezes Bittencourt (2016) utilizou o termo 

etnocartografia, assim como eu utilizei, com a perspectiva de junção das duas perspectivas 

metodológicas. O autor ainda explica que a ideia não tem nenhuma relação com a prática de 

mesmo nome desenvolvida por determinados “grupos étnicos e que consiste na produção de 

mapas que contêm elementos históricos e culturais dessas populações. Documentos que têm 

sido utilizados por antropólogos e geógrafos culturais em suas pesquisas” (BITTENCOURT, 

2016, p. 6). 

Os conceitos de gênero e sexo serão relevantes em sociedades cujas moralidades26 

conduzem/instituem a desigualdade social entre homens e mulheres. Assim, esses conceitos 

são também importantes para quando apresentarmos/descrevermos as experiências das 

crianças. 

Assim sendo, gênero é tomado aqui como culturalmente construído e distinto do de 

sexo, como naturalmente adquirido. Contudo, podemos problematizar a partir de Judith Butler 

(2003), que ambos, sexo e gênero, são construções sociais, mas que formaram um par 

perfeito, em que as teorias feministas, inicialmente, embasaram-se para defender perspectivas 

“desnaturalizadoras” sob as quais se dava, no senso comum, a associação do feminino com 

fragilidade ou submissão, e que até hoje servem para justificar preconceitos. 

Butler (2003), ao indagar quando é construído o gênero, vai desconstruindo várias 

teorias feministas sobre o aspecto em questão. Percebo que nos seus argumentos ela vai 

estabelecendo interlocuções com diversas autoras, como, por exemplo, Simone de Beauvoir 

(1980), daí parto da conhecida frase “Ninguém nasce mulher: torna-se mulher”. Nesse 

sentido, ela aponta para uma antecipação de que o “ser” que se torna mulher seja 

necessariamente fêmea. Nessa relação/explicação, o gênero seria um fenômeno variável e 

contextual, não sendo atributo de uma pessoa, não existindo uma identidade de gênero por 

                                                           
26 Maria José Ferreira Ruiz, em seu texto intitulado Reflexões Sobre a Moralidade Infantil, cita a moralidade 

infantil sob o olhar de Jean Piaget. A autora apresenta uma citação onde descreve a dualidade moral: 
“Reconhecemos, com efeito, a existência de duas morais na criança, a da coação e a da cooperação. A moral 
da coação é a moral do dever puro e da heteronomia: a criança aceita do adulto um certo número de ordens às 
quais deve submeter-se, quaisquer que sejam as circunstâncias. O bem é o que está de acordo, o mal o que não 
está de acordo com estas ordens: a intenção só desempenha pequeno papel nesta concepção, e a 
responsabilidade é objetiva. Mas, a margem desta moral, depois em oposição a ela desenvolve-se, pouco a 
pouco, uma moral da cooperação, que tem por princípio a solidariedade, que acentua a autonomia da 
consciência, a intencionalidade e, por consequência, a responsabilidade subjetiva. Ora, observamo-lo, se a 
moral do respeito mútuo se opõe, do ponto de vista dos valores, à do respeito unilateral, entretanto, procede 
dela do ponto de vista da causalidade mesma da evolução: à medida que a crianças se torna homem, suas 
relações com o adulto atendem a igualdade” (PIAGET, 1977, p. 288 apud RUIZ, 2003, p. 8). 
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trás das expressões de gênero, mas aceitando que a identidade é performativamente 

organizada. 

Para Guacira Louro (1997), a sexualidade pode ser vista como invenção social. De 

acordo com a pesquisadora, a sexualidade é constituída partindo de diferentes discursos sobre 

o sexo: discursos que regulam, normalizam e instauram saberes, produzindo “verdades” e que 

estão impregnados de questões de gênero. As crianças, por sua vez, expressam curiosidade 

com relação à sexualidade, e, nesse ponto, tomo os estudos de Louro (1999), para argumentar 

que é “natural” nessa fase da criança o interesse e a descoberta pelo corpo do outro e do seu 

próprio. Aqui não quero reduzir a sexualidade ao corpo biológico, pois, assim como Foucault, 

compreendo a sexualidade como um dispositivo. Mas trago o corpo físico, pois a experiência 

da criança da primeira infância está aportada em algo muito mais concreto do que abstrato. 

Assim, o corpo de carne e osso com sua performance é o que influenciará nas experiências 

das crianças. 

Nesse sentido, as pessoas, desde a infância, são convidadas a se ajustarem às normas 

determinadas socialmente. O sexismo e a LGBT(FOBIA), assim como outros fatores 

discriminatórios, trazem repercussão à formação psicossocial da criança, proporcionando uma 

compreensão de sexualidade, influenciando representações de como deve se pensar o tema, de 

como deve ser o meu corpo e o corpo do outro. 

Desse modo, para ser considerado “normal”, o sujeito só teria duas opções: ser homem 

ou mulher, não restando nenhuma outra opção, da mesma forma que, no campo da 

sexualidade, aqueles que não seguem a matriz heterossexual terão um comportamento 

considerado desviante, sendo rotulados como homossexuais, por não se relacionarem afetiva 

ou sexualmente com o sexo oposto. 

O pensamento essencialista de que gênero é algo “natural” é descartado em diversos 

estudos. A relação entre biologia e comportamento social, entendida como uma relação de 

causa e efeito, não é considerada. Os significados simbólicos associados à categoria “mulher” 

e “homem” são elementos socialmente construídos e, por isso, não podem ser considerados 

naturais. 

A inflexibilidade da doutrina que permeia as aprendizagens impostas aos indivíduos 

determina práticas masculinizantes e feminilizantes que conduzem homens e mulheres a 

funções, posições e performances determinadas em uma sociedade. Desde a infância, homens 

e mulheres são influenciados nas suas escolhas, inclusive na forma de exercer a sua 

sexualidade e sua performance de gênero. 
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Maria Isabel Bujes (2000) relata que as crianças estão imersas em categorias, práticas 

e discursos circunscritos por adultos, quando se trata das relações de gênero e sexualidade 

estabelecidas no cotidiano. Mas nos capítulos desta tese serão apresentadas cenas em que as 

crianças assumem um papel de protagonistas, nem sempre se deixando conduzir pelos adultos 

à sua volta. 

A tabela, a seguir, demonstra o número e a periodicidade de permanência para 

observação da pesquisadora junto as turmas no espaço do CMEI. 

 

 

Tabela 1 – Periodicidade da observação. CMEI União da Boca do Rio – 2017/2018 
 FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 

2017 _ 
90 

horas 

127 

horas 

121 

horas 

63 

horas 

45 

horas 

127 

horas 

72 

horas 

49 

horas 

20 

horas 

12 

horas 

2018 
12 

horas 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Fonte: Dados primários da pesquisa, 2018. 
 

A observação participante a partir da convivência com as 71 crianças foi realizada com 

a carga horária diária de 9 horas, perfazendo, coletivamente, um total de 738 horas de 

observação. A quantidade não é dividida igualmente para as turmas, pois as duas turmas de 03 

anos de idade, nas quais atuo como docente, dispunham de mais tempo para a observação, e, 

nas demais turmas (grupo 4 e 5), foi um menor tempo, mas não impossibilitou a qualidade da 

minha vivência, pois, em diversos outros momentos, encontramo-nos (eu e as crianças) no 

quiosque, no refeitório, no banheiro, enfim, em outros espaços nos quais requisitavam uma 

coletividade. 

Considerando a apresentação da pesquisadora e a introdução, a presente tese está 

estruturada da seguinte forma: 

 No Capítulo 1 – TUDO TEM NOME: CRIANÇAS, INFÂNCIAS E EDUCAÇÃO 

INFANTIL – são apresentadas algumas discussões sobre os conceitos de crianças e infâncias. 

Discute-se também como as crianças são introduzidas no processo de escolarização a partir de 

políticas públicas para garantir o controle dos seus corpos. 

 No Capítulo 2 – PRÁTICAS PEDAGÓGICAS QUE CONDUZEM A QUE TIPO 

DE SER: FORMAÇÃO DOCENTE, CURRÍCULO E APRENDIZAGENS – apresento 

reflexões de como as crianças são colocadas em processos de aprendizagem que podem 
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produzir diferentes infâncias, a partir de currículos e ações pedagógicas condutoras de 

dependência/independência do que a sociedade deseja para a construção de um ser legítimo de 

humanidade. Problematizo ainda as condições reais e de formação profissional destinadas às 

professoras e professores da Educação Básica. Na sequência, também discorro sobre a 

aprendizagem inventiva.  

No Capítulo 3 – E COMO FICAM OS ESTUDOS QUE ARTICULAM GÊNERO 

E EDUCAÇÃO INFANTIL, NO BRASIL? – UM ESTUDO SEMPRE EM 

CONSTRUÇÃO –, para visibilizar a produção acadêmica, ainda que a maioria das pesquisas 

seja realizada no Sul do país, apresento algumas pesquisas que articulam gênero, sexualidade, 

infâncias e educação infantil no Brasil, trazendo as crianças como atores sociais durante a 

realização das referidas pesquisas. O estado da arte foi feito com o objetivo de se ter 

conhecimento da possível “totalidade” de pesquisas desenvolvidas desde 1999 a 2015. Ou, 

pelo menos, apresentar um panorama mais ou menos atualizado sobre o que foi produzido 

sobre a temática em questão. 

No Capítulo 4 – QUANDO UMA HERMENEUTA DE CRIANÇAS DECIDE 

FAZER PESQUISA –, descrevo sobre o conceito de Hermeneuta, a minha assunção 

enquanto hermeneuta de crianças, os procedimentos teóricos e metodológicos desde a criação 

do projeto até o formato de escrita desta tese e finalizo apresentando as crianças 

colaboradoras na pesquisa. 

Nos Capítulos 5 – DEVIRES INFANTIS: AS CRIANÇAS PAUTANDO SOBRE 

GÊNERO; e 6 – PERMANÊNCIAS E ESCAPES NAS EXPERIÊNCIAS DAS 

CRIANÇAS QUANDO SÃO INTERPELADAS SOBRE GÊNERO POR OUTREM –, 

respectivamente, dedico-me a mostrar algumas cenas em que as crianças interpelam outros 

sobre as relações de gênero e são interpeladas por outrem com relações de gênero que 

cartografei no período determinado para a coleta de dados, a partir da minha convivência com 

as crianças de 03 a 05/06 anos de idade, no CMEI União da Boca do Rio. A apresentação dos 

dados procederá a partir das próprias crianças e do meu ofício, enquanto hermeneuta de 

crianças. 
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1. TUDO TEM NOME: CRIANÇAS, INFÂNCIAS E EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

 A criança é um ser em uma fase infinitamente sapiente do que inventa, por isso é 

autora do que inventa. A criança sempre começa cada coisa. A aprendizagem infantil é 

contínua, na qual a criança sempre inventa dentro daquilo que já foi visto ou mediante ao que 

está vendo. 

 Assim, o título do capítulo é composto a partir de uma frase dita por uma das crianças 

colaboradoras, que serão apresentadas no capítulo posterior. Também, para a constituição 

deste capítulo, inicio a partir das respostas dadas por algumas crianças no momento em que 

lhes perguntei sobre o que é ser criança, durante uma conversa individual no lócus da 

pesquisa.  

Para capturar o que elas tinham a dizer sobre o ser criança, sobre elas mesmas, criei a 

seguinte estratégia: em alguns dias em que passava pela porta da sala do grupo 4 ou grupo 5 e 

falava a uma criança que, na hora em que ela fosse para o parque, passasse pela sala do grupo 

3, onde eu estava sendo mediadora naquele dia, pois eu iria entregar um livro de história que 

estava no meu armário, para que ela entregasse à professora que estava naquele dia mediando 

a turma da qual a criança fazia parte. Para as duas turmas do grupo 3, das quais eu era 

mediadora, já não era necessário esse artifício, pois, a qualquer momento, eu poderia lançar a 

conversa.  

 A necessidade de ser individual era para eu tentar capturar a ideia sem que as crianças 

fossem influenciadas pelas respostas umas das outras. Fazer essa pergunta que, 

aparentemente, não teria a ver com a pesquisa sobre gênero, foi inspiração que adquiri após 

ter feito a leitura do livro que recebi de Jane Felipe, em 2017, com o título: Para Pensar a 

Educação Infantil: políticas, narrativas e cotidiano, organizado por Jane Felipe, Simone 

Santos de Albuquerque e Luciana Vellino Corso, onde há um capítulo intitulado “O que 

dizem as crianças sobre o ser criança na educação infantil”, de autoria de Luciane Varisco 

Focesi e Leni Viera Dornelles.  

As autoras relatam a pesquisa feita como produto final de uma especialização na qual 

elas pretendiam compreender como as crianças de 04 e 05 anos de idade narram sobre o que é 

ser criança. O público da pesquisa era composto de crianças de uma escola pública que 

atendia ao segmento da Educação Infantil, no município de Novo Hamburgo, no estado do 

Rio Grande do Sul. 

 A seguir, apresento a transcrição das minhas conversas com algumas crianças: 

 Conversa com Gildeci, uma criança de 05 anos de idade. 



52 
 

  
 – Amanaiara: O que é ser criança?  

 – Gildeci: É brincar e não trabalhar. 

 – Amanaiara: Você é criança? 

 – Gildeci: Sou. Venho todos os dias para a creche e nem trabalho. 

 – Amanaiara – Eu também venho todos os dias para aqui e não sou criança. 

 – Gildeci: Você não é pequena e é pró. Você mora na sua casa ou na casa de usa mãe? 

 – Amanaiara: Não moro com minha mãe. Moro com meu esposo Adelino. 

 – Gildeci: Viu aí, você não é criança. 

 – Amanaiara: Criança mora sempre na casa da mãe, é? 

 – Gildeci: É. Mora sempre com gente grande. Mas tem umas que fica na rua. 

 – Amanaiara: Então, tem as que moram na rua e as que moram em casas que nem gente 

grande? 

 – Gildeci: É. 

 – Amanaiara: E são iguais, as crianças que moram na rua e as que moram com gente grande? 

 – Gildeci: É tudo criança. As da rua comem quando as pessoas chegam no carro e dá comida 

pra elas. As que ficam em casa, o pai e a mãe compra a comida ou a vizinha dá um pouquinho. 

 – Amanaiara: E você é criança? 

 – Gildeci: Você não está vendo? Sou pequeno, não tenho dinheiro nenhum, só moeda às vezes 

se eu achar na rua, tomo banho sozinho, apanho de minha mãe e de minha avó. 

 – Amanaiara: Adulto não apanha, só criança apanha? 

 – Gildeci: Adulto só apanha da polícia quando pega as coisas. 

 – Amanaiara: E você gosta de ser criança ou você quer ficar logo adulto? 

 – Gildeci: Eu gosto de ser criança. Adulto trabalha muito e ainda fica pobre. Quando eu 

crescer eu quero morar nos prédios do Imbuí. 

 – Amanaiara: E você vai comprar o apartamento lá nos prédios do Imbuí com que dinheiro? 

 – Gildeci: Eu estou estudando e vou ser médico. 

 – Amanaiara: Por que você quer morar no Imbuí? 

 – Gildeci: Você já passou por lá? Lá é tudo bonito, tuuudo de gente rica! 

 – Amanaiara: Você não mora nos prédios do Imbuí, mas gosta de ser criança? 

 – Gildeci: Gosto, porque criança não paga nada e brinca muito. Eu sou pobre, mas tem 

criança rica. As crianças ricas também não paga. Só gente grande paga. Não quero falar mais nada, 

eu quero ir brincar. 

 – Amanaiara: Tá certo. Obrigada, viu, Gildeci! 

 – Gildeci: Quero ver você amanhã com sua conta de Xangô, viu! 
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      Gildeci saiu correndo e eu fiquei olhando as crianças dos grupos 4 e 5 brincando. 

Enquanto as olhava, o meu pensamento estava imerso sobre tudo que havia escutado daquele 

menino. 

      Apesar de não concordar com a política do cognitisvismo, nesse momento preciso 

dizer um pouco sobre como é formado o pensamento, a partir das reflexões de alguns autores 

que são classificados como cognitivistas, na sua forma mais tradicional do termo. 

      Dessa forma, é mesmo a partir do meu sujeito Professorinha-ciborgue que usarei a minha 

flexibilidade no aporte teórico, pois ao final do Capítulo 2 há uma seção em que discordo da 

política cognitisvista e aposto na aprendizagem inventiva, mas que aqui serei contraditória ao 

trazer tais autores. É a blasfêmia que me dá conforto para fazer dessa forma o que estou 

fazendo, pois já disse na minha apresentação que ela nos protege da maioria moral interna, 

pois ela não exige que tenhamos necessidade de resolver as contradições e ainda nos permite 

manter juntas coisas incompatíveis, já que podemos perceber a importância no uso. 

Assim, no livro Do que é feito o pensamento, de Steven Pinker (2008), considerado 

hoje um dos maiores cientistas cognitivista do mundo, o autor trata da relação entre as 

palavras e as questões humanas. Segundo o pesquisador, a maneira como as palavras 

constroem uma realidade e a responsabilidade que os/as falantes assumem ao escolher o modo 

como vão falar sobre determinado assunto, criam uma rede de conceitos sobre a nossa visão 

do mundo. Enfatiza que espaço, tempo, causalidade e substância são as categorias utilizadas 

para relacionar o modo como a nossa mente interpreta o mundo. 

César Costa Vitorino (2014), apropriando-se de Margaret Donaldson (1987), enuncia 

que o ser humano tem o ímpeto de atribuir sentidos às coisas do mundo; a mente humana 

precisa organizar as vivências e experiências com significação e articulação; a psiquê humana 

lida com o que pode ser; a capacidade do psiquismo humano permite ao indivíduo fazer 

sentido do que ouve ou lê, indo além do que está explícito ou prontamente acessível; o texto é 

polissêmico e, como tal, oferece a possibilidade de ser construído a partir do universo de 

sentidos do receptor, que lhe atribui coerência por meio de uma negociação de significados. 

O conteúdo implícito diz respeito àquele sentido que deve ser lido, embora não esteja 

escrito. Ele toma como ponto de referência o texto (e o contexto) e a língua, considerando-a 

como produto cultural. Como enfatiza José Marcelino Poersch (1981, p. 131), “[...] É tudo 

aquilo que pode ser recuperado via linguística, via pressuposicional ou via inferencial, a partir 

dos dados expressos [...]”. A recuperação, nesse caso, é feita a partir dos dados expressos e do 

conhecimento que o leitor possui da língua como código e como produto cultural. 

Ao definirmos um espaço mental de forma abstrata, sem apresentar exemplos e sem 
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um contexto mais completo, sentimos alguma dificuldade. Mas podemos dizer que os espaços 

mentais referem-se às ativações que são estabelecidas no cérebro. É fato que ninguém pode 

ver os espaços mentais no cérebro, porque organizamos e conectamos tais espaços por meio 

de excitações sincrônicas de conjuntos de neurônios. Com isso, os espaços mentais realizam 

um tipo de descrição de alto nível, baseado em generalizações e que nos possibilita explicar 

ou formular hipóteses sobre a linguagem, sobre a gramática e sobre o pensamento 

(VITORINO, 2014). 

A Teoria dos Espaços Mentais (TEM) diz respeito ao que acontece nos bastidores da 

cognição, ou seja, o que acontece em nossas mentes. Considerando-se as reflexões de Gilles 

Fauconnier (1985), podemos dizer que são pequenos conjuntos de memória que construímos 

enquanto pensamos e falamos. Ressalta-se, inclusive, que “os conhecimentos linguísticos e 

gramaticais fornecem muitas evidências para as atividades mentais implícitas e para as 

conexões dos espaços mentais” (VITORINO, 2014, p. 56). 

A TEM foi idealizada por Gilles Fauconnier (1985) e refere-se aos conjuntos 

construídos pela memória à medida que pensamos e falamos. Essa teoria não é simbólica, 

quer dizer, não consiste na manipulação de símbolos na mente da forma como o sistema 

lógico o faria. Na verdade, “construímos espaços cognitivos elaborados que incluem muita 

informação visual, informações imaginativas [...]” (VITORINO, 2014, p. 107). 

Suely Maria Ribeiro Figueiredo (2017, p. 22), na tese de doutoramento Linguagem e 

Mente em Terrence Deacon, defendida no Programa de Pós-Graduação em Filosofia, da 

Universidade Federal de Santa Catarina, assim se posiciona em relação à linguagem: 

 

[...] na primeira infância, não apenas torna disponível para a mente infantil 
uma série de nomes e regras para utilizá-los; a linguagem, enquanto é 
aprendida pela mente imatura, molda o fenômeno cognitivo do aprendiz. 
Sem linguagem, uma criança não só fica impossibilitada de se comunicar 
com clareza, mas também impedida de pensar como humano, de utilizar a 
racionalidade, a lógica e o bom senso como fazemos cotidianamente. Ela não 
desenvolve importantes processos cognitivos que necessitam da linguagem 
para florescer e amadurecer, entre eles o aprendizado, a memória e a 
ampliação da capacidade interpretativa (FIGUEIREDO, 2017, p. 22). 
 

Embora concorde com a autora, ressalto a importância de refletirmos sobre a 

existência de pessoas que não usam a linguagem oral por alguma deficiência que há nelas, 

mas que desenvolvem habilidades outras para se comunicar, não impedindo a criança de se 

desenvolver. Talvez, essa criança não tenha a facilidade como tem uma criança ouvinte, mas 
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não será limitada a não aprender. O desenvolvimento deverá fazer um percurso próprio e 

apropriado, como diria Galeffi (2009). 

Continuando o registro da conversa com as crianças sobre o que é ser criança, vamos 

agora demonstrar o que nos informou o texto de Ismael, uma criança de 03 anos de idade: 

– Amanaiara: O que é ser criança? 

– Ismael: É que gosta de ser box. 

– Amanaiara: Ser box, como é isso? 

– Ismael: É luta. 

– Amanaiara: Por que você gosta de luta? 

– Ismael: Para ninguém me bater. 

– Amanaiara: E quem lhe bate? 

– Ismael: Ninguém, se alguém for me bater na rua. 

– Amanaiara: E alguém já lhe bateu? 

– Ismael: Não. Mas, lá embaixo nos barreiros27, tem gente que bate no menino. 

– Amanaiara: Ah, certo. E você gosta de ser criança? 

– Ismael: Gosto. 

– Amanaiara: Por que você gosta de ser criança? 

– Ismael: Porque eu brinco aqui28 e na minha casa. 

– Amanaiara: E você quer ser adulto? 

– Ismael: Eu não quero ser adulto porque adulto fica sem dinheiro e não compra comida. 

– Amanaiara: E você tem dinheiro? 

– Ismael: Eu não. Criança não fica com dinheiro, minha pró. 

 

     Conversa com mais outra criança de 03 anos de idade: 

  

 – Amanaiara: O que é ser criança?  

 – Edgar: Criança fica brincando.  

 – Amanaiara: Você é criança?  

 – Edgar: Sou, eu gosto de brincar.  

 – Amanaiara: Brincar de quê?  

 – Edgar: De skate.  

 – Amanaiara: Por que você gosta de brincar de skate? 

 – Edgar: Porque é meu sonho. A patroa da minha mãe compra. 

 – Amanaiara: Você queria ser adulto ou criança? 

                                                           
27 É um nome dado a uma localidade do Bairro da Boca do Rio. 
28 A criança referia-se ao CMEI União da Boca do Rio. 
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 – Edgar: Criança. Criança. 

 – Amanaiara: Mas você não quer ser adulto, por quê? 

 – Edgar: Porque adulto trabalha e fica com o pé inchado. Minha mãe foi para o posto, o pé 

dela tava inchado, muito, muito, muitão. 

 

 Conversa com Joelma, uma criança de 04 anos de idade. 

  

 – Amanaiara: O que é ser criança? 

 – Joelma: Criança é gostar de brincar com tudo. 

 – Amanaiara: E você é criança? 

 – Joelma: Sou, não tá vendo que sou pequena e moro com minha mãe e meu pai? 

 – Amanaiara: E você brinca? 

 – Joelma: Sim. 

 – Amanaiara: E você brinca de quê? 

 – Joelma: De boneca, carro e ioiô. 

 – Amanaiara: E você gosta de ser criança? 

 – Joelma: Gosto, porque criança não tem celular. 

 – Amanaiara: E por que você acha bom criança não ter celular? 

 – Joelma: Porque aí a criança não joga e aí não trava o celular. 

 – Amanaiara: Você quer ser criança ou adulto? 

 – Joelma: Eu quero ser criança e aí fico aqui na creche. 

 – Amanaiara: E por que você gosta da creche? 

 – Joelma: Gosto da minha pró fulana e fulana, do parque e da comida. Só não gosto do café. 

 

Conversa com mais outra criança de 04 anos de idade. 

 

– Amanaiara: O que é ser criança? 

– Maria: Uma coisa, é como eu. 

– Amanaiara: E como é você? 

– Maria: Assim, igual a mim, pequenininha. Criança. 

– Amanaiara: E você gosta de ser criança? 

– Maria: Gosto 

– Amanaiara: Por que você gosta de ser criança? 

– Maria: Porque eu gosto. Porque criança brinca muito. 

– Amanaiara: Adulto não brinca? 

– Maria: Brinca pouco e tem que ir trabalhar lá no Imbuí. 
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– Amanaiara: E você quer ser criança ou ser adulto? 

– Maria: Eu queria ser adulto, porque tô crescendo igual a minha mãe e aí todo mundo me 

obedecendo. 

– Amanaiara: E você quer todo mundo lhe obedecendo por quê? 

– Maria: Porque é bom. 

– Amanaiara: E por que é bom? 

– Maria: Já falei, é bom. 

 

  Ao pensar e refletir sobre o que ouvi das crianças Gildeci, Ismael, Edgar, Joelma e 

Maria, é possível perceber como suas falas são atravessadas por saberes diversos sobre a 

realidade vivenciada por crianças. Um ponto que chama bastante a atenção é que, para essas 

crianças, a principal tarefa do adulto é disciplinar os seus corpos, seja pelo discurso, seja pela 

violência física. Ainda, mesmo tendo os desafios de ser criança, elas externam a vontade de 

continuar sendo criança, devido ao fato de não se sentirem tão responsáveis com atividades 

que percebem as pessoas adultas vivenciarem, como trabalhar, ser mantenedora ou prover os 

seus lares. Só Maria deseja ser adulta, e, então, no argumento dela, está em jogo a relação de 

poder que ela observa estar nas mãos da geração adulta e não nas mãos da geração infância.  

  Os argumentos dessas crianças, via de regra, expressam também o gostar de ser 

criança, pois é uma fase em que elas brincam e que, portanto, difere-se do mundo adulto. 

William Corsaro (2002) diz que o brincar produz atividades de faz-de-conta, as quais podem 

ser relacionadas com as experiências da vida das crianças. A partir, também, das respostas é 

possível perceber que as crianças compreendem e reconhecem um tamanho específico para 

ser criança e que elas quase sempre moram com pessoas adultas.  

  Outros pontos evidenciados nos diálogos são suas preocupações com a violência 

direcionada às crianças e assim Ismael demonstra interesse em aprender a arte de lutar boxe 

para poder se defender. Ainda merece destaque o momento em que Joelma fala do uso 

excessivo das tecnologias, no caso específico do celular.  

  A pertença à classe desfavorecida também é presente no discurso de Ismael e Gildeci, 

ao dizerem sobre quem pode ter uma moradia no Imbuí, e isso é reflexo do capitalismo que 

institui status de humano a quem mora em lugares que são considerados privilegiados. 

Também encontramos elementos similares na fala de Ismael, ao dizer quem pode comprar 

produtos.   

 Assim, as crianças demonstram acreditar que existem realidades financeiras melhores 

do que as vivenciadas em suas famílias. As falas apresentadas colocam-nos em um patamar de 
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compreensão para além do que revelam os estudos, ou seja, as crianças são atores sociais 

interligados a todos os aspectos e às problemáticas da sociedade contemporânea. Ainda na 

narrativa de Gildeci, ao falar sobre a falta de alimentos na sua casa, aparece a concepção de 

solidariedade instituída em comunidades que são desfavorecidas pela política pública vigente. 

       Ao procurar no dicionário on-line da Língua Portuguesa (2018) a palavra criança, 

verificamos a descrição: um ser de pouca idade. Deste modo, esse conceito resume a criança à 

idade cronológica. O conceito tem bastante vigência nas sociedades ocidentais, nas quais a 

criança é vista como um ser menor. Desse modo, um ser menor é classificado como incapaz 

de falar ou decidir sobre qualquer assunto e muito menos sobre sua vida. 

     O pesquisador Philippe Ariès (1981) diz-nos que, desde o século XIII, é possível 

encontrar um sentimento sobre criança. O autor chama de sentimento pela criança, pois, para 

ele, não é a mesma coisa que respeitar esse ser e muito menos a sociedade ser afetuosa com 

ele. Mas isso ocorria em virtude de que: “A vida era a continuidade inevitável, cíclica, uma 

continuidade inscrita na ordem geral e abstrata das coisas, mais do que na experiência real, 

pois poucos homens tinham o privilégio de percorrer todas as idades da vida naquelas épocas 

de grande mortalidade” (ARIÈS, 1981, p. 39). 

Assim, com uma vida breve na sociedade e na família, a criança não tinha tempo de 

tocar a sensibilidade das pessoas. 

O quadro abaixo apresenta um resumo sobre a representatividade da criança e as 

principais características da vida infantil, que foram impostas socialmente por adultos. Ariès 

(1981), na sua obra clássica História social da criança e da família, informa que existem três 

momentos nos quais se podem verificar dois sentimentos de infância. Optei por não 

apresentar com essa divisão, pois percebi na leitura algumas particularidades com as quais 

não concordo poder classificar em três momentos, em virtude de haver algumas diferenças de 

como a criança era vista de um século a outro. 

 

Quadro 1 – A sociedade prescreve como as crianças devem viver suas infâncias 
Data Como a criança é 

representada 
Características 

Antiguidade até o século 
XII 

Indiferenciação do ser 
criança do ser adulto. 

A criança convivia com adultos. Suas 
vestimentas eram semelhantes, não havendo 
diferenciação de uma geração para outra. 
Número elevado de mortalidade infantil 
devido a fatores econômicos e demográficos 
da época. 

Século XIII até o século 
XVI 
 

Diferenciação do ser 
criança ao ser adulto. 
 

Surge a diferenciação física. A criança era 
retratada sempre associada à figura do menino 
Jesus, e a maternidade à Maria. Assim, a 
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criança era retratada nas pinturas aos temas de: 
morte, nudez, a santidade e a religiosidade. 
Também havia a associação de que a criança 
servia como diversão para o mundo adulto, 
pois era um ser, por natureza, engraçado e 
exótico. 

A partir do final do 
século XVI ao século 
XVII 

Cuidado com o ser 
criança, pois a mesma 
passa a ser vista como 
inocente. 

As reformas religiosas, através da criação da 
Companhia de Jesus, em 1534, tinham como 
missão cuidar de catequizar e educar países da 
Europa e da América. Com isso, as crianças 
deveriam ser conduzidas para não pecarem e 
os adultos conduzidos a um novo 
comportamento perante as crianças. Desta 
forma, eram terminantemente proibidos gestos 
e falas obscenas diante das crianças. Relações 
amorosas fora da vista da criança e como 
também qualquer menção a atos que 
estivessem a exposição do sexo ou do 
exercício da sexualidade. 
No século XVII, a escola alterou o processo de 
educação imposto às crianças a partir da 
vivência com os adultos. Pois a escola 
substituiu a aprendizagem como meio de 
educação. 
 

XVIII Criança inocente que 
deve ser educada. 

Ocorre um movimento na América e na 
Europa que preconiza a necessidade da 
pedagogização do sexo das crianças e como 
também a pedagogização de tantos outros 
assuntos. Assim, ocorre o enclausuramento das 
crianças. 

Fonte: Quadro construído pela professora-pesquisadora a partir do livro clássico História social da criança e da 
família, 2018. 

 

Nas informações apresentadas sucintamente no Quadro 01, fica evidente que a 

invenção da infância a partir da Modernidade conduziu a sociedade ocidental a pensar de 

forma diferente sobre os primeiros anos de vida dos seres humanos. Anteriormente à 

Modernidade, as crianças eram vistas como “adultos em miniatura” (ARIÈS, 1981) e, em 

seguida, elas passaram a ser enxergadas como indivíduos em desenvolvimento, portanto 

incompletos, dependentes e, por fim, inocentes. 

 Entretanto, as representações da infância foram alicerçadas a partir do século XVIII. 

Isso ocorreu porque os campos de conhecimento médico, pedagógico, psicológico e jurídico 

começaram a se interessar sobre a criança. Infere-se que a intenção era esquadrinhar os corpos 

das crianças, seu desenvolvimento e suas mentes a partir destas perspectivas: cognitiva, física, 

moral, social e afetiva. 

Exatamente por conta disso é que não classifico em três momentos a forma como a 

criança era vista de um século a outro, pois suponho que, se no século XVII a criança era 
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inocente, mas no século XVIII é que acontece o movimento na América e na Europa para 

pedagogizar o sexo das crianças, é porque algo estava inconsistente sobre essa inocência 

atribuída a elas. Ao consultar o Dicionário on-line da Língua Portuguesa (2018), 

encontramos sobre a palavra inocente: “s.f: Que não possui culpa; que não ocasiona o mal, 

que é inofensivo, inócuo; s.f. Que possui excesso de ingenuidade, que se comporta 

ingenuamente”. 

Também é no século XVIII que, segundo Thomas Laquer (2001), a sociedade passa a 

compreender a existência de um modelo de dois sexos29. A percepção que se tinha até o 

momento era que existia apenas um sexo biológico, enquanto o gênero apresentaria-se pelo 

menos em duas possibilidades. 

Se a sociedade tinha certeza da inocência da criança, por que fazer uma campanha para 

disciplinar e enclausurar seu corpo? Talvez, durante o final do século XVII, comece-se a 

desconfiar que a inocência atribuída à criança não fosse tão verdadeira, a ponto de a criança 

ser educada sem se preocupar com a pedagogização e controle de suas experiências e desejos. 

A partir da descrição do quadro, é possível encontrar dois sentimentos de infância, sobre os 

quais Ariès (1981) salienta: “O sentimento de infância não significa o mesmo que afeição 

pelas crianças: corresponde à consciência da particularidade infantil, essa particularidade que 

distingue essencialmente a criança do adulto, mesmo jovem” (ARIÈS, 1981, p. 99). 

 A criança, a partir do que está apresentado no Quadro 01, pode ser classificada como 

um ser indiferente para a vida social até o século XII e, no século XIII, entretanto, ocorre uma 

diferenciação do ser criança para o ser adulto. A ideia de criança sempre existiu, contudo a 

necessidade do disciplinamento do corpo da criança ocorre a partir da modernidade, quando, 

no século XVIII, instituiu-se que a infância precisava ser moralizada, principalmente no que 

diz respeito ao exercício da sexualidade. 

 Embora a necessidade de disciplinar os corpos das crianças tenha surgido no século 

XVIII, ainda hoje, depois de três séculos, continuamos com o desejo de inibir a sexualidade 

ou cobrir os corpos das crianças nos CMEIs e em outros tantos espaços, haja vista que, na 

pesquisa de mestrado de Amanaiara Conceição de Santana Miranda, desenvolvida em 2012 e 

2013, a pesquisadora observou que sempre há uma separação para além do que é brinquedo 

de menino e menina.  

De acordo com Amanaiara Conceição de Santana Miranda (2014), é no momento do 

banho que, de nenhuma forma, as docentes e ADIs permitem que meninos e meninas 

                                                           
29 Para saber mais, consultar a obra. LAQUER, Thomas. Inventando o Sexo: corpo e gêneros dos gregos a 

Freud. Rio de Janeiro: Relume Dumará, 2001.  
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permaneçam juntos. Há sempre a premissa de as meninas serem as primeiras a tomar o banho 

e os meninos ficam para depois, inclusive sobre a alegação de que possuem muitos hormônios 

masculinos, logo, oportunizar mais tempo para eles brincarem favorece que se mantenham 

mais calmos e não queiram depois atacar as meninas.  

Ainda é importante perceber que a premissa é de que somente os meninos são os que 

poderão apresentar desejos. As meninas não são vistas como sujeitos de desejos e com poder 

de exercitar a sua sexualidade. Guy Hocguenghem (1980) nos diz que a obsessão sexual, uma 

realidade da Escola, responde à obsessão antissexual do discurso pedagógico que a 

fundamenta (p. 104). O autor observa que, desde Rousseau, a pedagogia moderna talvez não 

tenha passado de uma máquina criada com o objetivo de impedir a masturbação das crianças. 

 Relato um episódio ocorrido no grupo 03, quando um menino matriculado no segundo 

semestre, ao adentrar o banheiro, ficou parado, olhando uma menina tomar banho. A ADI saiu 

do banheiro com ele e, reclamando bastante, disse-me que não faria mais o banho daquela 

forma que eu acertava com ela – que era a de levar meninas e meninos para tomar banho sem 

a prerrogativa de que primeiro eram as meninas e depois os meninos. Ela contou o que havia 

acontecido e eu fiz algumas ponderações, que era possível que o garoto talvez não tivesse 

frequência de conviver com outros corpos sem vestimentas e que, dessa forma, era justo olhar, 

pois talvez estivesse apreciando. Foi um momento em que confesso ter ficado balançada em 

mudar minha prática, pois se um dia acontecesse algum caso de entrosamento de uma criança 

com outra, a partir do exercício da sexualidade no banheiro, com certeza as pessoas poderiam 

me acusar de que aquilo só foi possível acontecer pelo fato de eu ter essa prática de liberdade 

com as crianças. Mas conversamos (eu e a ADI) depois sobre a possibilidade da descoberta 

das crianças, não apenas no momento do banho, mas também em outros momentos e em 

diferentes lugares no CMEI. 

Os significados de como a criança é vista, demonstrados no Quadro 02, e que se 

encontram tão ventilados ainda na contemporaneidade, são passíveis de serem 

problematizados, a partir das respostas dadas pelas crianças sobre o que é ser criança. Sendo 

assim, é possível perceber como as crianças são seres ativos e possuidoras de agência. 

As crianças são visivelmente interativas, principalmente nas relações que estabelecem 

entre si e com o mundo adulto nos ambientes sociais por elas compartilhados. Dessa forma, é 

necessário considerar o contexto das relações entre as crianças e os adultos (intergeracionais) 

e entre as próprias crianças (intrageracionais). Willian Corsaro (2009) classifica esse processo 

como Culturas Particulares, também conhecidas como Cultura de Pares. 
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Corsaro (2009) nos afirma que as crianças assimilam criativamente informações do 

mundo adulto para construírem culturas singulares. Em seguida, enfatiza que as culturas de 

pares infantis são entendidas como “um conjunto de atividades ou rotinas, artefatos, valores e 

preocupações que as crianças produzem e partilham na interação com os seus pares” 

(CORSARO, 2009, p. 32). 

Manuel Sarmento (2005), por sua vez, diz-nos que a sociologia da infância propõe 

uma distinção entre infância e criança. 

 

Infância, para significar a categoria social do tipo geracional, e criança, 
referente ao sujeito concreto que integra essa categoria geracional e que, na 
sua existência, para além da pertença a um grupo etário próprio, é sempre 
um actor social que pertence a uma classe social, a um género etc 
(SARMENTO, 2005, p. 371). 
 

 
As considerações apresentadas nesta seção trazem depoimentos das crianças sobre o 

que é ser criança e contribuições de pesquisadoras/es sobre a compreensão da história social 

da infância e da família. Evidencia-se, também, a questão da cultura de pares, a qual, na visão 

da autora desta tese, poderia ganhar uma dimensão pedagógica se o/a docente estivesse 

atento/a aos pormenores ditos pelas crianças. 

 

1.1 A infância como universo plástico 

 
A infância é um universo plástico, no qual circulam todas as possibilidades. Longe do 

fenômeno biológico, a infância é um processo cultural, uma construção histórica que ocorre a 

partir do que cada sociedade estabelece para o momento em que o indivíduo é criança. 

E quando nos deparamos com as respostas dadas por elas (colaboradoras da pesquisa) 

sobre ser criança, constatamos diferentes aspectos que cada criança traz. São diversos 

marcadores que atravessam as diferentes infâncias vividas por cada uma delas, mesmo sendo 

pertencentes a famílias de baixa renda e, em sua maioria, moradoras do bairro da Boca do Rio 

e Marback, na cidade de Salvador-BA. As experiências ligadas à classe, gênero e geração, 

apresentadas pelas crianças, colocam-nas em um processo de elaboração singular sobre suas 

vidas de criança. 

As perspectivas apresentadas aqui estão algumas vezes condicionadas ao universo 

cultural em que a criança está imersa, pois todas as sociedades humanas possuem valores, 

crenças, dispositivos de controle, normas de conduta e sua cosmovisão do mundo. Segundo 

Galeffi (2001), curiosamente toda sociedade possui um imaginário demarcado por ações e 
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experiências comuns. O autor ainda segue nos dizendo que o imaginário possui uma extensão 

múltipla, de acordo com cada povo, dependendo das suas experiências e por meio de 

prescrições constituídas e assim “estará sempre relacionado à própria vida-sendo” (GALEFFI, 

2001, p. 242). 

As crianças, dentro de qualquer sociedade, são possuidoras de agência. Nessa 

perspectiva, como seres agenciados, elas também são atores sociais, pois são visivelmente 

interativas, principalmente nas relações que estabelecem entre si, nos ambientes sociais que 

partilham. 

Corsaro (2002; 2009; 2011) desenvolveu uma abordagem sobre a socialização infantil 

que considera a ação social das crianças nesse processo como mais interativa do que passiva 

ou meramente reprodutiva, cunhando a expressão reprodução interpretativa. Para ele: 

 

O termo interpretativa captura os aspectos inovadores da participação das 
crianças na sociedade, indicando o fato de que as crianças criam e participam 
de suas culturas de pares singulares por meio da apropriação de informações 
do mundo adulto de forma a atender aos seus interesses próprios enquanto 
crianças. O termo reprodução significa que as crianças não apenas 
internalizam a cultura, mas contribuem ativamente para a produção e a 
mudança social (CORSARO, 2009, p. 31). 
 

Diante da tentativa de explicação do termo interpretativa, observa-se que as crianças 

são consideradas seres sociais mergulhados, desde cedo, em uma rede social já constituída e 

que, por meio do desenvolvimento da comunicação e da linguagem, elas vão construindo 

modos peculiares de apreensão do real. Essa perspectiva conduz à percepção das crianças 

como atores competentes nas interações entre si e com os demais grupos de diferentes faixas 

etárias da sociedade, por meio das quais produzem culturas que expressam e, ao mesmo 

tempo, reconstroem a experiência infantil. 

Quando apresento aqui algumas falas das crianças sobre o que é ser criança, fica 

visível como elas estão imersas na cultura familiar, na cultura da comunidade, na cultura 

escolar e suas interpretações sobre o que é ser criança fora do parâmetro que os adultos 

determinam como seres sem pensamento e, portanto, incapazes de qualquer autonomia em 

escolher sobre qualquer coisa. Mas, no caso das crianças, mesmo estando em um 

esquadrinhamento cultural promovido pela cultura adulta, diversos entendimentos são 

produzidos por elas mediante as suas experiências, a partir da condição financeira familiar, da 

pertença cultural religiosa da qual ela faça parte e outros tantos aspectos que nem sempre 
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encontramos explicação para tal posicionamento que é externado por este ser que, no nosso 

inconsciente coletivo, não é detentor de saber. 

Assim, Sarmento (2005) diz-nos que a geração da infância se encontra, por 

consequência, em processo de mudança constante. E que isso se deve não apenas à entrada e à 

saída de seus atores concretos, que são as crianças, mas também a uma conjugação de efeitos 

ocorrentes em relação a ações internas e externas nesse estágio. Portanto, constatamos a partir 

das reflexões trazidas pelas crianças, em que aparecem todos os fenômenos contemporâneos, 

de modo que acreditamos que somente é possível o debate a partir do repertório do mundo 

adulto. Ao contrário do que pensamos, elas discorrem com maestria e propriedade em face 

das suas realidades sociais. 

 

1.2 Ouviremos as vozes das crianças? 

 

Para Nick Lee (2010), quando falamos sempre em “dar voz às crianças”, pode ser 

contestado, pois, na convivência com crianças, poderemos perceber que algumas delas já 

exercitam por demais o processo do falar. No entanto, também podemos encontrar outras 

tantas no total silêncio. Mas a questão é se ouvimos suas vozes. 

Assim, diante das pesquisas ou fazeres pedagógicos que trazem a máxima de dar voz 

às crianças, Lee (2010) diz que é possível compreender que estão em discussão visões de 

diferentes “práticas de voz”, que ele relaciona em dois conjuntos de práticas assim 

estabelecidas: 

 

Primeiramente, existem as práticas de voz relacionadas às relações e 
interações informais, incluindo as conversas entre amigos e parentes. [...], 
não devemos imaginar que se trata de uma questão simples. Uma prática de 
voz hábil e informal envolve, entre outras coisas, sentir quando se deve falar 
e imaginar o que deve ser dito, quando perguntar e responder. Dentro de tais 
práticas informais, aproveitar dicas dos outros e permitir ser interrompido ou 
ajudado a formular uma opinião são conquistas hábeis. Em segundo lugar, 
existem as práticas de expressão em tomadas de decisões dentro das 
instituições formais. Frequentemente a voz deve ser utilizada como se 
tivesse emergido sem mediação ou influência de outros. [...] Dentro de tais 
práticas, a habilidade de ser ajudado a formular uma opinião, de procurar 
pistas nos demais, pode ser vista como um déficit (LEE, 2010, p. 42-43). 

 

A partir do que o autor argumenta sobre as duas práticas de voz, é possível pensarmos 

no que está em jogo quando pesquisadores/as dizem sobre o “dar voz às crianças”. A 

explicitação da ação ocorre, pois sabemos que cotidianamente as crianças não possuem o 
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poder de tomar decisões e é partindo dessa impossibilidade sempre direcionada à criança que 

o/a pesquisador/pesquisadora tenta diferir no momento do pesquisar, quando esta/este é 

filiado/a à perspectiva da sociologia da infância. 

Lee (2010) ainda evidencia que as crianças comportam-se de modos diferentes, a 

depender de como seja estabelecido o diálogo. Assim, a criança reage melhor quando o 

processo de conversa é informal, estando entre outras crianças e mesmo quando sozinhas. Na 

conversa formal, elas já não se desenvolvem bem no processo, em virtude de as crianças 

permanecerem agindo como se estivessem em uma conversa informal. Logo, para tomadas de 

decisões com as crianças em instituições formais, o autor sugere que seja pensada uma 

estratégia em que essas instituições sejam o mais informal possível para o recolhimento das 

falas/ideias das crianças. 

Nessa perspectiva, Lee (2010) afirma ser necessário que focalizemos na ambiguidade 

das crianças como falantes para além da visão de que algumas crianças não falam e outras 

falam em abundância. O autor problematiza que silenciar crianças na contemporaneidade é 

reconhecidamente visto como injusto. Mas pondera que deve haver limites para que elas 

participem das tomadas de decisões da sua vida. O autor cita o exemplo de como é difícil uma 

criança, quando vítima de abuso sexual, procurar proteção contra tal violência, caso ela seja 

sempre não ouvida no seu cotidiano. 

Neste sentido, Lee (2010) alerta que, desde muito cedo, deve-se colocar as crianças 

como agentes da fala. E eu, enquanto pessoa que convivo com crianças há muitos anos e 

como transdutora do que vivenciei/vivencio com elas, acredito que as colocar enquanto 

protagonistas nas relações de decisão, a exemplo das relações estabelecidas no CMEI, 

acolhendo suas falas, talvez possa impulsionar essas crianças à prática de falar em outros 

espaços. 

Mas não vamos esquecer que, a depender das instituições e/ou espaços em que as 

crianças empreendam, a performance de falar poderá ser classificada como uma ação positiva, 

como também negativa. Nesse contexto, a instituição escolar deve, como importante 

atividade, trabalhar com as/os responsáveis das crianças, informando como eles/as devem 

estimular esse protagonismo na fala, e que elas possam empreender/evidenciar em outras 

instituições. Essa tentativa diminuiria a possibilidade de a criança ser malvista pela sua 

performance de falante, por seus familiares, e assim poderia reverberar em outras instituições 

nas quais as crianças participam com suas famílias. 

Na minha infância, lembro como as crianças eram direcionadas a se comportar frente 

às conversas das pessoas adultas da casa e também dos/as visitantes, e como eram 
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repreendidas por seus/suas responsáveis quando resvalavam na performance de se manter em 

silêncio. Lembro que minha mãe estimulava que eu e meus irmãos participássemos das 

conversas com os adultos e isso não era bem visto por algumas pessoas da nossa família nem 

por amigas/os dela e do meu pai. A possibilidade de liberdade de falar, apresentada por minha 

mãe, talvez tenha sido decisiva para minha constituição enquanto criança, adolescente e 

adulta, que forja cotidianamente a possibilidade de dizer sobre tudo que me atravessa, tanto 

positiva quanto negativamente. 

Se na Modernidade as crianças passaram a ser governadas por e em nome de um 

Estado desenvolvimentista30, Lee (2010) ressalta que é importante garantir às crianças o seu 

crescimento apropriado em direção a um futuro produtivo, não sendo necessário ouvir seus 

pontos de vista e nem suas opiniões. Ele enfatiza que nos séculos XIX e XX essa estratégia 

biopolítica encontrou nas Ciências Humanas e Sociais em crescimento a melhor forma de 

dominação sobre os corpos dessas crianças. A psicologia do desenvolvimento, por sua vez, foi 

uma aliada na arte de controlar esses corpos que foram considerados vulneráveis. De acordo 

com Lee (2010, p. 46): “No contexto do pensamento dominante, tal como para o estado 

desenvolvimentista, a criança foi posicionada basicamente como em processo de “vir-a-ser humano” 

em vez de como um ‘ser humano”. 

 
Pensada como não capaz de falar como ser humano, mas sim considerada como sujeito 

distante da razão do adulto, a criança teve sua fala classificada como ignorante, em que se 

evidenciava a sua incompletude como um ser e que, portanto, não caberia ter credibilidade e 

nem sendo necessário levar em consideração nada que fosse produzido por sua voz. Nessa 

época, o pensamento era que as crianças precisavam primeiro de socialização para se 

desenvolver e no futuro pensar com coerência nos referenciais programados por cada 

sociedade. 

É preciso dizer que, sem ouvir as crianças, as pessoas adultas ficam limitadas, pois não 

conhecem as necessidades do universo infantil, dificultando-as na defesa de seus interesses e 

também as impedindo de protestarem contra os abusos cometidos contra elas, em virtude do 

poder que os adultos possuem sobre os seus corpos. 

                                                           
30 A Europa modernizou-se a partir de 1500. Assim, algumas estratégias competitivas foram adotadas pelos 

Estados-nação. Lee (2010) informa que de ponta a ponta da Europa e no decorrer da modernização foram 
adotadas estratégias biopolíticas focalizadas no cultivo de formas de vida até então autônomas [...] (p. 45). 
Para saber mais sobre as estratégias biopolíticas, recomenda-se a leitura de AGAMBEN, G. Homo sacer: 
sovereign power and bare life. Stanfort. Stanfort University Press, 1998; FOUCAULT, M. The history of 
sexuality: an introduction. London: Harmondsworth, 1984, pois Lee faz o desenvolvimento dos seus 
argumentos a partir dessas duas referências. 
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A partir da Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança31, é estimulado 

aos Estados-nação que coloquem as crianças como falantes independentes. Contudo, Lee 

(2010) faz uma ponderação: 

A necessidade das crianças de ter voz própria para se defender do poder dos 
adultos pode [...] parecer clara. Mas o legado intelectual do contexto 
dominante continua a sugerir que ‘vozes’ pertencem apenas a seres 
humanos, enquanto o poderoso legado institucional do Estado 
desenvolvimentista continua a apresentar a criança como processo de ‘vir-a-
ser humano’ (LEE, 2010, p. 48). 

 
 

E é pensando diferente do que foi produzido ao longo dos séculos XIX e XX que os 

estudos sobre crianças e infâncias no século XXI trazem como premissa uma arquitetura em 

que a voz da criança é indispensável para a melhoria da vida humana. Sarmento (2004) 

enfatiza que a infância é uma fase do desenvolvimento humano importante para as 

aprendizagens, já que futuramente farão parte do conhecimento do indivíduo. E que eu, a 

partir da minha prática, posso evidenciar que não é somente para o futuro, mas também para o 

presente enquanto criança. 

Apesar de toda essa mudança de posição de como a criança pode ser protagonista na 

sua vida, a partir da tentativa de se levar a sério sua fala, ainda percebemos no cotidiano dos 

Estados-nação o não respeito à voz da criança. E também da escola, que foi uma instituição 

criada e pensada para controlar os corpos de todos os seres que dela “precisassem”, e, em 

especial a criança que não deseja a escola, mas lhe é imposta pelos adultos a necessidade de 

frequentar. Afinal, será que a escola tem ouvido as crianças? Para irmos à frente sobre a 

construção da escola, na próxima seção será apresentada a construção da educação infantil. 

 

1.3 Como surge a educação infantil no brasil? 

 
 Antes de adentrarmos a discussão do atendimento à infância no Brasil, é importante 

evidenciar que é na Europa que surge a ideia da necessidade de atendimento à infância, em 

virtude do que já foi explicitado nas primeiras seções deste capítulo. Segundo Moisés 

                                                           
31 A Convenção foi realizada na Assembleia Geral das Nações Unidas, em 1989. Ela contém 54 “artigos” 

separados, dos quais a maioria abrange alguns aspectos da vida das crianças, tais como adoção, educação, 
saúde ou serviço militar. O artigo 6 é o reconhecimento do direito inerente de todas as crianças à vida e o 
compromisso de garantir, com a maior amplitude possível, a sobrevivência e o desenvolvimento de cada 
criança que vive sob a autoridade de determinado Estado. O artigo 19 é a promessa de tomar todas as medidas 
necessárias para proteger as crianças contra violência, danos, abuso e negligência. O artigo 24 é a promessa de 
se concentrar esforços para que seja provido às crianças o direito à educação. Tais artigos não passam de 
promessas que esperaríamos que um país aspirante ao modelo de Estado desenvolvimentista fizesse a si 
próprio. Referem-se à preservação e ao investimento nas crianças (LEE, 2010, p. 49). 
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Kuhlmann Junior (2000), a primeira creche32 foi criada em 1767 pelo Padre Fréderic 

Óberlin, na França.  

Esse movimento de atendimento à infância ganha força, de forma institucionalizada, 

na Revolução Industrial, com a entrada do capitalismo, que fez a classe operária sujeitar-se à 

utilização das máquinas nas fábricas. A revolução proporcionou o ingresso em massa de 

mulheres no mercado de trabalho. Essa prerrogativa modificou a dinâmica de muitas famílias 

nos cuidados e educação das crianças. Sem a necessidade de força muscular, não somente as 

mulheres, mas também algumas crianças maiores fizeram parte da classe trabalhadora nas 

fábricas, segundo Karl Marx (1986).  

Lucimary Barnabé Pedrosa de Andrade (2010) afirma que o desenvolvimento das 

instituições infantis sempre esteve atrelado ao desenvolvimento da vida urbana e industrial, e 

a precariedade das condições de vida de um número de pessoas, em especial crianças e 

mulheres, mas que eu prefiro dizer crianças e suas mães. Nessa perspectiva, a história das 

instituições de educação infantil não está dissociada da história da família e da sociedade. 

 Ainda fazendo algumas leituras, é possível verificar que o surgimento das instituições 

de educação infantil está entrelaçado com o surgimento da escola e do pensamento da 

modernidade veiculados nos séculos XVI e XVII (BUJES, 2001; KUHLMANN, 2000). Vale 

lembrar que a escola não surge pensando no ser que dela fará parte, mas surge para atender à 

demanda do Estado-nação dentro de suas perspectivas de desenvolvimento, etc. 

Mas, no Brasil, é na década de 30, do século XX, que surge a política de atendimento 

à criança de 0 a 6 anos de idade. Especificamente em 1937, no auge do pleno Estado Novo, a 

criança pequena passa a ser o interesse do Estado brasileiro. Entretanto, não é a qualquer 

criança que o Estado vai fazer assistência, mas será à criança que vive com seus/suas 

familiares, que pertence à classe trabalhadora, pois a perspectiva era criar/formar o “adulto do 

futuro”. A creche surgiu como uma instituição assistencial que deveria ocupar a função da 

família em virtude da ausência desta. Antes disso, o que a historiografia apresenta é a criação 

de asilos infantis no século XVIII, mas que era para atender à necessidade social do Brasil-

Colônia, período em que havia um índice significativo de crianças não desejadas por seus 

genitores33. 

                                                           
32 A palavra creche, que tem origem francesa, significa manjedoura. 
33 Durante o período colonial, os casamentos eram realizados atendendo a interesses econômicos e conveniências 

sociais. A figura patriarcal centralizava a dinâmica familiar, pois o pai tinha plenos direitos sobre a esposa, 
filhos e escravos, podendo, inclusive, castigá-los fisicamente. O sistema escravocrata, por sua vez, facilitava a 
promiscuidade masculina, pois os senhores de escravos encontravam muita facilidade em tomar como 
prostitutas mulheres pobres e escravas e que eu prefiro dizer escravizadas, além de alugar estas ultimas, 
explorando-as como objeto sexual. Tais práticas ocasionaram um alto índice de abandono de crianças não 
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Resguardar a criança também era resguardar a família, já que esta era a unidade 

principal de reprodução social dos/as trabalhadores/as. Assim, os liberais e os representantes 

das elites católicas propuseram as primeiras iniciativas com a perspectiva de uma proteção34 

assentada na dimensão da prevenção do crime e do abandono35. A higienização é um 

mecanismo constitutivo dessa nova lógica de proteção e tinha muitos adeptos como os liberais 

e médicos higienistas. Ainda a ideia foi/era incorporada pela iniciativa da filantropia, 

principalmente a empresarial36. 

Em 1899, o movimento higienista inaugura o Instituto de Proteção à Infância, que 

inicia uma plataforma de atendimento no qual disponibiliza a higiene, a limpeza, a prevenção 

dos “males” derivados da pobreza. O discurso era fundamentado no cientificismo objetivado 

pelos princípios médicos e higiênicos. 

O assistencialismo foi fundamentado no pensamento humanista cristão e também no 

pensamento católico, no qual a família pobre deveria guiar-se em virtude da falta de moral e 

por ser ignorante. As famosas creches surgem como uma forma de controle de desajustamento 

social provocado pela ignorância da classe pobre. Desta maneira, a educação dos/as pais/mães 

e a moralização das famílias seriam os objetivos centrais do trabalho. Contudo o foco era nas 

mulheres e nas crianças. As mulheres foram interpeladas a partir de estímulos a aprendizagens 

que iam desde cuidados com a casa e seus moradores, como também em uma perspectiva de 

controlar seus corpos a partir de projetos de controle da natalidade. 

                                                                                                                                                                                     
desejadas, tanto que, no ano de 1738, o padre Romão Mattos Duarte criou no Rio de Janeiro a Casa dos 
Expostos, também conhecida como Casa dos Enjeitados e Casa da Roda. A “roda” tinha um mecanismo onde 
se depositavam as crianças. O mecanismo era formado de um cilindro oco de madeira, com uma pequena 
abertura, pelo lado de fora da instituição. Quando a roda era girada, ela passava para o lado de dentro, de tal 
modo que o depositante não podia ser visto, impossibilitando que fosse identificado. A roda nem sempre teve 
essa finalidade, pois anteriormente o mecanismo era incrustado nos muros dos conventos e permitia que neles 
fossem depositadas cartas, alimentos e outras coisas destinadas aos frades ou às freiras. Mas, com o tempo, 
passou a receber também bebês enjeitados (MERISSE, 1997).  

34 A lógica ordenadora das políticas sociais destinadas às crianças e aos adolescentes, até então dominante, 
dividia-se em duas frentes: uma destinada aos abandonados e outra destinada aos então denominados vadios e 
criminosos. 

35 Embora assistencialismo e higienismo estejam intimamente relacionados, consideraremos a distinção apenas 
formal entre ambas, tendo em vista a forte presença dos médicos higienistas e sua tônica maior na 
higienização da pobreza como a característica básica da prática dos liberais e a moralização das relações 
familiares como a preocupação maior dos assistencialistas, sobretudo os representantes das elites católicas.  

36 A iniciativa filantrópica e higienista tinha como marca a prevenção de doenças transmissíveis, o controle da 
saúde infantil em uma perspectiva de higienização da pobreza. O assistencialismo era a marca das iniciativas 
mais diretamente ligadas às damas de caridade, em especial as católicas, e tinha como centralidade o 
atendimento à família da criança, procurando moralizar as relações intrafamiliares através de diferentes 
práticas de controle e disciplinamento. 
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O Departamento Nacional da Criança (DNCR)37 foi criado em 1940, como órgão 

subordinado ao Ministério da Educação e Saúde Pública, com a missão de unificar todos os 

serviços relativos ao atendimento à criança pequena e à mãe. Mas o problema é que para fazer 

essa unificação, o Estado fez parceria com organizações não governamentais, em que 

subsidiava as instituições para cumprir um papel que era sua responsabilidade, na perspectiva 

da assistência social. Assim, as instituições atuaram com completa autonomia, porém sem 

nenhuma diretriz jurídica e política. 

A consolidação das iniciativas instituídas nas parcerias estabelecidas ocorreu na 

década de 70, do século XX, a partir da inserção do sistema de creches conveniadas da Legião 

Brasileira de Assistência (LBA). 

A LBA instaurou um sistema descentralizado de gestão, abrindo um diálogo direto 

com as iniciativas populares, através do sistema de creches casulos. É dentro dessa nova 

perspectiva de atendimento relacionado às iniciativas populares que o perfil da seletividade de 

demandas vai se modificando. 

As matrículas nas creches passam a ser disponibilizadas por indicadores de pobreza e 

não exclusivamente pelo vínculo empregatício da mãe, que até o momento era o critério mais 

preponderante para ingresso e permanência da criança no sistema creche. O período em 

questão coloca um debate tanto para a educação quanto para o Serviço Social e a Sociologia. 

Um debate sobre a pobreza a partir de uma abordagem de privação cultural fundada em 

estudos sobre o fenômeno da marginalidade na América Latina38. 

Sempre na perspectiva do aumento de número de creches, solicitadas a partir do 

diagnóstico percebido em diálogos com os setores populares, com as áreas da Assistência 

Social, Educação e Sociologia, é que serão gestadas as primeiras experiências que terão 

importantes repercussões no avanço, tanto do debate teórico quanto das práticas que buscam 

construir um sentido pedagógico e menos assistencialista e higienista39. 

                                                           
37 De orientação liberal higienista, o Departamento Nacional da Criança (DNCR) instaura o subsídio que 

fomentava muitas das iniciativas estabelecidas em parcerias entre o Estado e o setor privado na área de 
assistência. Assim, o governo foge de sua responsabilidade, financiando e legitimando a privatização da 
assistência à criança de 0 a 6 anos de idade.  

38 A criança passa, então, a ser abordada, nos discursos produzidos por estes profissionais, como portadora de 
carências e isso traz uma inovação nas abordagens então dominantes: a introdução do fator renda na esfera da 
definição da pobreza e a ênfase na construção de um novo olhar para as práticas populares que procuravam 
minimizar os efeitos da situação social de exclusão. É aqui que se abre o campo do debate político para a 
defesa das iniciativas populares e a necessidade de ampliação da luta por creches, movimento social de 
impacto que surge no final da década de 1970, no século XX. 

39  O atendimento à criança pequena deveria ser acompanhado por um rigoroso programa educativo junto à 
família, em que se buscava, através da intervenção dos profissionais, em especial do serviço social, 
desenvolver programas na área de higiene, organização doméstica, aleitamento, cuidado com as crianças etc. 
Aqui, observamos também a modernização conservadora das duas matrizes centrais do atendimento à criança 
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Em 1977, o Laboratório de Currículos da Secretaria Estadual de Educação do Rio de 

Janeiro publica uma proposta, fruto de uma extensa experiência de educadoras/es, que foi 

sistematizada/organizada desde 1970 até o momento. A proposta proporcionou avanços 

considerados importantes na organização de uma prática sociopedagógica que tinha como 

meta a busca da qualidade a atenção à população infantil. Entretanto, na prática isso não foi 

efetivado, resumindo-se à LBA fazendo somente a integração de programas assistenciais, cuja 

meta era de combate à desnutrição e à pobreza das famílias de baixa renda. 

Não chegando a atingir o proposto ao atendimento a partir da dimensão pedagógica, o 

resultado foi progressivamente a desprofissionalização dos quadros técnicos, principalmente 

as/os educadoras/es e recreadoras/es, que tinham atendimento direto à criança. A esses 

profissionais não eram requeridas quaisquer formações específicas para que fossem 

contratados. Esse é um elemento que eu considero desastroso, que repercutiu bastante e talvez 

ainda tenhamos resquícios dos seus efeitos.  

Rememoro aqui o discurso que trouxe na minha apresentação, na qual descrevo 

algumas falas preconceituosas referentes aos profissionais da Educação Básica, sobremaneira 

da Educação Infantil, em que são considerados como desprovidos de um conhecimento 

técnico para atuar na formação das crianças. Dessa forma, ocorreu a precarização das 

instituições, mediante ao uso clientelista e ludibrioso da máquina institucional40. 

Um outro elemento na experiência da LBA, que pode ser citado a partir de uma 

mudança na perspectiva do atendimento, diz respeito à ação isolada dos médicos higienistas, a 

qual fora gradativamente substituída por equipes compostas de diferentes profissionais 

especializados para atender ao projeto desenvolvimentista construído por necessidade de 

progredir na contenção ao agravamento da pobreza e ao crescente número de crianças em 

estado de abandono social. 

É nos anos 90, século XX, que, segundo Sônia Kramer (2003), ocorrem os avanços 

que possibilitam o debate sobre o modelo de projeto político e pedagógico para a Educação 

Infantil. As forças políticas que originalmente atuaram no campo da Educação Infantil 

reorganizam-se e modernizam seus discursos – os discursos organizam-se em favor da defesa 

das cidadanias –, que serão explicitados nas diferentes tendências de discursos e da prática do 
                                                                                                                                                                                     

pequena e pobre, e o assistencialismo aparece cada vez mais conciliado com o higienismo (BUJES, 2000, p. 
18-20). 

40 A lógica ordenadora das primeiras iniciativas no campo do assistencialismo, de se atingir a família através da 
criança (buscando moralizá-la), sofre um processo de modernização conservadora. O programa definia 
claramente que tinha por objetivo atingir a família da criança, integrando-a em treinamentos e fornecendo-
lhes orientações específicas sobre saúde, nutrição, higiene e “atitudes de um bom relacionamento, em 
benefício de seu lar [...] e, consequentemente da comunidade” (Programa de Atendimento Pré-Escolar – LBA, 
p. 31) para saber mais acesse o site: <http://portal.mec.gov.br/component/tags/tag/31947-educacao-infantil>. 
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processo de descentralização política e administrativa. E é nesse contexto que ocorre a 

municipalização da Educação Infantil, cuja responsabilidade e competência, até então, eram 

do governo do estado. 

A incorporação da Educação Infantil ao cenário dos sistemas municipais de ensino 

tornou-se uma excentricidade em relação às formas tradicionais de gestão das políticas sociais 

no campo do atendimento às crianças de 0 a 06 anos de idade que pertencem às classes 

populares e, portanto, encontram-se em grau social de pobreza. 

Sem problematizar todas as iniciativas não-governamentais e as poucas 

governamentais, é praticamente com a municipalização da Educação Infantil que surge o novo 

contexto de superação da visão moralista e higienista. Sendo assim, a qualificação dos 

profissionais que atendem diretamente as crianças, por exigência da Lei de Diretrizes e Base 

Nacional de 1996 (LDB), e também da proposta de sair do viés exclusivo do assistencialismo, 

incorpora o perfil pedagógico.  

Nessa perspectiva, a educação infantil passará a ser um direito da criança, deixando a 

visão histórica da benesse governamental e da filantropia. Não estarei aqui analisando se isso 

aconteceu, pois acredito ser ainda muito cedo para avaliar por completo se a preposição já foi 

aplicada em todas as realidades do nosso país. Com isso, posso trazer poucas informações 

sobre o que ocorre na educação infantil, na cidade do Salvador, onde sou profissional da 

educação que atua diretamente com crianças de 0 a 5 anos de idade. 

A incorporação da educação infantil ao sistema municipal de ensino excluiu a 

centralização da gestão em virtude de que, nas unidades de ensino, novos protagonistas estão 

presentes nos encaminhamentos propostos para uma outra forma de organizar o espaço físico 

e simbólico, de modo que atenda às necessidades reais das crianças, mesmo com a existência 

de diretrizes organizadas pela Secretaria de Educação. 

Na cidade do Salvador, por exigência de todas as pessoas que estão envolvidas direta 

ou indiretamente no processo de educação infantil, faz-se valer uma singularidade, de modo 

que ocorre, de maneira não tão satisfatória, a participação dos conselhos e dos fóruns 

populares, para que a gestão municipal incorpore debates com vistas à produção de 

alternativas que promovam mudanças positivas na vida das crianças, mesmo que, para a 

melhoria da vida delas, poucas vezes se ouçam as suas vozes. 

 

 

 



73 
 

1.4 CMEI é igual a uma escola? 

 

A inclusão da primeira etapa da Educação Básica, ou seja, a Educação Infantil, na rede 

pública municipal de ensino, na cidade do Salvador, proporciona a garantia dos direitos das 

crianças pelo seu desenvolvimento integral. Assim, nas instituições de Educação Infantil há 

um deslocamento da ideia inicial de creche como uma instituição para atender a um direito de 

a família ter onde deixar suas/seus filhas/os para ir trabalhar. 

Na rede pública municipal de ensino na cidade do Salvador, o espaço que é exclusivo 

da Educação Infantil é conhecido como Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) e tem 

como função favorecer o processo de desenvolvimento e de aprendizagem das crianças na 

faixa etária de 0 a 5 anos de idade. 

A instituição, antes exclusivamente assistencial, passa a ser um local da garantia de 

direito para as crianças viverem suas infâncias em condições favoráveis ao seu 

desenvolvimento. Compreende-se, então, que o Centro Municipal de Educação Infantil 

(CMEI) sai somente do viés do assistencialismo e passa a ser fonte da construção da 

cidadania, a partir das relações e interações sociais das crianças com outras crianças e pessoas 

adultas que transitam no espaço, por meio de práticas educativas que favoreçam o bem-estar 

delas.  

Nesta perspectiva, o processo educativo dentro do CMEI está balizado nas dimensões 

do cuidar e do educar, de forma complementar. Ressalta-se, entretanto, que a exigência para 

atuar como docente exige uma formação superior em curso de licenciatura, preferencialmente 

em Pedagogia. 

O texto do Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (RCNEIS), no 

seu volume I, preconiza o sentido de educar: 

 

Propiciar situações de cuidado, brincadeiras e aprendizagens orientadas de 
forma integrada e que possam contribuir para o desenvolvimento das 
capacidades infantis de relação interpessoal, de ser e estar com os outros em 
uma atitude básica de aceitação, respeitos e confiança, e o acesso, pelas 
crianças aos conhecimentos mais amplos da realidade social e cultural (1998, 
p. 23). 

 

É importante ressaltar que, para o exercício de cuidar e educar na Educação Infantil, é 

imprescindível levar em consideração a singularidade das crianças, respeitando as dimensões 

culturais e sociais. A Educação Infantil, como primeira etapa da Educação Básica, não tem 

como pré-requisito preparação para o Ensino Fundamental. Segundo a DCNEI (Resolução do 
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CNE/CEB n 05/09), a função da Educação Infantil, na contemporaneidade, é a de possibilitar 

à criança a vivência em comunidade para aprender a respeitar, acolher e celebrar a diversidade 

dos demais, a sair da percepção exclusiva do seu universo pessoal, como também ver o 

mundo a partir do olhar do outro e da compreensão de outros mundos sociais. 

O CMEI é uma instituição permeada de diversas culturas em virtude de sua dinâmica e 

das diversas atitudes apresentadas pelas pessoas que fazem parte do espaço. Assim, para todas 

as pessoas que estudam, convivem e trabalham com crianças “pequenas” em instituição de 

cunho educacional, esta terá características distintas de uma escola convencional. Trata-se de 

um espaço que abriga ações educativas abrangentes, não apenas de conhecimentos 

sistematizados e organizados por áreas, mas também de saberes oriundos das práticas sociais, 

das culturas populares, das relações e interações, dos encontros que exigem a constituição de 

um tempo e um espaço de vida em comum, no qual se possa compartilhar vivências sociais e 

pessoais. 

O CMEI possui suas especificidades que têm relação com a idade, com os modos de 

aprender, com o tipo de conhecimento a ser socializado. Observa-se, entretanto, que nem 

sempre as/os educadoras/es possuem formação técnico-pedagógica para tal faixa etária ou 

nem mesmo possuem disposição para compreender/apreender o processo de educar crianças 

de 0 a 05 anos de idade. 

Estão presentes no CMEI os hábitos da família, do bairro, da religião, da rotina 

diferenciada do processo de escolarização. Segundo François Dubet (1996), nas instituições 

de educação infantil, fazem-se presentes as dimensões integradora, estratégica e de 

subjetivação, as quais são essenciais à noção de experiência social. Mesmo que essas 

instituições sejam reguladas por adultos, as atividades são decididas e geridas também pelas 

crianças, de acordo com as situações que ocorrem ou são desprendidas por elas. 

Desse modo, o espaço do CMEI deve oportunizar diversos momentos com diferentes 

atividades que estejam associadas a uma ideia de protagonismo infantil. Isso somente é 

possível quando os/as educadores/as veem a criança como sujeito possuidor de múltiplas 

formas de comunicação e expressão e detentor de uma cultura própria (SILVA, 2011). 

No Referencial Curricular Municipal para a Educação Infantil de Salvador (2015, p. 

13), é possível encontrar critérios de atendimento da primeira etapa da Educação Básica: 

• Carga horária mínima anual de 800 (oitocentas) horas, distribuídas por um 

período mínimo de 200 (duzentos) dias de trabalho educacional. 

• Atendimento nos CMEIs tem jornada de tempo integral de no mínimo 07 (sete) 

horas e, no máximo, 10 horas por dia. CMEIs que funcionam em tempo parcial 
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ou em escolas que ofertam classes de Educação Infantil podem funcionar por 

um período mínimo 04 horas diárias. 

O processo de frequência das crianças é também diferenciado do segmento do Ensino 

Fundamental, visto que as crianças de 04 (quatro) e 05 (cinco) anos de idade precisam ter uma 

frequência mínima de 60%, ressaltando que no Ensino Fundamental é de 75%. Em relação às 

crianças de zero a 03 (três) anos de idade, não existe uma legislação educacional que obrigue 

os/as responsáveis a garantir uma frequência mínima. Porém os casos em que as crianças se 

ausentam sem justificativas são levados ao Conselho Tutelar, pelo fato de ser considerado 

negligência dos/das responsáveis em ocupar uma vaga pública e depois não manter a 

responsabilidade de levar as crianças, para que estas tenham a oportunidade de manter 

cotidianamente a frequência nas relações que estabelecem com outras crianças e com pessoas 

adultas fora do convívio familiar. 

As crianças na faixa etária de 0 a 05 anos de idade possuem características específicas, 

em que as dimensões do brincar e do cuidado são mais importantes do que o ofício de aluno/a. 

Ainda é importante registrar que existem duas modalidades de atendimento que a Rede 

Municipal de Ensino oferece no segmento da Educação Infantil. São elas: Creches para 

crianças de 04 (quatro) meses de idade a 03 (três) anos completos; Pré-Escola para crianças de 

04 (quatro) anos de idade completos, a 05 (cinco) anos de idade completos. 

 

1.5 Um CMEI na cidade do Salvador – lócus da pesquisa 

 

O CMEI União da Boca do Rio está localizado na Rua Saponilk, s/n, Boca do Rio. O 

atendimento é de 09 horas por dia, sendo que as crianças chegam às 07h30 e saem às 16h30. 

Assim, em um ano, perfaz-se o total de 1800 horas de permanência das crianças nesse espaço, 

visto que são duzentos dias letivos. 

Nesse CMEI, local da pesquisa, encontram-se duas modalidades de atendimento na 

Educação Infantil, mas com crianças a partir de 02 (dois) anos de idade completos41, em 

virtude de não possuir uma estrutura para o atendimento às crianças de 04 (quatro) meses a 01 

(um) ano. 

Sendo assim, ficam organizadas as ofertas: 

• Modalidade CRECHE. 

• Grupo II – crianças com 02 (dois) anos completos; 

                                                           
41 A Portaria nº 403/2016, no seu artigo 29, preconiza: o ano de escolarização no qual a criança será matriculada 

se dará de acordo com a sua data de nascimento, sendo considerado o dia 31 de março como data corte. 
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• Grupo III – crianças com 03 (três) anos completos; 

• Modalidade Pré-Escola; 

• Grupo IV – crianças com 04 (quatro) anos completos; 

• Grupo V – crianças com 05 (cinco) anos completos. 

 

Ainda que na experiência no CMEI esteja presente um conjunto de normas e regras 

próprias do ambiente escolar, as relações sociais vividas pelas crianças ocorrem dentro e fora 

da sala de aula, pois o espaço/tempo do CMEI é formatado como um ambiente no qual as 

crianças têm a possibilidade de se encontrar com diversas pessoas, expandindo as relações 

sociais vivenciadas. 

A interação dos profissionais que atuam no CMEI com as famílias das crianças 

também é algo particular que diferencia muito da escola formal. Admite-se que as crianças, 

desde a tenra idade, são vulneráveis e é necessário, principalmente à/o professora/professor 

educadora/educador, ter uma ação diferenciada em relação às necessidades básicas e à 

promoção do bem-estar dos/as estudantes. Por conta disso, é comum à/ao educadora/educador 

conhecer os familiares/responsáveis das crianças do grupo ao qual esteja desenvolvendo sua 

ação pedagógica.  

De acordo com a SMED, “nesse sentido, há uma diversidade significativa de fazeres 

junto às crianças e às famílias, que são específicas desse segmento” (RCMEIS, 2015, p. 18). 

Ainda é um espaço que requisita da/o educadora/educador uma interação constante com os 

outros profissionais que atuam no espaço, em virtude da rotina que é necessária para a 

educação integral das crianças. 

Como breve síntese do que acontece no espaço do CMEI União da Boca do Rio, pode-

se dizer que as crianças fazem quatro refeições, tomam banho, dormem, fazem atividades 

intencionadas pedagogicamente, entre outras atividades. Todas essas ações requisitam o 

envolvimento de diversos profissionais e precisam de um planejamento cuidadoso para a 

garantia da integridade física e emocional de todas as crianças. Ainda assim, mesmo tendo 

uma rotina para a execução de todas ações, as crianças interferem no processo mediante suas 

necessidades. 

Três fatos ocorridos em uma manhã, em 2017, mostram-nos que as crianças são 

condutoras dos seus desejos dentro do CMEI. No momento em que as crianças vão chegando 

para o acolhimento, eu, professora-educadora ou as ADIs-educadoras, colocamos brinquedos 

ou revistas nas mesas para que elas possam brincar ou fazer leitura enquanto aguardamos a 
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chegada de todas as crianças, para logo em seguida irmos tomar o café. Adelino, ao chegar, 

viu os brinquedos de encaixe de madeira nas mesas. Ele, então, foi logo dizendo que queria 

brincar com o brinquedo de encaixe plástico, pois queria fazer o ônibus que tinha visto na rua. 

Assim, foi até a caixa e pegou o tal brinquedo.  

Após as crianças terem chegado, fomos ao refeitório tomar café. Hugo, outra criança, 

decidiu por ficar na sala, pois disse que não queria tomar café. Resolvi, então, ser a pessoa a 

fazer companhia a ele na sala. Cinco minutos passaram-se e ele disse que queria tomar o café, 

mas que não desejava ir para o refeitório, pois estava cansado. Solicitei que a secretária que 

passava pelo corredor fosse até a cozinha para pedir a refeição da criança.  

Nesse mesmo dia, no momento do repouso, Augusto decidiu não dormir e, quando eu 

questionei se não estava com sono, ele pediu que cantasse a música Boi Feliz42, do 

compositor Juracy Tavares. Acredito que o pedido ocorreu porque quase sempre costumo 

cantar para as crianças na hora que estão deitadas para repousar. Especificamente nesse dia, 

eu estava com a garganta inflamada, assim atendi à solicitação, mas com restrição de não 

repetir a música. A criança entendeu a minha questão de saúde e deitou. Mesmo não tendo 

dormido de imediato, Augusto ficou deitado fazendo carinho na cabeça de um colega. 

Dito isso, observa-se que a qualidade das relações estabelecidas entre crianças-

crianças e crianças-adultos é fundamental para o bem-estar físico, cognitivo, psicológico e 

espiritual da criança que passa 09 (nove) horas diariamente no CMEI. Assim, reconhecê-la 

com todas as suas potencialidades e necessidades é importante para o seu desenvolvimento 

integral. 

Outro ponto fundamental que é indispensável para o bom vivenciar da criança dentro 

da instituição que oferece Educação Infantil é que todas/os as/os profissionais (porteira/o, 

cozinheira/o, auxiliar de serviços gerais, agente da educação, gestor/gestora, coordenadora 

pedagógica, secretária/o, auxiliares de secretaria, auxiliares do desenvolvimento infantil, 

professora/professor) que atuam no espaço, seja ele público ou privado, trabalhem de forma 

coletiva e também se reconheçam como educadoras/es que possuem função educativa junto às 

crianças, independentemente dos postos que ocupam. 

Sabe-se que o/a professor/professora é referência dentro de uma instituição que tenha a 

função de educar e que o planejamento das atividades pedagógicas é de sua responsabilidade, 

                                                           
42 Boi, boi, boi da cara linda adora as crianças traquilindo e traquilinda. Boi, boi, boi nós gostamos de você, a sua 

cara linda nos dá muito prazer. Boi, boi, boi, boi infância boa, boi felicidade não deixa a criança à toa. Boi, 
boi, boi, boi generosidade, cuida das crianças do campo e da cidade. 
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mas a realização de ações integradas colaborativas e coletivas entre os diversos profissionais é 

indispensável para o desenvolvimento integral da criança. 

Uma instituição que tem um papel importante para a educação integral da criança é a 

família. Desta forma, é importante que a instituição de educação infantil tenha profissionais 

que enxerguem a família como parceira e integrante do trabalho coletivo para o bem-estar da 

criança. 

Abaixo, apresento um quadro que resume quais profissionais fazem parte do CMEI 

União da Boca do Rio. 

 
Quadro 2 – Quadro quantitativo dos/as profissionais que atuaram do CMEI União da Boca do Rio no 

ano letivo de 2017 

 
Fonte: Dados primários da pesquisa, 2018. 

 

O quadro acima não apresenta homens nas funções de ADI e professora. Isso é um 

reflexo do que acontece de maneira geral no quadro dessas funções em diversos municípios 

no Brasil e em Salvador não é diferente. Em junho de 2018, na rede municipal de ensino da 

cidade de Salvador, atuavam na Educação Infantil apenas 11 professores para um quantitativo 

de 1524 professoras43, perfazendo um total 1535 docentes. Este é um percentual de apenas 

0,72 % de docentes do sexo masculino que atuam no segmento em questão. Um outro dado 

que merece ser problematizado é a presença da agente de portaria, pois, no ensino 

fundamental, não existem mulheres nessa função.  

Talvez, a SMED a mantenha no CMEI pelo fato do atendimento da unidade 

educacional ser para o público infantil, mesmo que ela tenha acesso aos responsáveis das 

crianças. Mas, por experiência, nunca vi uma mulher como agente de portaria nas escolas do 

ensino fundamental. 
                                                           
43 O quantitativo tive acesso a partir da fala de uma pessoa que conduzia uma formação continuada no mês de 

junho de 2018. A referida pessoa atua no órgão central.  
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Ainda, a presença dos quatro homens no quadro de funcionários está ligada a 

profissões que interagem pouco com as crianças. Como os/as responsáveis agiriam se 

estivessem, no quadro de funcionários, homens como docentes e ADIs, visto que são 

profissionais que lidam diretamente com as crianças, tendo, inclusive, acesso a momentos 

íntimos das mesmas, como necessidades de excreção, banho e outros. 

Uma cena merece ser refletida sobre a problemática de homens no espaço da educação 

infantil mediante prescrições da sociedade, já que os homens são “interditados” no cuidar e 

educar as crianças, pois, para isso, precisariam tocá-las. E não é permitido muitas vezes aos 

pais tocarem em seus filhos e filhas, quiçá homens tocarem em crianças que não possuem 

laços consanguíneos. 

Nesse momento, acho oportuno apresentar, resumidamente, a cena: as crianças do 

grupo 5 estavam no quiosque com outros grupos, a ADI chamou as meninas para tomar 

banho. Os meninos permaneceram brincando. As meninas correram para a sala e pegaram 

cada uma a sua mochila. A maioria das mochilas das meninas era rosa, com desenhos de: 

Barbie, Dora Aventureira e Frozen44. A mochila dos meninos, em sua maioria, é verde ou 

vermelha. As verdes são com desenhos dos personagens do Ben 10 e as vermelhas são com 

desenhos dos personagens do Homem Aranha, Capitão América e Carros. As meninas foram 

para o banheiro tomar banho e, quando retornaram à sala, vestiram a roupa. Tainara 

preocupou-se com o fato de a bermuda de Julieta estar baixa e aparecendo a bunda. Assim, 

Tainara ficou arrumando Julieta e tentando suspender a bermuda da mesma. Ela não 

conseguia subir a bermuda, então ela solicitou que eu ajudasse Julieta a subir a bermuda. 

Tainara disse para Julieta que poderia deixar eu vestir a menina, pois eu era professora e era 

mulher. Eu então indaguei a Tainara: 

– Se fosse um homem podia suspender a bermuda de Julieta? 

Tainara respondeu que não, pois a mãe dela (referindo-se à sua mãe) já tinha ensinado 

a ela que não era para deixar nenhum homem pegar nela. As outras crianças foram chegando e 

a conversa não continuou, porque Tainara preocupou-se em terminar de se vestir. Assim, 

Tainara olhou para Ludimila e disse que os meninos já estavam indo para sala. Ludimila não 

demonstrou preocupação e disse: 

– Por mim. Eu sou criança e os meninos são crianças também. Só não pode ver a 

gente é homem grande. 

                                                           
44 A mochila e todo acessório com a temática da Frozen são na cor azul claro. 
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Após isso, percebi que Ludimila falou que um primo grande que a mesma tinha 

também não podia vê-la nua e nem pegar nela. A ADI da turma solicitou que as meninas 

fossem para o refeitório, pois o almoço já estava sendo servido. 

Assim, nessa cena, fica evidente que, desde a família, não é possível a participação dos 

homens no processo do cuidado, pois, para tal atuação como professor ou como ADI, esses 

profissionais terão acesso ao corpo da criança. Mas não é qualquer criança que recebe essas 

prescrições, em sua maioria são as meninas. 

Durante esse longo período de docência na educação básica (quase 30 anos), nunca 

soube de orientações da mesma ordem aos meninos. Acredito que isso se deve pelo fato de 

que os/as responsáveis pelas crianças visualizam as mulheres como ser maculado para cuidar. 

O homem é visto sempre na possibilidade de ser um abusador sexual em potencial. 

 

1.6 Uma rotina “padrão” no CMEI 

 

Apesar de existir uma rotina padronizada pela coordenadoria da Educação Infantil, 

algumas mudanças podem acontecer, de acordo com o planejamento da professora ou da 

especificidade da clientela atendida nos CMEIs. A rotina é flexível para que sejam realizadas 

as atividades propostas da melhor forma possível. 

A rotina no CMEI União da Boca do Rio é formatada da seguinte maneira: o horário 

de chegada das crianças é 07h30. Quando as crianças vão chegando, enquanto esperam o café, 

ficam brincando na sala com livros de história infantil, brinquedos, dentre outros. Assim o 

acolhimento às crianças deve ser conduzido a partir do respeito à sua corporeidade. Às 7h50, 

algumas salas e outras salas às 8 horas, dirigem-se ao refeitório para tomar o café. 

Ao retornar para as salas, a professora e as ADIs conduzem atividades/situações 

didáticas que quase sempre são iniciadas na rodinha de conversas. Essas atividades nem 

sempre têm consonância com o indicativo prescrito nos referenciais curriculares nacionais 

para a educação infantil, de 1998, ou nas diretrizes curriculares nacionais para a educação 

infantil, de 2010, e como no Referencial Curricular Municipal para a Educação Infantil em 

Salvador, de 2015, onde se prevê que “as práticas pedagógicas possibilitem às crianças 

experiências de narrativas, de apreciação e interação com a linguagem oral e escrita, e 

convívio com diferentes suportes e gêneros textuais orais e escritos [...] recriação em 

contextos significativos: quantidade, medidas, formas e orientações espaço temporais” (MEC, 

2010, p. 25-26). Vale ressaltar que há momentos destinados através das atividades de 
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coordenação para repensar o fazer pedagógico na Educação Infantil, principalmente com 

ênfase nos RCNEI. 

Assim, é possível perceber uma mudança qualitativa na preocupação do 

desenvolvimento intelectual da criança, fato que não era comum nas creches na década de 90 

(século XX), quando atuei em uma creche-escola pública mantida pelo governo do Estado da 

Bahia, através das Voluntárias Sociais da Bahia. Às 9h:30 ou às 10h, quase sempre ocorre 

uma atividade recreativa no espaço externo à sala. Entre 10h30 às 11h, tomam banho e às 11h 

almoçam. Às 11h30, escovam os dentes e, aproximadamente às 12h, deitam-se para 

dormir/repousar. Quase sempre todos/todas acordam às 13h30, havendo algumas exceções 

devido à disposição da criança em fazer outras atividades. Para o momento do repouso/sono, 

há um revezamento na vigilância das crianças. Com isso, a professora, durante uma hora, tem 

seu horário de descanso e as ADIs, em horário diferente ao da professora, também descansam. 

Ao acordarem, as crianças, geralmente, alimentam-se com um lanche leve, frutas, por 

exemplo. 

Às 14h, em geral, é realizada mais uma atividade e, em seguida, as crianças brincam 

livremente em sala de aula ou em área externa. Daí, aproximadamente por volta das 15h30, a 

professora e as ADIs trocam as roupas das crianças, penteam-lhes os cabelos e organizam os 

pertences dessas crianças. Às 16h, todos/todas jantam. A partir das 16h30, as crianças ficam 

liberadas para serem levadas para casa por seus/suas responsáveis. 

A rotina serve como um esquema que prescreve o que se deve fazer e em que 

momento esse fazer é adequado. Apesar da existência dessa rotina, analiso que as exceções 

são presentes mais do que a rotina durante o vivenciar no cotidiano do CMEI União da Boca 

do Rio, pois são crianças diversas e com demandas diversas. 

 

1.7 Estrutura física do lócus da pesquisa 

 

As creches e pré-escolas eram coordenadas e financiadas pelo Estado. No caso do 

Estado da Bahia, as creches eram gerenciadas através de uma autarquia conhecida como 

Voluntárias Sociais da Bahia. Porém, em 2008, com o processo de municipalização instituído 

na LDB de nº 9.394/96, as creches e pré-escolas passaram a ser de responsabilidade das 

secretarias municipais de educação, que no caso de Salvador é a Secretaria Municipal de 

Salvador – SMED. Assim, na atualidade, são 85 estabelecimentos classificados como CMEIs, 

gerenciados pela SMED. 
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Os CMEIs possuem arquiteturas diversas, mas o CMEI União da Boca do Rio, 

especificamente, é composto de dois prédios. Um prédio mais antigo, que é construído com 

pré-moldados (sistema desal – amianto), com estrutura de 06 salas de aula, uma secretaria, 

uma sala para direção; uma sala para professoras e coordenadora pedagógica, dois banheiros 

para funcionários/funcionárias; três banheiros (cada banheiro com mais de dois vasos 

sanitários, chuveiros e pias, para uso exclusivo das crianças, sendo cada banheiro conjugado 

para duas salas); uma cozinha; lavanderia; almoxarifado; um refeitório e área ao redor do 

prédio para as crianças brincarem. 

O segundo prédio foi construído há quatro anos e é arquitetado em dois pavimentos, 

onde, na parte térrea, possui dois banheiros com mais de um vaso sanitário e chuveiros para o 

uso das crianças, um banheiro para funcionários/funcionárias e duas salas de aula. O 

pavimento do 1 andar possui duas salas de aula. Ainda, de um lado desse prédio, há um 

estacionamento que serve para estacionar os carros das/os profissionais que atuam na 

instituição e também para descarregar os alimentos e materiais enviados pela SMED. Entre 

esse estacionamento e o prédio, existe uma grade de proteção. No outro lado do prédio, existe 

um quiosque onde as crianças tomam sol, brincam, fazem leitura, participam de festas, dentre 

outras atividades. 

No capítulo seguinte, serão apresentadas algumas problematizações/reflexões sobre as 

práticas pedagógicas encontradas no CMEI União da Boca do Rio, evidenciando a construção 

do currículo para o desenvolvimento de uma prática que contemple o respeito à forma de ser 

de cada indivíduo. Além de apresentar qual a aprendizagem pode ser implementada para uma 

educação que conduza cada criança/adolescente/adulto a pensar. 

  



83 
 

2. PRÁTICAS PEDAGÓGICAS QUE CONDUZEM A QUE TIPO DE SER: 

FORMAÇÃO DOCENTE, CURRÍCULO E APRENDIZAGENS 

 

Hoje tudo é importante 
Não vai adiantar 
Tentar priorizar 
Tudo importante 

Se a conversa é boa 
Posso demorar mais, 

O que queres impor 
Se eu disser que vou 
Você vai me esperar 

Hoje tudo se distende 
E a vida bota pra roer 

Entre céu e asfalto quem pode escolher 
Hoje tudo é importante 

Entre ser e estar eu vou passando 
Quantos os rios correm por dentro 

Quantas horas passam na lembrança 
Prever o futuro sem ter o momento 

E a vida bota pra roer entre céu e asfalto quem pode escolher 
Hoje tudo é inconstante 

Entre ser eu vou passando 
Desejar o nome 

Cuspir 
Procurar o mundo 

Sem ver 
Enquanto os rios correm 

Desejar 
Hoje tudo é importante 

 
(Hoje, de Mariella Santiago, 2015) 

 

A letra da música, na epígrafe desse capítulo, evidencia o que vejo na 

contemporaneidade para o desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem, pois são 

muitas temáticas que não são possíveis deixar de fora do processo. Contudo ouço dos meus 

pares que o importante é que a criança aprenda a ler. A perspectiva é que o saber ler coloca o 

indivíduo em um parâmetro de cidadania. No entanto, eu, que, na década de 70 do século XX, 

aprendi a ler aos 5 anos de idade, vivenciei tantas cenas de violência com crianças, tanto 

contra mim quanto contra outras tantas crianças.  

Assim, saber decodificar o código escrito não garante a ninguém não ser vítima ou 

nem vitimizar outrem pelo fato de não respeitar a sua performance de viver a sua 

humanidade. Hoje, rememoro a minha infância para pensar as infâncias das crianças nas quais 

estou ali para mediar as aprendizagens e percebo que, desde muito, a escola negligenciou as 
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identidades de todas aquelas pessoas que transitavam fora da norma. Por isso, se quisermos 

realmente uma outra forma de concepção para a educação básica, precisamos levar em 

consideração todas as possibilidades de compreensão das realidades de todos – crianças e 

adultos – que compõem esse ambiente. 

Na perspectiva de pensar sobre as experiências das crianças sobre gênero no ambiente 

da educação infantil, é necessário se pensar/problematizar as práticas pedagógicas instituídas 

nessa etapa da educação. 

A autonomia da gestão pedagógica para a condução da turma na educação infantil 

deve ser de responsabilidade da professora ou então deve ser compartilhada/consensuada 

entre professora e ADI. Mas é possível observar posicionamentos diferentes na condução de 

um mesmo grupo45. A exemplo de uma professora fazer fila46 para disciplinar os corpos das 

crianças, inclusive separando menina de menino. Por que nós, professoras/es, não optamos 

por deixar a criança se deslocar, andar individualmente, em dupla, em trio, etc.? Propiciando, 

deste modo, prazer e confiança em si mesmas. Essa observação, constatei também em outras 

11 unidades de educação infantil, quando realizei minha pesquisa de mestrado nos anos de 

2012 e 2013. 

É importante destacar que não são todas as docentes que possuem as práticas aqui 

refletidas, mas que é algo a ser pensado dentro desse ambiente educacional, caso tenhamos o 

entendimento de que precisamos oferecer práticas que proporcionem experiências que não 

hierarquizem meninas e meninos, que não instituam dogmas de um segmento religioso, que 

não apresentem como referência um único padrão de beleza, dentre outros aspectos. 

O cotidiano de uma unidade de educação infantil, através do currículo, das práticas 

pedagógicas e das relações que se estabelecem entre as crianças, produz representações e 

relações de gênero que podem desembocar em desigualdades/discriminações entre meninos e 

meninas, podendo interferir no processo de formação das identidades das crianças. 

Neste sentido, há uma necessidade que tanto no plano das políticas públicas quanto no 

cotidiano das vivências em creches e pré-escolas, sejam contempladas ações no sentido da 

desconstrução da díade gênero/poder, no âmbito da educação infantil. 

                                                           
45 Na rede pública municipal de ensino, na educação infantil, cada grupo possui duas professoras de referência. 

Assim como tem alguns grupos que possuem uma a duas ADIs de referência. 
46 No CMEI, é possível presenciar muitas crianças em fila no momento em que estão se deslocando para 

diferentes espaços que não sejam a sala de aula, mas que são dentro do próprio espaço escolar. Em vista disso, 
é possível refletir que as filas funcionam como uma suposta “ordem/controle” sobre os corpos das crianças. A 
fila é necessária para assegurar a distribuição de algo para uma quantidade de pessoas. Desta maneira, fazer 
um deslocamento de um lugar para o outro não necessita de fila.  
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A professora e o professor na educação infantil, assim como em qualquer etapa do 

processo educativo, deverão refletir sobre suas próprias práticas pedagógicas, 

redimensionando-as quando necessário e fazendo encaminhamentos que viabilizem o 

processo de construções positivadas das aprendizagens e, consequentemente, a construção da 

identidade das crianças. 

Desde a minha pesquisa de mestrado, assim como na pesquisa de doutorado e durante 

todo o meu fazer na educação básica, percebo o desenvolvimento de um fazer pedagógico 

formatado/constituído em uma prática repetitiva e acrítica, em que a atividade docente assume 

um caráter repetitivo e mecânico. Contudo, isso não é exclusivo desse segmento, pois eu, 

enquanto estudante na graduação, em cursos de especializações, no mestrado e no doutorado, 

testemunhei a mesma lógica.  

Desse modo, é possível, tanto na educação básica quanto na educação superior, 

encontrar alguns e algumas profissionais que sejam fugitivos/as da lógica da repetição e que, 

por isso, não são considerados profissionais gabaritados. Na maioria das vezes, o gabarito é 

direcionado para aqueles/as profissionais que cumprem o script da repetição. Conheço, com 

exceções, profissionais que conseguiram em uma performance transgressora ao imposto pelo 

sistema educacional um pouco de respeito pelos seus pares. 

Mas, partindo do lugar em que realizei a pesquisa de doutorado, em especial, trago 

aqui algumas imagens que transmitem as representações implícitas ou explícitas em algumas 

práticas pedagógicas das docentes, coordenadora pedagógica e gestoras no CMEI União da 

Boca do Rio. Assim, com um pedido de desculpas às minhas companheiras e a tantas outras 

professoras da Educação Básica que por ventura venham a fazer a leitura dessa tese, apresento 

algumas problematizações a partir de imagens e cenas. 

Acredito que seja possível pensar em outras formas de educar, mas, se fizermos a 

problematização do que estamos realizando e avaliarmos que nem tudo precisa ser jogado 

fora, notaremos que algumas coisas precisam ser extintas urgentemente devido ao fato de não 

estarem produzindo uma educação que atente para os quatro pilares celebrados pela 

UNESCO, em dezembro de 2002, a saber: aprender a ser, aprender a fazer, aprender a 

conhecer e aprender a conviver, que entraram em vigor em 01 de janeiro de 2005, por ocasião 

da aprovação da resolução A/RES/57/254, que proclama a “Década das Nações Unidas da 

Educação para o Ensino Sustentável”, apresentada na página 02 do documento final da 

Conferência Mundial do desenvolvimento Sustentável. 

Ainda peço desculpas a todos/as profissionais da educação infantil a partir da frase que 

ouvi em uma palestra na câmara municipal de Salvador, feita pelo educador Paulo Freire, em 



86 
 

1992: “a educação é um ato de amor, portanto um ato de coragem. Não pode temer o debate. 

A análise da realidade não pode fugir a discussão criadora, sob pena de ser uma farsa”
47

. 

A tese não tem como foco as práticas pedagógicas docentes, mas trago-as aqui para 

também refletir como elas oferecem ideais de homens e mulheres, assim como tantos outros 

aspectos que interpelam as crianças sobre as relações de gênero, as relações raciais, dentre 

outros. 

 

2.1 Práticas pedagógicas numa dimensão da hierarquização de gênero para as crianças 

 
É comum, em escolas de educação infantil, em CMEIs e até no cotidiano fora da 

instituição infantil, bem como em qualquer relação com crianças da primeira infância, 

comunicarmo-nos a partir da música. 

A música é linguagem de expressão passível de apropriação e atua como artefato 

cultural capaz de disseminar diversas representações em relação a gênero e 

raça/etnia/etnicidade no cotidiano da educação infantil. Com isso, nas letras de músicas, os 

marcadores de gênero e outros tantos talvez passem despercebidos pelos adultos – professoras 

e ADIs – mas não passam despercebidos pelas crianças, sempre as aguçando a 

questionamentos e reflexões sobre o que as músicas impõem. 

Um aspecto importante sobre a música na educação infantil é o seu uso no contexto 

escolar. A música está presente nos diversos momentos da rotina da educação infantil, como 

nas boas vindas às crianças, na roda, na introdução do tempo pedagógico, ou como ferramenta 

pedagógica para auxiliar na aquisição de algum conteúdo/habilidade/competência a ser 

trabalhado em classe, que pode incluir questões de gênero. Nesta perspectiva, a música é 

utilizada como um recurso pedagógico. 

No entanto, é importante salientar que o uso pedagógico da música não se assemelha à 

musicalização infantil. A musicalização, por sua vez, é um processo que tem por finalidade 

tornar o indivíduo mais sensível à música, possibilitando que o mesmo a perceba, apreenda e 

receba o material sonoro como algo significativo, segundo Maura Penna (2012). Isto é feito 

por meio de atividades que promovam a interação das pessoas com a música, seja escutando, 

cantando, movendo-se com ela, ou tocando um instrumento musical. 

A música, na educação infantil, quando utilizada na perspectiva da musicalização, 

pode também auxiliar no desenvolvimento de outras habilidades, como a consciência 

                                                           
47 Frase transcrita a partir da gravação em áudio realizada pela pesquisadora, que se fazia presente na palestra em 

outubro de 1992, na Câmara Municipal de Salvador. 
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fonológica, leitura e escrita. Caroline Pacheco (2014) aponta para o desenvolvimento da 

percepção auditiva proporcionado por atividades voltadas à musicalização como fator que 

auxilia o desenvolvimento da consciência fonológica. “Assim como a percepção musical é 

constructo do nosso envolvimento com a música, a consciência fonológica tão somente ocorre 

a partir da possibilidade perceptiva da linguagem oral” (PACHECO, 2014, p. 71). 

Uma cena merece atenção para percebemos a potente representação das questões do 

nosso cotidiano nas letras das músicas, em que duas crianças discutem mediante ao cartaz 

com a letra da música O cravo brigou com a rosa. 

Na parede da sala do grupo 4, havia um texto com a letra da música O cravo brigou 

com a rosa. Maria, passando pelo cartaz, direciona o dedo ao material que estava com a letra 

da música e canta: 

 

O Cravo Brigou Com a Rosa (Cantigas Populares) – O cravo brigou com a 
rosa/Debaixo de uma sacada/O cravo saiu ferido/E a rosa despedaçada/O 
cravo ficou doente/E a rosa foi visitar/O cravo teve um desmaio/E a rosa 
pôs-se a chorar/A rosa fez serenata/O cravo foi espiar/E as flores fizeram 
festa/Porque eles vão se casar. 
 

Cleber, ao observar Maria cantando, então comentou que o cravo queria matar a rosa. 

Maria argumentou que a rosa havia revidado também batendo no cravo. Cleber disse que a 

rosa não bateu. Maria então disse que se ela fosse a rosa teria batido no cravo. Cleber disse 

que menina era fraca para bater. No meio da conversa de Maria e Cleber, Djavan vai entrando 

e dizendo que a rosa desmaiou porque a culpa tinha sido dela pelo cravo ter ido para o 

hospital. Maria disse que o cravo havia começado a bater na rosa. Cleber disse que a culpa foi 

da rosa mesmo, mas insistiu que a rosa bateu fraco.  

Dércio também entrou na conversa e foi logo dizendo que a culpa não era da rosa pelo 

cravo ter ido para o hospital. Maria, então, desafiou Cleber, questionando se ele queria ver o 

murro que ela poderia dar nele. Nesse momento, a menina suspendeu a mão como se fosse 

bater no menino. O menino correu. Maria sentou perto dele e ficou intimidando o menino com 

o seu olhar. A professora perguntou à Maria o que havia acontecido. Maria não disse nada, 

porém Cleber relatou que Maria queria dar um murro nele. A ADI disse que Maria não ia dar 

murro, pois ela era menina, e menina era comportada. A professora concordou com a ADI. 

As professoras nem sempre possuem a perspicácia de investigar a presença de 

marcadores de gênero/raça/geração/sexualidade que poderão influenciar na construção das 

identidades das crianças que estão sendo interpeladas e seduzidas pela melodia e letra das 

músicas. Problematizar a letra da música e a constituição de gênero e sexualidade seria 
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importante antes da veiculação desse artefato cultural. Ainda seria indispensável questionar o 

caráter “natural” do feminino e do masculino que aparece sempre nas letras das músicas e 

como também em muitas das histórias infantis.  

Em particular na música O Cravo brigou com a Rosa, apresenta-se a violência do 

Cravo (podendo ser classificado como homem) contra a Rosa (podendo ser classificada como 

mulher), que terminou por revidar. A violência apresentada na letra da música evidencia, 

inclusive, algo que algumas crianças devem estar expostas nos seus lares. Deste modo, 

Djavan, ao culpabilizar a rosa, demonstra o que frequentemente acontece quando a mulher é 

vítima de violência. A mulher é culpabilizada socialmente. Entretanto Maria rompe com a 

ideia de que a mulher é fraca, ao intimidar o menino. Assim como Dércio relata não 

concordar que a culpa é da Rosa. 

Pensando nas reações e reflexões das crianças nessa cena, é importante pensarmos que 

Cleber e Dércio são crianças criadas pelas mães, Djavan e Maria são crianças criadas por pai e 

mãe. Parece-me que, mesmo as crianças convivendo em contextos familiares diversos, como é 

o caso das quatros crianças, não há uma performance que garanta uma visão cristalizada sobre 

o fato que é apresentado na cena. A partir dos estudos de gênero, é possível refletir que os 

processos de subjugação de mulheres apresentam-se como algo que pode ser conduzido nas 

performances masculinas, como também é possível encontrar em outros corpos, pois todos os 

corpos sofrem os efeitos produzidos pela hierarquização apresentada socialmente na nossa 

sociedade. 

Cleber, criado em um contexto chefiado pela sua mãe, e Dércio, criança criada pela 

família “Margarina”48, confirmam o que cotidianamente acontece com as mulheres ao serem 

culpabilizadas pelas desordens produzidas socialmente nas famílias ou em seus 

relacionamentos afetivos. 

Outro ponto para nós pensarmos é que a escola precisa oferecer outras performances 

de ser homem ou ser mulher, ou seja, de ser gente, pois, nas famílias, quase sempre as 

crianças vivenciam um parâmetro que pode estar cristalizado na sociedade como um script a 

ser seguido por todas as crianças, sem pensar nos seus interesses. 

As imagens das mochilas abaixo podem bem nos mostrar como ainda é presente a 

condução de cores para meninos e meninas indicados por suas famílias. 

 

                                                           
48 Nomenclatura denominada na década de 1970, a partir da propaganda televisa de uma marca de margarina, no 

Brasil. Na propaganda, aparecia a necessidade do consumo de uma família composta por um pai, uma mãe, 
uma filha e um filho, todos sentados à mesa florida de alimentos, onde um pote do produto semelhante à 
manteiga estava ao centro para o consumo dito “saudável” para a família. 
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Figura 2 – Imagens das mochilas dos meninos de um lado e das meninas do outro 

 
Fonte: Fotos feitas pela professora-pesquisadora, 2017. 

 

É relevante perceber que a família fornece os ideais de homem e mulher para as 

crianças e a escola, às vezes, reforça os ideais. Para ilustrar tal afirmação, certo dia encontrei 

as mochilas todas arrumadas em uma das salas do grupo 3 em que eu atuo. As mochilas das 

meninas de um lado e as dos meninos do outro. Ao perguntar para uma das ADIs do grupo 

sobre tal arrumação, a mesma me respondeu que foi a outra professora regente que indicou 

que arrumasse assim.  

No momento em que as crianças foram dormir, conversei com a ADI o que poderia 

trazer de representação para as crianças a separação das mochilas. Ainda durante aquela tarde, 

conversei com a colega professora que dividia a turma comigo sobre a mesma questão. Ela 

me informou que não havia pensando sobre a possibilidade de as crianças apreenderem 

informações sobre homens e mulheres pela simples separação de objetos. Assim, terminei a 

conversa convidando-a a experimentarmos deixar as crianças colocarem as suas mochilas 

onde desejassem, sem estipular lado para menina e lado para menino. 

O mesmo acontece com os sapatos das meninas, que, em sua maioria, são rosa, e do 

outro lado, os dos meninos, que, em sua maioria, são de cor escura. Este seria um indicativo 

de modelo social bastante definido de identidade e do gênero, ou seja, embora cada indivíduo 

tenha suas peculiaridades, o previsto nas famílias das crianças é o seguimento dos padrões 

heteronormativos. 

Enxergo a imagem das mochilas separadas desde que fiz a pesquisa no mestrado, 

realidade que ainda é presente nas práticas docentes de algumas professoras do CMEI em 

questão. Assim como também os desenhos que são colocados para representar as crianças em 

diferentes cartazes. Vejamos a seguir alguns exemplos: 
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No momento da contagem das pessoas que estão presentes no dia a dia, podemos 

perceber em diferentes salas: 

Figura 3 – Registros de Contagem de Meninos e Meninas 

 
Fonte: Fotos feitas pela professora-pesquisadora, 2017. 

 

As imagens apresentam idealizações de meninos e meninas que não correspondem à 

realidade das performances de gênero, como também não correspondem à identidade étnico-

racial de todas as crianças que transitam o espaço do CMEI. 

Uma cena merece ser evidenciada, em que é possível perceber como é problemática 

essa prática da contagem de meninos e de meninas. No momento da rodinha, no grupo 3, eu 

propus às crianças que contássemos quem havia comparecido naquele dia. Marcelo, com ar de 

surpresa, disse que a contagem não era da forma que propus, pois era para contar os meninos 

e depois as meninas. E eu o perguntei por que não poderíamos contar todas as crianças. Ele 

retrucou dizendo que estava errado, porque era primeiro os meninos e depois as meninas. 

Como atuam duas professoras em cada turma, é possível que não esteja estabelecida 

unicidade epistemológica na forma de condução das práticas pedagógicas. A criança 

(Marcelo), em 2016, talvez tivesse passado pela experiência de alguma professora ter feito a 

contagem em que os meninos eram contados primeiro e depois as meninas. É possível que a 

criança esteja lembrando do formato que esteve presente na sua experiência recente. Segue 

imagens do que vivencio e também do que faço na minha prática pedagógica. 
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Figura 4 – Registro de Contagem de Meninos e Meninas 

 
Fonte: Foto feita pela professora-pesquisadora, 2017. 

 
 

Figura 5 – Registro de Contagem de Meninos e Meninas 

 
Fonte: Foto feita pela professora-pesquisadora, 2017. 

 

Figura 6 – Registro de Contagem de crianças 

 
Fonte: Foto feita pela professora-pesquisadora, 2017. 

 

O pensamento de Marcelo reverbera o quanto fornecemos as informações de gênero 

nas nossas práticas pedagógicas, pois é uma prática corriqueira no CMEI a contagem de 

meninos e meninas separadamente – e quase sempre meninos primeiro ou acima da contagem 
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das meninas. Apresenta-se, ainda, o desenho de menino primeiro que a menina ou o menino 

em cima do desenho que representa a menina. E eu, enquanto professora, o fazia/faço em um 

outro formato, apresentado na Figura 5, mas que também é possível problematizar, a 

exemplo: por que não é feita a contagem das pessoas presentes naquela turma. Assim, eu me 

pergunto: o que desejo contando separadamente crianças e adultos? 

Um cartaz que é muito usado no CMEI, de forma geral, é o cartaz com os combinados. 

 

Figura 7 – Cartazes de combinados 

 
Fonte: Fotos feitas pela professora-pesquisadora, 2017. 

 

Figura 8 – Cartaz dos combinados 

 
Fonte: Fotos feitas pela professora-pesquisadora, 2017. 
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O cartaz acima, que faz parte da decoração de uma das salas, apresenta as crianças 

quase que todas com o cabelo liso. Para contornar isso, a professora tentou diferenciá-las com 

a pintura do cabelo e como também da pele. Como se, fazendo a policromia das cores de pele 

e cabelo, possibilitasse a pluralidade da representatividade de crianças. Os combinados 

deveriam ser construindo a partir das realidades das crianças em sala. 

A rotina também é um cartaz que faz parte da decoração das salas da educação infantil 

e lá, no CMEI União da Boca do Rio, não é exceção. 

 

Figura 9 – Cartazes de rotinas 

 
Fonte: Fotos feitas pela professora-pesquisadora, 2017/2018. 

 

As fotos da rotina, colocadas em algumas salas por algumas professoras, não 

representam as crianças do CMEI. Mas é possível também encontrar um outro formato, onde 

o cartaz da rotina já traz fotos das crianças da sala nas ações demarcadas como necessárias ao 

bem-estar das mesmas. Pelo fato de as crianças enxergarem-se nos vários momentos da rotina, 

já facilita a retomada do fazer pedagógico diário.  

Não há um espaço exclusivo no CMEI para que as crianças sejam interpeladas pelas 

prescrições de como se comportam homens e mulheres dentro de determinado padrão 

instituído pela heteronormatividade49. 

                                                           
49  Miranda (2014), em sua dissertação, apresenta um conceito a partir da citação do autor Richard Miskolci 

(2007), que vai dizer que: “A heteronormatividade expressa as expectativas, as demandas e as obrigações 
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Figura 10 – Decoração em uma das portas de sala que dá para um corredor onde passam crianças de 
diferentes salas, responsáveis e funcionários 

 
Fonte: Foto feita pela professora-pesquisadora, 201850. 

 

A decoração sobre o São João, em tempo de copa, demonstra quais atividades os 

homens exercem, e a ausência da mulher também informa para a mesma que essa atividade 

não é exercida por mulheres na copa. E, nesse caso, ao questionar uma de minhas colegas 

sobre tal imagem só com homens, a mesma respondeu-me que é porque ela havia comprado 

ao invés de confeccionar com as crianças.  

Uma outra professora, ao ouvir a minha problematização, afirmou que, no lugar em 

que comprou, só tinha imagens de homens. Assim, problematizei que se ela não achava 

estranha a imagem composta somente por homens, já que temos o futebol feminino. Após a 

indagação, ela respondeu que se não tem jeito, ela ornamentava com o que encontrava. Com 

isso, sem preocupação das mensagens subliminares ou parafrásticas que serão passadas para 

as crianças, as professoras e os professores podem estabelecer o direcionamento da construção 

da performance ou identidade de gênero a partir do que for mais rápido e que esteja 

disponível no comércio, que geralmente não possui preocupação com as representações e sim 

está exclusivamente preocupado com o lucro. 

                                                                                                                                                                                     
sociais que derivam do pressuposto da heterossexualidade como natural e, portanto, fundamento da sociedade. 
[...] Como um conjunto de prescrições que fundamenta processos sociais de regulação e controle. A 
heteronormatividade marca até mesmo aqueles que não se relacionam com pessoas do sexo oposto. [...] 
Assim, a heteronormatividade não se refere apenas aos sujeitos legítimos e normalizados, mas é uma 
denominação contemporânea para o dispositivo histórico da sexualidade que evidencia seu objetivo: formar a 
todos para serem heterossexuais ou organizarem suas vidas a partir do modelo supostamente coerente, 
superior e ‘natural’ da heterossexualidade” (MISKOLCI, 2007, p. 5-6 apud MIRANDA, 2014, p. 113). 

50.Apesar do período dedicado a cartografar as experiências com/sobre as crianças ter acontecido de março de 
2017 a fevereiro de 2018, algumas fotografias foram feitas após a periodicidade, mas que considerei 
relevantes para compor aqui a tese com o objetivo de ilustrar o texto para problematizar sobre as práticas 
pedagógicas. 
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É possível, também, encontrarmos nas paredes das salas algumas mensagens que 

trazem um cunho religioso cristão. 

 

Figura 11 – Cartazes colocados num armário para ornamentar uma das salas 

 
Fonte: Foto feita pela professora-pesquisadora, 2017. 

 

Os cartazes constando as mensagens de cunho religioso são apresentados às crianças 

em algumas salas. Apesar de sempre estarem escritos com o chamado nas formas masculinas, 

são aos corpos das meninas quase sempre exigidos a obediência a “Deus”, sejam em salas que 

possuem cartazes com mensagens religiosas ou não. Sendo assim, posso trazer uma cena que 

possibilita pensarmos como a religião, em particular a filosofia cristã, produz um 

disciplinamento a partir das referências religiosas de algumas professoras e ADIs. 

Observo, também, que tanto em salas como no refeitório, algumas professoras e ADIs 

solicitam às crianças que orem antes de ingerir o alimento. Dito isso, um dia, no horário do 

almoço, no refeitório, uma das professoras de um dos grupos 3 solicitou que as crianças 

fizessem a seguinte oração: Papai do céu, abençoa essa nossa comidinha, comida tão boa que 

nos dá todo dia. Amém!. No momento em que as crianças cantavam, Andrea estava 

levantando para ir ao banheiro. A professora, ao ver a criança levando, disse à mesma que ela 

deveria ir ao banheiro quando terminasse de orar. A docente justificou que ela era uma 

menina e, por isso, deveria orar bonito: Você é menina e pode orar bem bonitinho. Deus está 

olhando o que você tá fazendo.  

Andrea, mesmo assim, tencionou o discurso da professora, dizendo que ela estava com 

muita vontade de fazer xixi. Em seguida, olhando para uma das ADIs, a professora disse que a 

criança era toda indisciplinada. 
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A cena mostra-nos que o argumento da professora é respaldado pelo fato de a menina 

ser indisciplinada. Do mesmo modo, outras vezes, presenciei meninos terem comportamentos 

desse mesmo conteúdo, mas não foram problematizadas as suas performances, a partir de 

terem que ser disciplinados pelo fato de serem do sexo masculino. É o ideal de subserviência 

que é sempre cobrado para as meninas, e em alguns momentos, em nome do DEUS Cristão.  

O cristianismo disseminado aqui no Brasil sempre aparece como legislação para 

prescrever os corpos femininos num parâmetro de inferioridade aos corpos masculinos. Neste 

sentido, observo no cotidiano do CMEI que a pertença cultural e religiosa de algumas 

professoras e de outras profissionais que atuam no espaço também influencia no 

direcionamento das práticas pedagógicas. 

Ainda, a data comemorativa do dia da mulher surgiu nas paredes do CMEI, a partir de 

algumas professoras, do seguinte modo: 

 

Figura 12 – Cartazes feito com as crianças de alguns grupos e disponibilizado no corredor do CMEI 

 

 
Fonte: Fotos feitas pela professora-pesquisadora, 2018. 

 

Os cartazes apresentam mulheres que não são as mulheres reais que as crianças 

conhecem. No que se refere às palavras ditas pelas crianças sobre as mulheres, poderíamos 
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problematizar tais características evidenciadas: carinhosa, linda, guerreira, bonita, forte e 

dama. Estes são atributos que as pessoas socialmente direcionam às mulheres a partir de 

propagandas na mídia e em outros espaços, na semana ou no mês destinado a comemorar o 

ser mulher. No dia 08 de março ou em todo o mês de março, que deveria ser de protesto pelas 

mazelas que as mulheres estão sucumbidas na sociedade brasileira, o debate termina não 

acontecendo, pois tudo termina com flores. Flores feitas com as mãos das crianças 

demonstram o ideal que a professora tem sobre o lugar de delicadeza e fragilidade solicitado 

sempre para as mulheres. 

Outra cena merece destaque de como nós professoras não observamos o quanto 

pautamos as questões de gênero em diferentes momentos de forma diretiva. Assim, em uma 

tarde, uma professora propôs às crianças do grupo 5 que elas fizessem um cartão para quem 

cuida delas. O cartão seria enfeitado de forminha rosa e as crianças ainda fariam um coração. 

Gildeci, então, disse que faria o cartão para o seu avô, que cuidava dele até a sua mãe chegar e 

que o mesmo o deixava assistir à novela. A professora disse que todas as crianças deveriam 

fazer o cartão para homenagear só mães, mulheres. Gildeci perguntou: 

– Então, posso fazer para meu avô, pró? 

A professora disse: 

– Você é quem sabe. 

Gildeci mudou na hora o foco de quem ele faria o cartão. 

– Vou fazer então para a minha mãe. 

A fala da professora em não confirmar que Gildeci poderia fazer para o seu avô, o fez 

mudar de estratégia na escolha da pessoa para quem ele faria o cartão. Com isso, a 

singularidade afetiva da criança foi silenciada por um simples “não dito”. Era só uma questão 

de dizer “pode fazer”, para que a criança permanecesse na escolha inicial. 

Na cena, fica evidente que a escola permanece com as mesmas representações de quais 

símbolos são destinados para homens e para mulheres. Mesmo que, na atualidade, alguns 

debates foram e/ou tenham sido estabelecidos na nossa sociedade, ainda parece que a escola 

está distante de outras formas de pensar sobre as possibilidades de ofertar a liberdade de 

signos endereçados para homens e mulheres. 

Não é só a professora que conduz a criança a pensar a mulher a partir desses 

marcadores de feminilidade, mas as gestoras e a coordenação pedagógica do CMEI, por 

exemplo, a partir dos cartazes que apresentam logo na entrada da escola para comunicar a 
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todas/os que passam por esse espaço sobre as questões das datas comemorativas ou datas 

problematizadoras51. 

 

Figura 13 – Cartaz disponibilizado na área logo ao adentrar o portão do CMEI União da Boca do Rio 

 
Fonte: Foto feita pela professora-pesquisadora, 2018. 

 

Logo após a entrada do CMEI, há um espaço que serve de recepção e nele é possível 

encontrar o quadro abaixo. 

   

  

                                                           
51 Nesse CMEI, especificamente, não há uma obrigatoriedade do trabalho com as datas comemorativas, contudo 

não há uma unanimidade sobre estar ou não estar no fazer pedagógico das professoras. Assim, a falta de uma 
diretriz fica a critério de cada docente a partir de suas crenças epistemológicas. É sempre um desconforto 
quando algumas salas trabalham e outras não trabalham, pois as crianças e seus responsáveis ficam sem 
compreender por que determinadas professoras trabalham e outras não. Mesmo que as professoras que não 
trabalhem datas comemorativas estejam realizando um trabalho pedagógico significativo, crianças e seus 
responsáveis contestam em virtude de que nessas datas as professoras proporcionam às crianças saírem da 
escola com adereços diversos. É comum essa tensão nas datas comemorativas, como: Dia da Mulher, Páscoa, 
Índio, Mãe, Pai, Soldado, Bandeira do Brasil, Natal, dentre outras. As datas problematizadoras foram uma 
construção da professorinha que se sentiu incomodada com as datas comemorativas e colocou como sugestão 
algumas datas a serem comunicadas para os/as responsáveis das crianças. A exemplo: Dia da Mulher, 
enfretamento à homofobia/lesbofobia, enfrentamento à Discriminação Racial, enfrentamento à violência 
sexual contra a criança e adolescente, dentre outras. Contudo a minha ideia inicial não tem ressonância com o 
que é apresentado no pinel de comunicação, pois não há um estudo sobre o que é importante ser colocado em 
referência às representações sociais que a comunidade da Boca do Rio e adjacências possuem sobre tais 
assuntos, para que fosse um processo de desestabilização das certezas sobre os indivíduos que são alvos 
principalmente das violências físicas e simbólicas. Ainda sem um cuidado, mas didático, as comunicações são 
realizadas sempre de forma estática, a partir só de um mural, não havendo um diálogo com a comunidade. 
Desta forma, não há a garantia de que foi socializada a informação, visto que existem pessoas que não são 
letradas.  
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Figura 14 – Quadro que fica na recepção do CMEI União da Boca do Rio 

 

 
Fonte: Fotos feitas pela professora-pesquisadora, 2017. 

 

O quadro, na fotografia acima, apresenta as mesmas representações em imagens 

encontradas em livros, histórias infantis que eu vivenciei na minha escola de jardim de 

infância, em 1974. Os meninos são apresentados sempre com brinquedos que lhes colocam 

em espaço público e as meninas com brinquedos que lhes colocam em espaço privado. As 

meninas, com estéticas de vestimentas de vestidos e saias, e os meninos, com estética de short 

e ainda com boné. Pensemos que quase sempre o boné é utilizado para sair de casa. 

Em mais uma cena, é importante demonstrar como essas imagens induzem e informam 

as crianças. Isso porque, cotidianamente, quando eu problematizo sobre algumas imagens 

exibidas no CMEI, algumas colegas costumam dizer que as crianças não prestam atenção aos 

detalhes que eu estou ali problematizando. 

Eu estava sentada na porta do corredor que está localizado no segundo prédio onde há 

salas e banheiros. Eu estava sentada em uma cadeira e conversando com algumas crianças do 

grupo 5, quando, de repente, passa por mim uma menina do grupo 4, que queria ir ao 

banheiro. Após alguns minutos, observei que a criança estava em frente à porta fechada de um 

dos banheiros. Informei à menina que fosse no outro banheiro, mas a mesma ficou apontando 

para alguma coisa que estava à porta. Antes que eu levantasse da cadeira, passou por mim 
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Sabrina, criança do grupo 3, e pegou no braço da menina e disse: “vá nesse”. Levantei da 

cadeira para ficar de sentinela esperando a criança usar o banheiro. Assim, pude compreender 

o que havia impedido a menina de adentrar à porta do banheiro que estava aberta. Segue 

fotografia das portas do banheiro. 

 

Figura 15 – Portas dos banheiros de um dos prédios no CMEI União da Boca do Rio 

 

 
Fonte: Fotos feitas pela professora-pesquisadora, 2017. 

 

Mas, mesmo imaginando sobre tal fato, quando solicitei que a criança lavasse as mãos, 

perguntei-lhe por que não tinha entrando logo para fazer xixi. A mesma me respondeu porque 

o banheiro das meninas estava com a porta fechada. Decidi por indagar um pouco mais, 

perguntando por que ela achava que o outro banheiro era para meninas e o que ela usou era 

para meninos. Ela, então, respondeu-me que na porta tinha um papel rosa e na outra um papel 

azul. Então, eu perguntei: “se tiver um papel azul na porta as meninas não poderiam usar?” 

A criança respondeu que a pró fulana havia lhe dito que a porta com o papel na cor azul era de 

menino e que as meninas não fossem, pois os meninos são bagunceiros e o banheiro deles é 

todo sujo e que as meninas são todas limpinhas. No momento em que a menina estava 

falando, uma ADI chegou e falou: “É isso que é dito lá na sala, viu, pró Amanaiara. Mas eu 

não digo nada, porque eu não sou professora”. 

Após uns 10 minutos, passa uma criança de um grupo 5. A menina fica em pé à porta, 

fazendo um gesto de que queria ir logo fazer o xixi. Mas uma vez disse que a menina entrasse 

no banheiro. A criança respondeu-me que a porta do banheiro das meninas estava fechada. Eu 
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cheguei mais próximo da criança e perguntei qual era o banheiro das meninas. A criança 

disse-me que era onde tinha a placa rosa com a menina com cabelo grande e vestido. Informei 

que ela usasse o outro banheiro, pois ela precisava fazer logo xixi. 

Ao problematizar no CMEI o motivo de terem colocado a placa na porta, algumas 

pessoas me disseram que era para as crianças não se misturarem, outras me disseram para que 

as meninas não usassem o banheiro sujo, como se meninos pudessem ser relegados à sujeira 

pelo fato de nem sempre precisarem sentar no vaso. 

Pensando em tudo dessa cena, podemos refletir que a criança de três anos de idade não 

seguiu o código que havia sido colocado há dois dias. Além disso, a ADI percebe que a 

prescrição do banheiro não era coerente para educar as crianças, o que me faz pensar que a 

formação sobre gênero é indispensável para todas as pessoas que atuam no processo 

educativo, pois não importa a formação, porque podem existir ou não lacunas que fazem parte 

da construção da identidade de cada sujeito. 

No parque, as paredes continuam a transmitir informações sobre o que meninas e 

meninos devem brincar. Os muros ao redor do parque possuem os desenhos a seguir: 

 

Figura 16 – Desenhos nos muros do parque do CMEI União da Boca do Rio 

 

 
Fonte: Fotos feitas pela professora-pesquisadora, 2017. 
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As imagens passam as mesmas mensagens das figuras de número 14, contudo a 

desobediência infantil às mensagens postas também é forte nesse espaço: quase todas as 

crianças transgridem a prescrição instituída nas pinturas do muro, pois elas correm bastante 

quando estão sem atividade dirigida por nós professoras ou ADIs. 

Ainda para além das crianças, os/as responsáveis por elas também recebem prescrições 

de atividades a partir da escrita de avisos destinados para homens e mulheres, conforme pode 

ser observado nas imagens. Nos avisos, há uma visibilização de que o cuidado é de 

responsabilidade das mulheres, pois quando a mensagem não é exclusivamente para cuidar 

das crianças, o cumprimento vocativo aparece na forma masculina. 

 

Figura 17 – Imagens de cópias de avisos produzidos no CMEI União da Boca do Rio 

    

     
Fonte: Fotos feitas pela professora-pesquisadora, 2018. 

 
 

Ainda sobre a imagem da criança, nota-se que esta apresenta características de uma 

criança branca, sendo possível também observar a lupa sobre a cabeça da criança, mostrando 

uma passividade dela, que é apresentada como se fosse sujeito de experimento ou 

investigação, pois a criança permanece de olhos fechados para que a mão com uma lupa, 

representando a figura de um adulto, a examine. Daí, coloca-nos em suspense sobre o que 
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falamos a respeito de as crianças serem atores sociais e que contribuem com a cultura. Desta 

forma, percebemos visivelmente a intenção e manutenção da imagem da criança como objeto 

de desejo e não como sujeito de direito tão preconizado no estatuto da criança e do/a 

adolescente. 

As prescrições de gênero podem ser observadas também nos materiais produzidos pelo 

órgão central da Secretaria Municipal de Educação – SMED. É forte ainda a marca do que 

“deve ser de menino” e o que “deve ser de menina”. 

 

Figura 18 – Imagens da Agenda da creche, do diário de classe e da agenda da família 

    
 

 
Fonte: Fotos feitas pela professora-pesquisadora, 2018. 

  

A agenda para comunicação entre o CMEI e a família possui a imagem de uma 

menina com uma boneca loira nas mãos. No diário de classe, onde são anotadas todas as 

informações importantes sobre as crianças, é apresentada uma imagem de um menino com 

uma bola nas mãos. O diário da família, que é um material de uso exclusivo da família, 
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apresenta a imagem de um menino brincando com bolinhas de sabão. Neste sentido, mais uma 

vez, os brinquedos dos meninos remetem ao espaço público e os da menina remetem ao 

espaço privado do cuidado do outro. Sendo assim, os instrumentos de registros apresentam as 

mesmas prescrições de gênero veiculadas por docentes, ADIs, familiares, gestoras e pela 

coordenadora pedagógica. É preciso, portanto, chamar a atenção para essas situações como 

forma de reivindicar mudança de postura de todos/as que estão envolvidos/as no processo 

educativo. 

Em se tratando desses materiais citados: agenda, diário de classe e diário da família, 

que são usados desde 2016, estes foram todos produzidos pela mesma empresa de consultoria 

que esteve envolvida no processo de elaboração dos referencias curriculares52 para a educação 

infantil, dos quais fui colaboradora no que se refere à discussão de gênero. Assim, mesmo 

depois de alguns debates que fiz com duas de suas consultoras para a elaboração do que eu 

iria garantir na escrita do texto sobre gênero, as mesmas terminaram não se apropriando sobre 

a problemática das relações de gênero. 

Fica evidente que é urgente uma discussão geral e profunda sobre as questões de 

gênero, de forma que seja construída uma política de formação com tal temática. 

Contudo, ao trazer a problematização a partir dessas imagens, é importante que 

sejamos críticos em problematizar quais condições reais e diretas, nós, profissionais da 

educação básica, temos para realizar um trabalho crítico desde que somos subjugados como 

não capazes de produção do conhecimento, assim como também não são oferecidas reais 

condições materiais para que sejamos professoras-pesquisadoras. Isso, afirmo a partir do meu 

próprio processo enquanto professorinha-ciborgue, como me vejo rotulada por diversos 

segmentos que compõem a educação básica.  

Imagino que seria melhor eu fazer uma prática repetitiva, pois eu teria menos trabalho 

e ainda não seria incompreendida sobre a forma que proponho para mediar as aprendizagens 

das crianças. Para além disso, sou uma profissional que resvalo muitas vezes ou algumas 

vezes na minha prática, mesmo com tantos anos de experiência e sempre pesquisando e 

refletindo sobre o meu fazer pedagógico. 

 

2.2 Qual a formação continuada oferecida à professora e ao professor da Educação 

Básica aqui no Brasil? 

 

                                                           
52 Informei sobre a minha participação no processo de construção dos RCMEI em relação à construção do texto 

sobre gênero logo na minha apresentação aqui nesta tese.  
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As/os professoras/es são chamadas/os por muitas “políticas públicas” a serem 

instituídas/os como profissionais responsáveis pela formação dos recursos humanos 

necessários ao futuro da nação. Antônio Nóvoa (2014), autor português, com expressivo 

reconhecimento no Brasil, argumenta que, para além do futuro financeiro do Brasil, existe 

uma outra máxima que coloca os/as professores/as no centro das preocupações anunciadas nas 

referidas políticas que são esses/as profissionais responsáveis por preparar os/as jovens para a 

sociedade da informação e da globalização. 

Parece e sinto no exercício diário do trabalho docente que a tentativa é despolitizar a 

necessidade de outras políticas que não vêm dando certo no país. A política de segurança 

pública, a da saúde, a da cultura e a política social, vêm pela margem e não ao centro, ficando 

assim o peso no inconsciente coletivo do povo brasileiro, que é o ser professor/professora, o 

personagem para a grande redenção do país. Não nego que seria realmente um grande avanço 

para o desenvolvimento não só a nível material, mas a nível social, a nível humano, se a 

educação funcionasse de uma forma que garantisse o bem-estar de todos/as aqueles/as que 

participam da instituição educação. 

Mas parece-me estéril a tentativa de colocar sobre a figura desse profissional a 

responsabilidade de uma nação. Ainda porque esse mesmo profissional sofre das mesmas 

mazelas, que é falta de acesso a bens públicos, como todo e qualquer outro “não-cidadão” 

reconhecidamente no cotidiano como Zés Ninguéns e Marias Alguéns. Os cantores e 

compositores Caetano Veloso e Gilberto Gil já anunciam uma fala da esterilidade na política 

pública, a partir da letra da música Haiti. Enfatizam e clamam por atenção: 

Haiti 

Quando você for convidado pra subir no adro 
Da fundação casa de Jorge Amado 
Pra ver do alto a fila de soldados, quase todos pretos 
Dando porrada na nuca de malandros pretos 
De ladrões mulatos e outros quase brancos 
Tratados como pretos 
Só pra mostrar aos outros quase pretos 
(E são quase todos pretos) 
E aos quase brancos pobres como pretos 
Como é que pretos, pobres e mulatos 
E quase brancos quase pretos de tão pobres são tratados 
E não importa se os olhos do mundo inteiro 
Possam estar por um momento voltados para o largo 
Onde os escravos eram castigados 
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E hoje um batuque um batuque 
Com a pureza de meninos uniformizados de escola secundária 
Em dia de parada 

E a grandeza épica de um povo em formação 
Nos atrai, nos deslumbra e estimula 
Não importa nada: 
Nem o traço do sobrado 
Nem a lente do fantástico, 
Nem o disco de Paul Simon 
Ninguém, ninguém é cidadão 
Se você for a festa do Pelô, e se você não for 
Pense no Haiti, reze pelo Haiti 
O Haiti é aqui 
O Haiti não é aqui 
E na TV se você vir um deputado em pânico mal dissimulado 
Diante de qualquer, mas qualquer mesmo, qualquer, qualquer 
Plano de educação que pareça fácil 
Que pareça fácil e rápido 

E vá representar uma ameaça de democratização 
Do ensino do primeiro grau 
E se esse mesmo deputado defender a adoção da pena capital 
E o venerável cardeal disser que vê tanto espírito no feto 
E nenhum no marginal 
E se, ao furar o sinal, o velho sinal vermelho habitual 
Notar um homem mijando na esquina da rua sobre um saco 
Brilhante de lixo do Leblon 
E quando ouvir o silêncio sorridente de São Paulo 
Diante da chacina 
111 presos indefesos, mas presos são quase todos pretos 
Ou quase pretos, ou quase brancos quase pretos de tão pobres 

E pobres são como podres e todos sabem como se tratam os pretos 
E quando você for dar uma volta no Caribe 
E quando for trepar sem camisinha 
E apresentar sua participação inteligente no bloqueio a Cuba 
Pense no Haiti, reze pelo Haiti 
O Haiti é aqui 
O Haiti não é aqui     

                                         (Caetano Veloso; Gilberto Gil,1993) 

 

Na música, já é apontado o quadro nacional brasileiro em que os discursos não 

correspondem às práticas que possibilitam a qualquer brasileiro/a sentir-se bem 

coletivamente. 
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Desta forma, as políticas53 desdobram-se no âmbito dos Estados e Municípios com a 

mesma lógica de condenar a/o professora/professor a um lugar de heroína/herói de uma nação 

que em real não tem condição de ser salva por ela/e. 

E é nessa perspectiva de redenção da sociedade que, nos últimos 08 anos, na cidade do 

Salvador, é possível verificar a compra de pacotes milionários adquiridos através da SMED 

que, por necessidade, “não sei a qual”, apresenta à sociedade soteropolitana uma imagem de 

investimentos grandiosos na educação pública municipal. Contudo, nós, professoras, que 

vivenciamos a realidade concreta, ao vermos apresentada na mídia uma imagem de sucesso 

(investimentos na formação, salários dignos, equipamentos de última geração e prédios 

suntuosos), não conseguimos acessar esses “benefícios” no cotidiano do nosso fazer 

pedagógico, em que é possível a qualquer pessoa presenciar uma fartura de ausências de 

materiais de custeio e capital nas unidades reais de ensino. Não é possível encontrar a imagem 

da unidade de ensino, a qual é veiculada na TV de diferentes grupos de empresários. Falta-nos 

tudo! 

Assim, é por conta e risco o que cada docente realiza na ação pedagógica que 

considere frutífera ao desenvolvimento da criança, adolescente, adulto/a e idoso/a. É possível, 

constantemente, presenciarmos equívocos pedagógicos como vistos na primeira sessão deste 

capítulo, ao listarmos algumas imagens e uma cena ocorrida no CMEI. 

Os pacotes comprados sob a alegação da resolução de problemas de formação de 

professores/as não sofrem nenhum processo de avaliação por aqueles/as que são o alvo de tal 

política. A necessidade de dissimular sobre tal aspecto é convidar algumas pessoas da base, 

indicadas pelas escolas ou convidadas por alguns técnicos do órgão central, para que possam 

transmitir uma sensação de que em real a política estabelecida por tal governo tem atendido às 

necessidades elencadas pelos/as próprios/as professores/as. 

A minha participação na elaboração dos referenciais curriculares de educação do 

município talvez tenha sido um exemplo do que externei no parágrafo anterior, mas que, de 

forma inconsciente-consciente, aceitei participar na construção pensando na possibilidade 

também de produzir uma imagem de que o trabalho com as questões de gênero é possível na 

rede municipal de ensino desde a educação infantil, já que foi proclamada a chancela através 
                                                           
53 Apesar das mudanças de algumas políticas a partir dos governos dos presidentes Fernando Henrique Cardoso, 

Luís Inácio Lula da Silva e da presidenta Dilma Rousseff, não credencio uma transformação radical nas 
instituições em virtude da falta de uma política onde se fossem exterminadas as mazelas da ordem capitalista, 
onde o lucro deve ser garantido. Mesmo eu sabendo que algumas mudanças sociais e simbólicas ocorreram, 
mas que a falta de outras garantias essenciais não proclamadas pelas políticas públicas faz a sociedade 
retornar à ideia que perdurou até o meado dos anos 1990, na qual a meritocracia era a mola mestra da 
ascensão social, onde nunca tinha sido verificada as reais condições de cada segmento visto até o momento 
como minoria. 



108 
 

do referido documento norteador. A blasfêmia, mais uma vez, serviu-me, e as conexões do 

meu sujeito ciborgue garantiu-me tal posicionamento, já que não é possível ser vista como 

sujeito inteligível desde quando vivo nas margens. 

Nas políticas públicas instituídas nos últimos 08 anos, é possível constatar, a partir da 

consulta ao Ministério Público da Bahia, que diversas aquisições foram questionadas pelo seu 

desserviço e valor de custo milionário. Um pacote contraditório que posso citar é o pacote 

conhecido como Alfa e Beto54. 

Denise Souza (2018), em sua tese de doutoramento, traz algumas informações quando 

vai descrever sobre o pacote, ao dizer sobre a relevância de um protagonismo dos/as 

educadores/as ao rejeitar o pacote. Ela informa que no ano de 2013: 

O Programa Sistema Estruturado do Instituto Alfa e Beto (IAB) cumpriria o 
objetivo estabelecido pela gestão municipal de garantir resultados no 
processo de aprendizagem dos alunos condizentes com o ano de 
escolarização, especialmente no que se refere à garantia da alfabetização das 
crianças aos seis anos de idade. A formação continuada dos educadores da 
Rede se constituiu como primeiro passo à implantação da nova proposta, 
antes mesmo da formalização da adoção ao programa via decreto. Na 
semana pedagógica, os educadores foram recebidos com uma sacola de 
livros e por professores que realizariam a formação, sendo a grande maioria 
dos formadores oriundos de outras cidades. No primeiro momento, o 
processo de formação se caracterizava muito mais como uma orientação 
mecânica aos educadores para a posterior utilização do material junto ao 
aluno. [...] a fim de sensibilizar os educadores para a importância de 
implementar o programa como parte da solução para os problemas 
identificados nos resultados das avaliações externas. O programa foi 
escolhido e decidido pela gestão municipal sem diálogo com os profissionais 
que atuam diretamente na escola. [...] Havia muitos comentários sobre o 
absurdo político-pedagógico que estava sendo imposto aos educadores. 
Muitos se negavam a retornar às salas onde ocorria a formação, 
demonstrando profunda insatisfação pelo desrespeito duplo: a tudo que as 
escolas já haviam planejado para o ano letivo, mas principalmente por 
negarem todo o acúmulo da construção coletiva da escola, da experiência 
dos profissionais, em substituição por perspectiva ‘tarefeira’, profundamente 
alicerçada pelo argumento da ‘incompetência docente’. Nesse cenário de 
imposição, um questionamento coletivo por parte dos educadores e 
educadoras das escolas municipais ecoou, em virtude do descompasso entre 
as Diretrizes Pedagógicas da Rede Municipal de Educação de Salvador 
(baseadas na perspectiva socioconstrutivista) e o referido Programa 
(fundamentado na concepção tradicional de alfabetização) (SOUZA, 2018, 
p. 22-23). 
 

                                                           
54 O referido pacote foi comprado no dia 02 de janeiro de 2013. A compra chama atenção, pois é o segundo dia 

da administração do Prefeito eleito pela cidade, Antônio Carlos Peixoto Magalhães Neto, filiado ao partido 
dos Democratas. Assim, fica visível que não ouve avaliação da necessidade do programa e nem mesmo 
licitação para a compra do pacote de materiais como livro e também de formação continuada para 
professoras/es. 
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 Compreendo que muitos pacotes educacionais são descontextualizados, tão 

desnecessário e ultrapassados que é possível que alguns profissionais (professoras/es, 

gestoras/es, coordenadoras/es pedagógicas/os) de forma talvez desatenta também façam 

práticas pedagógicas também descontextualizadas, desnecessárias e ultrapassadas, mas 

acredito que outros profissionais desconfiem que as soluções apresentadas nos pacotes sejam 

tão fáceis e rápidas, que terminam optando por construir práticas que atendam realmente à 

clientela da educação básica em suas necessidades reais. 

Sendo assim, com tudo o que já foi dito sobre as práticas das pessoas envolvidas no 

processo educativo e mais sobre a falta de políticas de formação, é necessário se pensar qual 

currículo é viável para instaurar uma educação pautada no respeito às diferenças. Vemos, 

cotidianamente, um currículo performativo em que são considerados alguns aspectos para o 

desenvolvimento dos/as discentes, mas que exclui toda e qualquer possibilidade de 

performance do/a discente fora daquilo que está indicado. A possibilidade do/a discente ser 

quem ele/a deseja depende de quais marcadores serão acionados para a garantia do bem-estar 

na sua humanidade. 

A pesquisadora baiana Marilu Dantas55 (2014), em sua tese de doutorado, 

problematiza que há uma necessidade de a escola ir além de aceitar as diferenças das pessoas 

que dela façam parte. A autora diz que é preciso a escola ensinar a conviver com a 

diversidade e que eu prefiro optar pela palavra diferença56, pois acho mais abrangente. A 

autora cita Tomás Tadeu da Silva (2001) para dizer que: “A partir das teorias críticas que 

defendem o currículo como um espaço de poder, o conhecimento corporificado nele, carrega 

as marcas indeléveis dessa relação, pois o currículo reproduz culturalmente as estruturas 

sociais de poder” (SILVA, 2001, p. 24 apud DANTAS, 2014, p. 100). 

E não importa que nos Referenciais Curriculares da Educação Infantil, desde 1998, 

propague-se a necessidade de um trabalho que respeite as crianças sem a hierarquização entre 

meninos e meninas, mas a falta de compreensão do porquê e de como deve ser mediado tal 

                                                           
55 O nome em questão é a forma como a pesquisadora é conhecida na sua vida privada e na sua vida pública. 

Assim, é o seu nome social. O nome oficial é Maria da Conceição Carvalho Dantas. 
56  Para tal escolha, fortaleço-me nos estudos Richard Miskolc (2012), que faz uma reflexão sobre as duas 

palavras: diversidade e diferença. O termo “diversidade” é ligado à ideia de tolerância ou de convivência, e o 
termo “diferença” é mais ligado à ideia do reconhecimento como transformação social, transformação das 
relações de poder, do lugar que o Outro ocupa nelas. Quando você lida com o diferente, você também se 
transforma, se coloca em questão. Diversidade é “cada um no seu quadrado”, uma perspectiva que 
compreende o Outro como incomensuravelmente distinto de nós e com o qual podemos conviver, mas sem 
nos misturarmos a ele. Na perspectiva da diferença, estamos todos implicados/as na criação desses Outro, e 
quanto mais nos relacionamos com ele, o reconhecemos como parte de nós mesmos, não apenas o toleramos, 
mas dialogamos com ele sabendo que essa relação nos transformará (p. 15-16). 
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processo de ensino-aprendizagem impossibilita a implementação de um processo educativo 

com o qual se possa, em verdade, respeitar todos/as dentro de suas singularidades. 

A construção do Projeto Político Pedagógico57 é um outro ponto que se distancia do 

que é trazido nos referencias de educação no que diz respeito às singularidades dos 

indivíduos. Para a garantia de uma escola que paute os direitos humanos, é indispensável a 

implementação dos pontos que devem ser garantidos pela equipe escolar para que atendam a 

todos/as em seus inúmeros marcadores sociais, garantindo aos indivíduos um status de 

humano. 

Dantas (2014), ao falar da construção de um projeto curricular, coaduna com José 

Antônio González (2001), apresentando três aspectos importantes para a promoção do 

desenvolvimento do/a educando/a: [...] “currículo como fator de mudança que favorece o 

processo de atenção à diversidade; o delineamento de currículo em nosso sistema 

educacional; e a proposta curricular para uma escola compreensiva” (GONZÁLEZ, 2001, p. 

128 apud DANTAS, 2014, p. 101), enquanto uma outra pesquisadora baiana, Elisete Santana 

França, ao falar sobre o currículo reflete que: 

 

[...] no processo de socialização e constituição das masculinidades e 
feminilidades é ensinado aos meninos como estes devem se relacionar com 
as meninas, e entre tais ensinamentos naturaliza-se o poder masculino sobre 
o feminino, a subserviência das mulheres, atos agressivos para meninos, 
enfim, modelam-se e reiteram-se papéis específicos para homens e mulheres. 
Logo, a discussão acerca das questões de gênero não pode ausentar-se do 
currículo escolar, visto que a escola é um espaço de socialização e 
construção de saberes (FRANÇA, 2018, p. 131). 
 

Com a implementação de um currículo igualmente defendido por Dantas e França, 

talvez fosse possível aos professores e professoras lidar melhor com o processo de 

aprendizagem que as crianças da primeira infância vivenciam, e que, aos poucos, pela 

performatividade do currículo tradicional, as mesmas começam a perceber que a invenção 

deve ser extirpada nos momentos coletivos ou mesmo permanecem no que desejam, mas que 

seus corpos são colocados em uma zona inóspita e marginal, onde as tentativas de 

apagamento de suas singularidades vão desde a violência simbólica até a violência física. 

                                                           
57 O projeto político pedagógico é um documento de construção coletiva de todos os segmentos que compõem a 

escola. O documento tem como objetivo definir a identidade da escola/CMEI e indica os caminhos que a 
mesma deve seguir. 



111 
 

Contudo quero evidenciar que no CMEI União da Boca do Rio não presenciei e nem 

presencio a violência física, mas a simbólica, de modo que é possível até perceber a partir das 

imagens e cenas apresentadas na primeira seção desse capítulo. 

França (2018, p. 168-169) ainda indica que: 

 

[...] precisamos problematizar a discussão das questões de gênero e 
masculinidades no currículo [...]. É preciso tomar um partido pela escola, de 
modo que possamos, por meio da premissa dos Direitos Humanos, discutir o 
direito à educação de qualidade para uma grande massa de estudantes, na sua 
maioria negros, presentes nas escolas públicas da Bahia, em especial na 
cidade de Salvador. E esse direto perpassa pela apropriação da cultura e da 
autonomia dos sujeitos sociais que compõem a escola e de um trabalho que 
problematize as vivências conflitivas da nossa sociedade, como as questões 
raciais, sexismo, as desigualdades de gêneros a intolerância religiosa, entre 
outras situações que impossibilitam a construção de uma educação mais 
igualitária. 

 
Ao falarmos sobre o currículo ser performativo, devemos lembrar que, 

 
O desenvolvimento dos atos performativos que atendem à linearidade 
sexo/gênero/prática sexual começa já na infância, nas relações familiares e 
nas brincadeiras infantis dos sujeitos com os seus pares e/ou com adultos, 
pois é por meio das brincadeiras que as crianças se apropriam dos códigos 
culturais e reiteram os papéis sociais, além de expressarem sentimentos de 
alegria, afeto, angústia, perda, agressividade, entre outros (FRANÇA, 2018, 
p. 77). 

 

Nessa perspectiva, qual é a aprendizagem que a escola vem privilegiando a partir do 

desenvolvimento de um currículo quase que universalista norteador de diferentes realidades 

sociais nas diferentes regiões de Salvador? Miranda (2014), por sua vez, faz tal afirmação a 

partir da constatação da pesquisa feita em 11 CMEIs, referentes às 11 regiões nas quais 

Salvador estava dividida58, nos anos 2012-2013. Deste modo, como em tantos outros trabalhos 

de teses e dissertações, é possível encontrar a formalização de um currículo que apaga as 

identidades dos/as discentes e das/os docentes. 

 

2.3 Aprendizagens para quem e como? 

 

A aprendizagem humana é solidificada a partir da formação social em contato com o 

outro. E, considerando como é que os indivíduos se formam como sujeitos, é importante 

pensar a respeito de como as expectativas e prescrições sociais acontecem ou são transmitidas 
                                                           
58 Na atualidade, Salvador encontra-se dividida em 10 grandes regiões. 
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a partir de linguagens verbais e não verbais. Nesse sentido, é importante acatar considerações 

sobre o desenvolvimento da linguagem a partir dos estudos de Lev Semenovitch Vygotsky 

(2007), que considera a convergência da fala e da atividade prática um momento significativo 

no desenvolvimento intelectual que dá origem às formas puramente humanas de inteligência. 

Ainda considero que as crianças da primeira infância59 aprendem muito mais pelos 

gestos do que pela fala. 

Frequentemente, na educação, reduz-se o conceito de aprendizagem à modificação 

comportamental. Do mesmo modo, também se reduz a aprendizagem ao ato de aprender 

exclusivamente no contexto escolar. Em concordância com Felix Díaz (2011), prefiro a 

descrição e não o conceito de aprendizagem, que é um dos fenômenos mais complexos da 

mente humana. O referido autor apropriou-se de uma afirmação de seu antigo professor Diego 

González Serra, que proclamava o seguinte: “a essência da aprendizagem consiste no 

surgimento e modificação do reflexo psicológico da realidade” (2011, p. 82). 

Entretanto, Díaz (2011) alerta que, ao aproveitar tal afirmação sobre a modificação 

como característica primeira da aprendizagem, não reduz o conceito de aprendizagem ao 

comportamento, elucida as estruturas cognitivas e afetivas, como também independente da 

relação entre interno e externo, pode não acontecer mudança observável no comportamento 

que é algo externo e sim nas estruturas psicológicas, que é algo interno. 

Vygotsky e Jean Piaget são citados por Díaz (2011), por terem destacado a necessária 

inter-relação entre estados internos (do sujeito) e externos (do meio) “para autoconstrução 

psicossocial das pessoas através de sua aprendizagem em particular” (2011, p. 83). Para Diaz 

(2011), é sensato conceber que a aprendizagem pode ocorrer espontaneamente, ou seja, 

proposta pelo próprio sujeito, ou ocorrer a partir do ensino escolar e familiar, proposta por 

outros sujeitos.  

No processo de aprendizagem, é comum a existência de uma mediação que ocorre a 

partir de objetos e situações que transformam o sujeito. Também pode ocorrer a partir de 

signos que anunciam sua presença. Principalmente em crianças, é observável a função dos 

signos como mediação, mas não se descarta a possibilidade de a criança aprender por si e sem 

ajuda do adulto ou de outra criança.  

Diaz (2011) enfatiza o seguinte: 

 

                                                           
59 A Lei Federal 13.257 de 08 de marco de 2016 que altera a Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da 

Criança e do Adolescente), estabelece, no seu artigo 2, que se considera primeira infância o período que 
abrange os primeiros 6 (seis) anos completos ou 72 (setenta e dois) meses de vida da criança. 
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Em qualquer dessas mediações (externa ou interna), o aprendizado 
(habilidades, valores, informações) sempre têm sua fonte no meio natural-
social, isto é, no que é externo ao sujeito; além do que cada pessoa constrói, 
segundo sua forma própria de construir, combinando seus aprendizados 
anteriores e os novos e levando em conta suas possibilidades internas, 
biológicas e/ou psicológicas (DÍAZ, 2011, p. 84). 

 

Diante dos argumentos apresentados nas transcrições a partir do pensamento de Diaz 

(2011), percebe-se que a aprendizagem pode ser espontânea ou acontecer a partir de signos, 

mas a ressalva é que as crianças também podem aprender sozinhas, sem intervenção de outra 

criança ou uma pessoa adulta.  

As mediações e o aprendizado, por sua vez, têm suporte no meio social. Apesar disso, 

no cotidiano, percebo que as crianças aprendem mais com outras crianças de que com adultos. 

Pois elas querem mais parecer com outras crianças do que com os adultos que vivem à sua 

volta. Prestam atenção como as outras crianças se comportam. Assim, o processo de cognição 

das crianças pode ser inventivo e não exclusivamente reproduzido. 

Mas, afinal, o que é cognição? Segundo Kastrup, Tedesco e Passos (2008), cognição é: 

 
[...] uma relação intencional entre um sujeito e um objeto. Os conteúdos 
cognitivos – os símbolos – são correlatos mentais de uma realidade 
preexistente. Além de pressupor sujeito e objeto como polos prévios ao 
processo de conhecer, a concepção de cognição como representação traz 
consigo a preocupação com a busca de leis e princípios invariantes, 
condições de possibilidade do funcionamento cognitivo. [...] A cognição é 
identificada como inteligência [...] (KASTRUP, TEDESCO, PASSOS, 2008, 
p. 9-10). 

 

Contudo, as referidas autoras e o referido autor têm críticas ao conceito, pois 

diagnosticam que as ideias contidas no conceito trazem uma concepção limitada e inadequada 

ao processo de conhecer. 

Assim, introduziram ao conceito de cognição novas questões, como a criação, a 

invenção de problemas e as modulações da cognição no mundo contemporâneo. Desta 

maneira, conhecer não é unicamente representar, muito menos a exclusiva atividade “de um 

sistema ou estrutura cujas regras invariantes seriam encapsuladas e refratárias ao tempo”. 

Pois, se assim o for, será identificado com o cognitivismo computacional. Concordo com as 

autoras e com o autor, visto que as novas questões permitem pensar a cognição como 

processo que não é estático, universal, e sim um processo criador. 

Afinal, como se dá a cognição? Para pensar nesse processo, apego-me a Kastrup, 

Tedesco e Passos (2008), que construíram a ideia de que conhecer é criar, é produzir a 
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realidade, no mundo conhecido60 e no mundo que conhece. Esta ideia é aportada no 

construtivismo radical que eles citam a partir de Humberto Maturana e Francisco Varela 

(1995), sobre estudos da cognição. Desta maneira, a cognição apresenta-se tanto como 

processo de produção quanto como produto. É o processo de conhecimento em sua dimensão 

temporal, que responde por sua transformação permanente.  

Kastrup, Tedesco e Passos (2008. p. 11) ponderam que, nesse processo de cognição, 

de “um lado tem os processos de criação de si, os devires cognitivos e a dimensão pragmática 

da cognição; por outro, temos o si mesmo cognitivo, os regimes cognitivos e os regimes de 

signos”. 

Nesta perspectiva, ocorre o alargamento da fronteira entre o cognitivo e o 

extracognitivo, que, segundo as autoras e o autor, é possível a partir da intervenção de vetores 

extracognitivos, como: forças do coletivo, a arte, a política da aprendizagem, os novos 

regimes de signo, as tecnologias, dentre outras.  

Com isso, os estudos da cognição fazem conexão com os estudos da produção da 

subjetividade. Nesta direção, a concepção é de uma cognição inventiva e ampliada. E, para 

esta tese, é no processo da cognição inventiva que estive atenta para observar as experiências 

das crianças sobre as questões de gênero, pois as experiências envolvem uma relação com o 

mundo e consigo mesmo. Para Kastrup, Tedesco e Passos (2008, p. 13), o mundo não é dado, 

mas efeito de nossa prática cognitiva, expressando uma política criacionista. Nesta senda, a 

cognição inventiva apresenta a política do aprendiz quando a aprendizagem é tratada do ponto 

de vista da invenção. 

Dentro da pesquisa feita e para falar de cognição, a linguagem é um importante 

elemento ao qual dei especial atenção, pois possui relação com a construção da subjetividade 

humana. E, se especificamente a linguagem não-verbal é o que mais atrai o interesse das 

crianças da primeira infância, Tedesco (2008) diz-nos que falar de linguagem é tratar da 

relação entre signos e não signos. 

Ao abordar a cognição, considero indispensável falar da subjetividade humana. Para 

isso, Kastrup diz ser importante a apropriação da autopoiese, criada na década de 1970 por 

Maturana e Varela, quando propõem que os seres vivos estão em constante processo de 

produção de si, em incessante engendramento de sua própria estrutura. Segundo Kastrup 

                                                           
60 Passos (2008, p. 81), fazendo uma reflexão a construção cognitiva, evidencia que o mundo conhecido é aquele 

que testemunha uma certa realidade cujo sentido não pode ser definido sem o background ou contexto dos 
estados internos do próprio organismo. Conhecer é configurar o mundo, é ensejá-lo ativamente. No lugar de 
conceber a atividade cognitiva como a apreensão de uma realidade preestabelecida, afirma-se que o mundo 
conhecido é um mundo sancionado, efeito de um ato de decretação. 
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(2008), esse pensamento vai de encontro com a taxonomia clássica, que tinha a concepção de 

que o organismo/seres vivos era um sistema de entradas e saídas, sem levar em consideração a 

possibilidade de autocriação. 

Kastrup (2008) afirma que Maturana e Varela inovam pelo fato de: 

 

[...] conceber um processo de transformação do vivo muito radical, do qual o 
evolucionismo não dá conta. Isso porque a teoria da evolução é uma teoria 
da evolução das espécies, operada através de seus representantes, os 
organismos concretos. O que esses autores põem em questão é a noção 
mesma de organismo dado, sobre o qual incidiram transformações. A recusa 
é de todo dado, organismo ou meio que funcione como fundamento da 
transformação (KASTRUP, 2008, p. 47-48). 
 

Assim, Kastrup (2008) traz a preposição de Maturana e Varela e reacende o 

criacionismo, que é inimigo do que o evolucionismo pretendia. Nas suas reflexões, a autora 

sai da referência de autopoiese como um plano científico para um plano filosófico. 

Compreende, portanto, que a ciência, sem pretender ocupar o lugar da filosofia, guarda em si 

um momento filosofante. 

A autora toma Guilles Deleuze e Félix Guattari (1991) para analisar as três formas de 

pensamento: Ciência, Filosofia e Arte. Kastrup (2008), então, apresenta que: 

 

[...] a ciência, como forma de pensamento, distingue-se [...] em primeiro 
lugar por impor limites, renunciando ao caos infinito e traçando um plano de 
referências a partir do qual ele não será pensado. Em segundo lugar, e como 
desdobramento do primeiro ponto, trabalha com variáveis independentes que 
ela busca coordenar. Em terceiro lugar, ela estuda mistos espaço-temporais e 
determina estados de coisas sobre os quais incide sua investigação. [...] o 
conhecimento é gerado sempre a partir de um observador parcial, o que 
significa dizer que o conhecimento científico é sempre busca de uma 
verdade em certas condições de observação. [...] O que caracteriza a 
filosofia, ao contrário, é buscar conceitos consistentes sem abrir mão da 
velocidade infinita. [...] quando examinamos a noção de autopoiese tal como 
é formulada por Maturana e Varela, verificamos que ela é uma função 
científica e não um conceito filosófico. [...] embora os seres vivos 
caracterizam-se pela incessante produção de si mesmos e pelo contínuo 
engendramento de suas fronteiras, tal movimento não pode ser concebido 
dissociado de uma contrapartida, a sobrevivência do organismo. A biologia 
da autopoiese trabalha, assim com dois eixos: o eixo da criação e o eixo da 
sobrevivência. [...] A via da argumentação foi a distinção entre máquina 
cibernética e máquina autopoiética. [...] as diferenças entre as máquinas, a 
primeira funcionando como sistema fechado e a segunda funcionando como 
sistema autoprodutivo. [...] Maturana e Varela advém do descentramento da 
dimensão cibernética da cognição para sua dimensão autopoiética. [...] 
Maturana e Varela recusam não é a cibernética, mas o aspecto metafísico ou 
transcendental da cibernética, que abole a dimensão temporal da estrutura, 
sua historicidade, sua abertura, e a toma como condição a priori da cognição. 
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[...] Maturana e Varela [...] fazem biologia nos moldes da ciência 
contemporânea, cuja metamorfose em relação à ciência clássica ocorreu 
justamente em virtude da tomada em consideração do problema do tempo, 
no sentido de criação, invenção da natureza, tal como foi concebido por H. 
Bergson. A ciência contemporânea, da qual Varela e Maturana fazem parte é 
nesse sentido, efeito da filosofia bergsoniana (p. 49-55). 
 

Kastrup (2008), na formulação sobre cognição inventiva, informa que Deleuze e 

Guattari têm um profundo interesse pela obra de Maturana e Varela, em uma dimensão 

filosófica e não epistemológica. Ela ainda faz a reflexão de que autores como Henri Bergson, 

Merleau-Ponty, Deleuze e Guattari nunca visaram avaliar os resultados da ciência, mas tomar 

a ciência como fenômeno ou discurso que não pode ser ignorado pela filosofia. Assim, é 

importante pensar que a filosofia “cria conceitos que portam a velocidade infinita, o 

acontecimento que dissipa toda ordem que se esboça, que sobrevoa toda atualização, todos os 

estados de coisas” (p. 56). 

A possibilidade de pensar nas experiências das crianças sobre gênero, a partir de 

instrumentos da filosofia, remete-me à ideia esboçada por Kastrup, pois, em nenhum 

momento, vou precisar avaliar sobre o que vivencio com as crianças. Ficará sempre em 

suspensão sobre o que poderá acarretar o futuro das mesmas mediante as experiências 

descritas aqui nessa tese. Nesse sentido, ainda seguindo a formulação de Kastrup, ressalto que 

a noção de autopoiese, a partir do interesse filosófico, traz à luz um processo de criação 

destituído de qualquer instância criadora. Assim, é o puro devir das crianças que estará 

apresentado nas cenas. 

Nessa perspectiva, é a subjetividade de cada criança que estará presente. E, para falar 

em subjetividade, se formos nos estudos de Guattari, Kastrup diz que é necessário pensar sua 

dimensão maquínica, o que é, para ele, o mesmo que falar em sua produção a partir de 

múltiplos componentes heterogêneos. Kastrup (2008), referendando-se em Guatarri (1992), 

diz que “a subjetividade é atravessada por diversos fatores de subjetivação, como instituições, 

objetos técnicos, saberes, etc” (p. 59). 

A subjetividade é configurada como pré-subjetiva, pois é constituída de múltiplos 

vetores heterogêneos, como: dispositivos sociais, técnicos, físicos e semiológicos, que podem 

ganhar aparência num território existencial, podendo surgir um sujeito. A dimensão da 

autopoiese em um aparato filosófico demonstra que há “vida no vivo”, ao passo que Kastrup 

ressalta que se pode definir vida como potência. Mas não sendo uma exclusiva encarnação na 

matéria orgânica, no ser vivo, “mas como criação marcada pelo inacabamento” (p. 62). 
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Desta forma, os limites entre psicologia, epistemologia e biologia desfazem-se nesse 

campo da cognição inventiva, pois, na contemporaneidade, os esquemas teóricos são 

atravessados de diferentes saberes. Neste prisma, trazer até mesmo a problematização de 

certos pares de oposição, como teoria/prática e filosofia/ciência é importante, pois é nessa 

aresta que Passos (2008) considera ser possível discutir a subjetividade. 

E é na perspectiva da interlocução com as crianças que nos Capítulos 5 e 6 deterei-me 

a mostrar o que vivenciei com elas, sem avaliar os possíveis efeitos sobre a experiência social 

das mesmas. E por que reafirmo sempre que não trarei os possíveis efeitos sobre tais 

experiências? Porque muitos estudos já foram feitos com este viés, inclusive apresentarei 

alguns deles no Capítulo 3, onde apresento um estado da arte da temática da tese, sem 

desprezar a singularidade que cada um esboça no seu processo metodológico e como também 

nos seus achados. 

Já que estamos falando de uma aprendizagem como processo artístico na possibilidade 

da criação do mundo de cada indivíduo, e como também de um mundo coletivo ou mundos 

coletivos, Sandra Mara Corazza (2013) informa-nos que se deve artistar – processo de 

inspiração – para que, de fato, façamos momentos de mediação significativos no processo 

ensino-aprendizagem. 

Corazza cita O Abecedário de Guilles Deleuze (2007), que, no vocabulário Professor, 

responde a uma pergunta de Claire Parnet, quando lhe indaga sobre ter 64 anos de idade e 

estar aposentado, se ele não sente falta de dar aulas, “já que sempre as dera, com paixão 

durante 40 anos, nos níveis médios e superior de ensino” (p. 17). E a resposta dada por 

Deleuze é que nos cabe uma reflexão sobre a necessidade de pensarmos sobre o processo de 

criação de situações didáticas empreendidas por docentes. Resumidamente, posso transcrever 

que Deleuze responde que sempre gastou muito tempo para preparar suas aulas e que, com o 

passar dos anos, ele passou a gastar mais tempo na preparação de aulas. Ao passo que tudo 

isso era ensaiado como no teatro. 

A partir do que Deleuze respondeu, podemos nos perguntar: O quanto estamos 

ensaiando para dar aulas? Quanto tempo temos destinado aos nossos ensaios? 

Em se tratando de Brasil, já existe uma normativa que institui a reserva da carga 

horária para o processo de planejamento das situações didáticas e estudo para aprimoramento 

profissional. Aos professores e professoras que atuam na educação pública em Salvador, foi 

concedida essa possibilidade de reserva técnica com os provimentos assegurados sem perda 
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nos salários, a partir de 201561, garantido no Plano de Carreira, Cargos e Vencimento dos 

profissionais da Educação, em 2014/2015, que assegura 1/3 da jornada de trabalho para os/as 

professores/as para atividades de planejamento pedagógico e formação. 

Apesar dessa garantia em ter um tempo reservado para o ensaio, elucidado por 

Deleuze, os/as professores/as da rede municipal de ensino na cidade do Salvador vêm 

enfrentando diversas dificuldades, pois, na atualidade, é possível perceber uma desvalorização 

profissional a partir da gestão (2013-2020) do Prefeito Antônio Carlos Peixoto Magalhães 

Neto, pois esta vem negando a possibilidade de estudo aos profissionais quando requisitam 

afastamento para a realização de mestrado e doutorado. Eu mesma sou um exemplo disso, 

posto que fiz o doutorado trabalhando 60 horas semanalmente, durante os dois primeiros anos 

e seis meses após ingresso, sendo que, nos últimos dois anos, permaneci trabalhando 40 horas 

semanalmente62.  

Isso é um processo de exclusão humana, pois provoca muitas ausências em momentos 

importantes que perfazem a nossa formação acadêmica, além de provocar um processo de 

adoecimento físico e até psicológico ao indivíduo, que precisa chegar em casa e perceber que 

continuará sem repousar para que consiga fazer as leituras necessárias referentes às 

disciplinas e também para a temática de pesquisa, que nem sempre é subsidiada por essas 

mesmas disciplinas cursadas para o cumprimento dos créditos. 

Após situar que aqui em Salvador não tem sido fácil para os/as professoras/es serem 

artistas no seu processo de formação continuada, vamos adentrar um pouco mais no que vem 

a ser ensinar com arte ou fazer de suas aulas ou momentos de mediação didática um processo 

artístico. 

Kastrup (2012), em seu texto Ensinar e aprender: falando de tubos, potes e redes, 

problematiza conceitualmente sobre o trabalho de professores e professoras nas dimensões de 

transmissão do conhecimento ou propagação da experiência que conduz para um aprendizado. 

                                                           
61 Apesar de garantido no plano de carreira e remuneração do magistério, que foi instituído pela Lei 8.722/2014, 

a instituição negligenciou o direito das/os professoras/es em gozar da sua reserva técnica interna e externa 
para estudo e planejamento sob a alegação de que não tinha profissionais suficientes para tal organização. Em 
abril de 2016, as/os professoras/es fizeram uma greve para que o direito fosse garantido a todos/as. Assim, o 
governo, após muita pressão, contratou temporariamente profissionais para que pudessem garantir tal direito.  

62 Possuo um cadastro de professora de 40 horas e outro cadastro de coordenadora pedagógica de 20 horas. A 
partir do dia 09 de setembro de 2016, tive uma licença aprimoramento concedida no meu cadastro de 
coordenadora pedagógica, após apresentar diversos quadros de doenças em virtude do desgaste físico e mental 
ao qual estava submetida pela negação de um direito constante no plano de carreira, criado na gestão da então 
prefeita do Salvador, Lídice da Matta, que teve em sua gestão como secretária de educação a senhora 
Elisabeth Maria Souto Wagner, nos anos de 1993 a 1996. Nessa perspectiva, é que nos meus agradecimentos 
há o nome de tantas pessoas que colaboraram para que eu pudesse efetivar a tese, bem como poder cursar os 
componentes curriculares. Mais uma vez, obrigada a todas! 
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A autora inicia a discussão dizendo que é necessário diferenciar o ensino entendido 

como transmissão de informação e o ensino como propagação da experiência. Kastrup baseia-

se na ideia de cognição entendida como invenção a partir de um estudo de sua autoria e que 

foi publicado em livro no ano de 199963. Ela ressalta que: 

 

A abordagem cognitivista identifica o conhecer ao processamento de 
informações. O entendimento do ensino como transmissão de informação é 
pautado neste modelo da cognição. A transmissão de informação reproduz a 
antiga ideia de instrução e de transmissão de saber. Não há nada a ser 
experimentado, criado ou inventado. A aprendizagem é uma questão de 
processamento de informações e de conservação na memória. Na melhor das 
hipóteses, trata-se de aprendizagem inteligente, com vistas à solução de 
problemas. Podemos chamar este modelo de ensino de modelo do tubo 
(KASTRUP, 2012, p. 01). 

 

Dessa forma, a professora e o professor são quem detêm o conhecimento que será 

transmitido para os/as discentes. Contudo observo na minha prática atualmente que, 

principalmente com o advento do acesso à internet, ouço diversos relatos de colegas que 

evidenciam que são confrontados cotidianamente na socialização dos saberes pelos/as 

alunos/as desde o ensino fundamental 1 até o Ensino Médio.  

Posso trazer aqui também um exemplo de que não é só nesses níveis que os/as 

educadores/as podem sofrer o confronto na condução do processo ensino aprendizagem. No 

início do ano de 2017, no momento da rodinha, como de costume ao sentar no chão, disse 

para as crianças de 3 anos de idade: “vamos sentar com a perninha de índio”. Um aluno, 

antes de sentar, contestou dizendo: “eu não sou índio”. No momento, a ADI que 

acompanhava o processo de organização da rodinha ficou parada me olhando esperando a 

minha reação para conduzir aquela rejeição da criança.  

Eu fiquei paralisada, pensando como eu, uma pessoa com tantos anos de experiência 

docente, nunca havia me atentado para tal imposição. Assim, após essa tempestade mental, 

disse para o menino que ele sentasse como quisesse. O menino, então, disse que iria sentar 

igual aos colegas, mas que a perna ficaria igual às asas da borboleta que tinha assistido no 

Discovery Kids, quando foi na casa da patroa de sua mãe. 

Fiquei tão pensativa quanto à reivindicação do menino que, toda vez em que íamos 

sentar na rodinha, nós dizíamos que iríamos colocar a perna imitando a asa da borboleta. A 

consigna da asa da borboleta foi incorporada por todas as crianças, eu deduzo que por, talvez, 

                                                           
63 Para saber mais: KASTRUP, Virginia. A invenção de si e do mundo: uma introdução no estudo da cognição. 

Campinas: Papirus, 1999. 
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terem assistindo ou até mesmo para os que nunca assistiram, tenham visto uma novidade 

naquele momento de sentar, além de sabermos que as crianças imitam e aprendem mais com 

outras crianças do que com os adultos. 

A cena descrita é o reflexo da sociedade contemporânea, na qual ocorre a socialização 

de informação para aqueles/as que conseguem acessar alguns meios de comunicação. Kastrup 

(2012) diz, inclusive, que esse processo é tão acelerado que pode convocar a mudança 

constante do foco de atenção. Assim, ocorrendo a distração. A autora, ao falar de distração, 

cita o processo de funcionamento da mesma. 

 

A distração é um funcionamento onde a atenção vagueia, experimenta uma 
errância, fugindo do foco da tarefa para a qual é solicitado prestar atenção e 
indo na direção de um campo mais amplo, habitado por pensamentos fora de 
lugar, percepções sem finalidade, reminiscências vagas, objetos desfocados e 
ideias fluidas, que advêm do mundo interior ou exterior, mas que têm em 
comum o fato de serem refratárias ao apelo da tarefa em questão 
(KASTRUP, 2012, p. 01). 

 

Contudo, Kastrup diz que o distraído é concentrado, mas que a atenção foi conduzida a 

outro lugar. Dito isso, sempre observo com o trabalho com crianças da primeira infância que, 

por elas sempre estarem disponíveis a descobrir o mundo, a sensação que podem passar é que 

estão distraídas, mas sempre percebo que elas estão tentando conhecer e criando 

possibilidades sobre o que estão acessando naquele exato momento ou até mesmo depois.  

Em 2015, chegando em uma manhã para trabalhar com crianças do grupo 2, iniciei a 

rodinha e elas sugeriram que eu contasse uma história e eu iniciei o conto. Uma menina ficou 

levantando o tempo inteiro e vinha perto de mim e dizia: “você nem é bebê, não é, minha 

pró?” Eu achei nesse momento que ela gostaria de ouvir uma história sobre bebê ou a forma 

como eu estava contando não estava interessante. Mesmo assim, decidi por perguntar o que 

ela gostaria de falar para mim e para os/as colegas. Parei a contação da história e deixei ela 

falar. Ela, então, externou que meu cabelo era bem pequeno e que eu nem era bebê. Assim, 

compreendi que a menina estava trazendo a sua experiência de ter visto sempre só os bebês 

com cabelos curtos e, ao me enxergar com o cabelo que havia cortado bem colado no couro 

cabeludo, terminou causando-lhe estranheza. O que estava em jogo era uma nova 

aprendizagem que a criança estava externando mediante ter ficado dois dias só me olhando, 

sem falar nada. No dia em que cheguei com o cabelo cortado, as crianças ficaram falando 

sobre o cabelo estar pequeno, mas a menina não falava nada e só olhava. Três dias após isso, 

ela externa tal aprendizagem. 
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Kastrup alerta que distração é potente para o processo de invenção, que é diferente do 

processo de dispersão, pois a mesma é sempre estéril ao processo de criação. Porém os dois 

processos colocam em confronto o modelo tubo de ensinar – modelo de “ensino como 

transmissão de informação” (KASTRUP, 2012, p. 01). 

Na educação em que o processo de ensino é de tubo e que pode ser também de pote64, 

a informação sempre precisa entrar e, para tanto, tem que ter condições perfeitas ou acúmulo 

de saberes anteriores para que de fato haja a aprendizagem e, se a aprendizagem não acontece, 

é porque o/a aprendiz, que é sempre aluno/a, não tem condições suficientes para que de fato 

aprenda. A Fenomenologia é apontada pela autora para nos dizer sobre a possibilidade de 

colocar entre parênteses esse dito não aprendizado, pois a questão é como a atenção se 

modifica e como o aprendizado da atenção participa do processo de invenção. 

 
A aprendizagem é um processo curioso, que pode produzir efeitos distintos 
no que diz respeito ao funcionamento da atenção [...] O aprendizado da arte 
não se submete aos parâmetros da solução de problemas, mas envolve 
experiências de problematização que forçam a pensar. Mais uma vez, cai por 
terra o modelo do processamento de informação. A arte não transmite 
informação, mas provoca perturbação. Ela mobiliza uma atenção de 
qualidade distinta daquela envolvida na execução de uma tarefa. O 
aprendizado da arte não se esgota na aquisição de respostas e de regras 
(KASTRUP, 2012, p. 02). 

 

Nessa perspectiva, enfatizarei a aprendizagem inventiva e não repetitiva. Para Kastrup, 

a aprendizagem inventiva possui duas características a saber: 

 
Em primeiro lugar, ela não se esgota na solução de problemas, mas inclui a 
invenção de problemas. Em segundo lugar, ela não é um processo de 
adaptação ao mundo externo, mas implica na invenção do próprio mundo. 
(KASTRUP, 2012, p. 02). 

 
 

                                                           
64 Não me detive sobre o modelo de pote aqui na tese em virtude do mesmo ter a mesma premissa do modelo 

tubo, em que há necessidade de preparação do aprendiz para poder, de fato, ter êxito no processo de 
aprendizagem. Kastrup, no texto falando sobre a educação de pote, traz uma metáfora budista. Ela descreve 
que nem sempre o pote está perfeito para receber o que vai ser dito pelo mestre. No ensinamento budista, são 
enumerados três defeitos no pote. O primeiro é o pote emborcado, no qual não se pode depositar nada. A 
pessoa chega para ouvir, mas não apreende nada. O segundo defeito é o pote rachado. O ensinamento entra no 
pote, mas não se mantém lá. A pessoa acredita que aprende, mas o progresso é muito lento, pois o recipiente 
está rachado e pouco se conserva. O terceiro defeito é o pote envenenado – que é o caso mais grave. Os 
ensinamentos não produzem benefício, pois o pote está contaminado, corrompendo tudo que nele é depositado 
(SAMTEN, 2001). Nele, todo conhecimento torna-se reconhecimento, julgamento baseado num saber anterior. 
Podemos nos livrar desta atitude através do que a Fenomenologia chama de práticas de redução, cujo objetivo 
é colocar entre parênteses a atitude atencional de recognição. A prática da meditação budista é um exemplo, 
assim como as práticas artísticas (2012, p. 02). 
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Ainda, a autora nos informa que o inacabamento é a marca permanente da 

aprendizagem inventiva e que também a desaprendizagem é um processo constante. 

Uma outra reflexão que a autora faz que, na minha prática, observo ser procedente, é 

sobre a possibilidade da professora e do professor atuar como um dispositivo por onde 

circulam afetos. Kastrup diz que ninguém é docente porque detém um saber, mas pelo fato de 

possuir “um savoir-faire. Ele não é professor porque detém um saber, mas porque possui um 

savoir-faire com esta dimensão da experiência” (KASTRUP, 2012, p. 02). 

Por isso, assumo que na minha prática tento trabalhar numa relação horizontal 

dialógica afetuosa. Pois sem isso não acredito ser possível fazer a mediação no processo que 

me envolve e envolve crianças tão pequenas com as quais convivo na minha atividade laboral 

e com quem também desenvolvi a pesquisa em foco. 

Eu, enquanto professora, percebo que, os instrumentos, as pessoas envolvidas no 

processo ensino-aprendizagem, são importantíssimos e que Kastrup diz ser uma rede. E como 

rede “é uma figura heterogênea, composta de pessoas e coisas, de experiências e práticas, 

linguísticas e não linguísticas. Não há via de mão única. As trocas se dão em múltiplas 

direções, envolvendo diversos atores, formais e informais” (KASTRUP, 2012, p. 02). 

Diferente do ensino tubo, a rede busca a propagação da experiência. Para a referida 

autora, essa propagação deve ser entendida igualmente às ciências biológicas. Nas ciências 

biológicas, Kastrup cita que a propagação de uma epidemia por bactérias ou vírus, onde o ser 

vivo infectado torna-se ele mesmo centro de propagação, funcionando como um centro 

potencial de novos processos. A propagação, aqui pensada do ponto de vista do sucesso do 

vírus, revela o mecanismo do processo de ensino-aprendizagem, que gera uma grande rede, 

múltipla e instável. O importante é que os links da rede se dão no plano afetivo da experiência 

e não no nível da transmissão da informação. 

Pelas considerações apresentadas por Kastrup, percebo que o tubo e a rede são 

diferentes políticas pedagógicas. Portanto, uma política pedagógica da invenção requer uma 

luta permanente contra o cognitivista que está em cada docente. No campo da invenção, faz-

se necessário capturar a atenção do/a aluno/a para que ele/a aprenda, mas é importante 

também promover o próprio aprendizado, dar atenção às forças do presente, que trazem o 

novo em seu caráter de perturbação, assim como encontrar estratégias de constante 

desmanchamento da tendência a ocupar o antigo lugar do/a professor/professora transmissor/a 

de saber. 

Num achado de rua, Messeder, em junho de 2018, estando em Portugal, 

especificamente em Coimbra, tira a foto de uma pichação em um muro e coloca na sua linha 
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do tempo no Facebook: “O que é preciso é reinventar o começo, ocupar o espaço da 

inquietação”. Ao fazer a leitura dessa frase, eu acho providencial o que poderia ser feito como 

uma política radical para a mudança de como vem se desenvolvendo a educação no Brasil em 

todos os níveis, mas quero ficar aqui pela educação infantil. É a inquietação de todos/as que 

compõem o processo de ensino aprendizagem nesse segmento que será frutífera para um outro 

formato onde as aprendizagens sejam inventivas e, consequentemente, viáveis à formação das 

crianças, que precisam de compreensão desde a mais tenra idade, sobre os processos coletivos 

e individuais que encontramos no planeta Terra, em particular no Brasil, já que é o espaço da 

realidade concreta dessas crianças que foram colaboradoras na pesquisa empreendida para a 

escrita dessa tese e que as apresentarei na última seção do Capítulo 4. 

No próximo capítulo, será apresentado um panorama sobre as pesquisas realizadas 

aqui no Brasil a partir de algumas fontes consultadas. 
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3. E COMO FICAM OS ESTUDOS QUE ARTICULAM SEXUALIDADE, GÊNERO E 

EDUCAÇÃO INFANTIL, NO BRASIL? – UM ESTUDO SEMPRE EM 

CONSTRUÇÃO 

 

O capítulo em questão é resultado de um processo de construção do Estado da Arte 

que iniciou no período o qual estava pensando em escrever o meu projeto de pesquisa para o 

mestrado65 e que caminhou no mestrado e seguiu no doutorado. 

Mas, pensando no título deste capítulo, a pergunta propõe que sejam demonstradas, de 

forma breve, quais as pesquisas realizadas na área em questão. Então, sugere-se que seja feito 

o Estado da Arte das pesquisas realizadas a respeito da temática enunciada. E o que vem a ser 

Estado da Arte? Atentemos para o seguinte: 

 
Nos últimos quinze anos, no Brasil e em outros países, tem se produzido um 
conjunto significativo de pesquisas pela denominação ‘estado da arte’ ou 
‘estado do conhecimento’. Definidas de caráter bibliográfico, elas parecem 
trazer em comum o desafio de mapear e de discutir uma certa produção 
acadêmica em diferentes campos do conhecimento, tentando responder que 
aspectos e dimensões vêm sendo destacados e privilegiados em diferentes 
épocas e lugares, de que formas e em que condições têm sido produzidas 
certas dissertações de mestrado, teses de doutorado, publicações em 
periódicos e comunicações em anais de congressos e de seminários 
(FERREIRA, 2002, p. 257). 
 

Norma Sandra Ferreira (2002, p. 257), em seu artigo intitulado As pesquisas 

denominadas “Estado da Arte”, levanta algumas questões, como: seria possível fazer um 

esforço de interrogar a história, a produção acadêmica sobre determinada área do 

conhecimento, optando por ler apenas dados bibliográficos e resumos dos trabalhos? O que 

significa ler esse lugar (catálogos), instituição de divulgação dos trabalhos, tomando como 

fonte documental para um mapeamento da produção acadêmica, em pesquisas denominadas 

‘estado da arte’? 

As pesquisas intituladas como “estado da arte” (considerando as várias áreas de 

conhecimento) são definidas como pesquisas bibliográficas, pois trazem em comum o desafio 

                                                           
65 Na dissertação de mestrado, consta um capítulo intitulado E COMO FICAM OS ESTUDOS QUE 

ARTICULAM SEXUALIDADE, GÊNERO E EDUCAÇÃO INFANTIL? – UM ESTUDO EM CONSTRUÇÃO. 
Contudo, possui um resultado parcial do que eu havia coletado até janeiro de 2014. O curso de mestrado foi 
realizado no Programa de Pós-Graduação em Estudos Interdisciplinares Sobre Mulheres, Gênero e Feminismo 
– PPGNEIM/UFBA. Algumas informações dessa pesquisa estão sendo apresentadas no final da sessão 
ESTADO DA ARTE: necessário para não ser tão óbvio. Mas o capítulo apresentado aqui nesta tese é uma 
continuidade do trabalho, que buscou mais informações contidas em algumas fontes até janeiro de 2016, sobre 
as pesquisas realizadas intercruzando infâncias/crianças, educação infantil, gênero e sexualidade. Assim como 
também alguns elementos aqui apresentados constam num texto que foi publicado nos anais do IV Enlaçando 
Sexualidades, em 2015. 
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de mapear e discutir sobre a produção acadêmica em diferentes campos. Ferreira (2002) ainda 

nos informa que as pesquisas com esse cunho também são reconhecidas porque adotam uma 

metodologia de caráter inventariante e descritivo da produção acadêmica e científica sobre o 

tema que busca investigar à luz de categorias e facetas que se caracterizam enquanto tais, em 

cada trabalho e no conjunto deles, sob os quais o fenômeno passa a ser analisado. 

E para que serve o “estado da arte” sobre um determinado assunto? O estudo deve ser 

feito com o objetivo de se ter conhecimento da possível “totalidade” de pesquisas 

desenvolvidas sobre um determinado assunto. Ou, pelo menos, apresentar um panorama mais 

ou menos real/atualizado sobre o que se tem produzido sobre uma determinada temática. A 

questão é que, principalmente as pesquisas realizadas em cursos de pós-graduação, são pouco 

divulgadas. A academia não possui ainda um sistema eficiente de difusão do conhecimento 

que se produz. As dissertações, teses, textos, relatórios, anuários, geralmente permanecem nas 

bibliotecas das universidades e só são consultadas esporadicamente, quando alguém se refere 

à existência daquele trabalho.  

Parece não ser hábito nosso, quando decidimos fazer uma pesquisa, procurar 

informações sobre o que já foi realizado/produzido sobre o assunto. Nesse sentido, estudos se 

repetem em todo o Brasil. Isto é perceptível quando vamos aos congressos, simpósios, dentre 

outros, em que apresentamos nossos textos com resultados das pesquisas em andamento ou já 

realizadas. Se pegarmos o caderno de resumos daquele evento, é fácil encontrar pesquisas tão 

parecidas que poderá se ter dúvida se não é o mesmo pesquisador/a, pois objetivos e 

instrumentos metodológicos são idênticos e se aproximam na temática proposta por diferentes 

pessoas em diferentes loci.  

O que pode justificar a relevância de estudos tão semelhantes é que cada caso tem suas 

peculiaridades, e sempre é possível trazer uma nova luz sobre determinado assunto a partir de 

uma dessas peculiaridades. Maria Soares (1989) justifica que a relevância de trabalhos sobre 

estado da arte é que: 

 
[...] essa compreensão do estado de conhecimento sobre um tema, em 
determinado momento, é necessária no processo de evolução da ciência, a 
fim de que se ordene periodicamente o conjunto de informações e resultados 
já obtidos, ordenação que permita indicação das possibilidades de integração 
de diferentes perspectivas, aparentemente autônomas, a identificação de 
duplicações ou contradições, e a determinação de lacunas e viés (SOARES, 
1989, p. 03). 

 

O/a pesquisador/pesquisadora é incitado/incitada pelo desafio de conhecer o que já se 

construiu do assunto que lhe interessa estudar. Em sua maioria, os/as que fazem as pesquisas 



126 
 

denominadas “estado da arte” têm como opção metodológica o levantamento e avaliação do 

conhecimento. A fonte básica dessas pesquisas, em geral, são faculdades, universidades, 

associações nacionais e órgãos de fomento de pesquisa (FERREIRA, 2002, p. 259). 

Apesar da constatação de que de 12 anos para cá as universidades produzem catálogos 

para colocar a comunidade acadêmica e não acadêmica a par de sua produção, para que se 

tenha acesso ao avanço da ciência, ainda é insuficiente, pois na atualidade são muitas 

universidades no país, sendo urgente um banco de dados informatizado que possa ser 

acessado de qualquer lugar do país e do mundo sobre qualquer estudo realizado nas 

universidades até dois anos anteriores à busca. Vale ressaltar que não há da nossa parte a 

pretensão de esgotar todos os meios de procura para a realização deste capítulo, em virtude 

das questões aqui apontadas. 

 

3.1 Estado da Arte: necessário para não ser tão óbvio 

 

A consulta tanto manual quanto aquela realizada por meio do campo de busca dos 

descritores utilizados para a seleção de trabalhos foram: educação infantil, gênero, relações de 

gênero, infância, crianças e sexualidade em diferentes arranjos. 

A consulta ao banco de dissertações de mestrado e pesquisas de doutoramento da 

Comissão de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) foi feita até janeiro de 

2016. 

Consultei, também, no mesmo período, o site da Revista Educação e Pesquisa da 

Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, aquela que aceita para publicação 

artigos inéditos na área educacional, resultantes de pesquisa de caráter teórico ou empírico, 

bem como revisões da literatura de pesquisa educacional. A referida revista é editada 

ininterruptamente desde 1975, originalmente como Revista da Faculdade de Educação e com 

o título atual desde 1999. 

Para a busca, utilizei os mesmos descritores, de modo que fui abrindo edição por 

edição da revista e fazia a leitura do título, resumo e também as palavras-chave de cada artigo, 

entrevista, traduções e outros, para fazer a seleção do que me interessava. 

O primeiro artigo publicado na revista, versando sobre a infância, aparece numa 

edição de vol. 7, n. 1 (1981) e segue assim, não de forma permanente, até o vol. 41, n. 4 

(2015). Durante este período, foram 24 edições que apresentaram textos envolvendo educação 

infantil, criança ou infância. 
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Uma informação importante merece ser destacada. Não encontrei nenhum trabalho que 

intercruzasse gênero/relações de gênero com crianças da primeira infância ou educação 

infantil. Assim, fica a pergunta, como uma revista de uma Faculdade de Educação não possui 

um trabalho de gênero intercruzado com infâncias, especialmente crianças de 0 (zero) a 06 

(seis) anos de idade ou educação infantil, mesmo havendo uma edição nomeada 

Desigualdade, diferença e políticas públicas para a educação – Vol. 39, n. 1 (2013). 

No caso da busca dos trabalhos da ANPED – Associação Nacional de Pós-Graduação 

e Pesquisa em Educação –, os textos foram coletados de modo manual em virtude do site da 

Associação não ter ferramenta de busca das temáticas nos diferentes GTs por descritores e ou 

palavras-chave. O número encontrado no site dessa associação é relativamente pequeno 

mediante a relevância dessa associação no campo educacional. 

Após a consulta nas fontes já citadas em parágrafos anteriores, encontrei um total de 

256 trabalhos, entre 1999 e 2015, mas ao iniciar a leitura dos resumos identifiquei pesquisas 

quase idênticas nas suas temáticas, no que se refere aos objetivos e procedimentos. 

Diante disso, elaborou-se uma tabela, abaixo descrita, apresentando um resumo do que 

foi encontrado na busca por trabalhos que intercruzassem educação infantil e gênero, e, 

educação infantil e sexualidade. 

 
Tabela 2 – Bases de dados consultadas com a temática: gênero, sexualidade e educação infantil. Brasil 

– 1999-2015 

PERÍODO 

TIPO DE PRODUÇÃO 
1999 - 2000 2001 - 2015 

Banco de Dados da CAPES 00 238 

Anais de Congresso ANPED 01 17 

Revista Educação e Pesquisa 00 00 

Total 01 255 

 Fonte: Tabela elaborada pela professora-pesquisadora, 2016. 
 

Após a leitura dos resumos, passei à leitura dos trabalhos que despertaram meu 

interesse, a partir dos resultados da busca sobre as pesquisas que foram desenvolvidas desde 

1999 até o presente momento. Interessava-me, ainda, as pesquisas que foram realizadas com 

crianças da primeira infância. A escolha por pesquisar a partir de 1999 deve-se à ocorrência 
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de um fato emblemático que aconteceu neste mesmo ano na reunião da ANPED, a saber66: a 

Professora Jane de Souza Felipe, responsável pela discussão sobre os problemas de gênero e 

sexualidade infanto-juvenis hoje, estabelecendo relação entre erotização, pedofilização da 

sociedade e o papel da mídia nesse processo, apresentou o primeiro trabalho sobre gênero, 

sexualidade e educação infantil. O fato repercutiu em diferentes setores da sociedade, mas foi 

marcante para as/os pesquisadoras/pesquisadores que tinham interesse em se aventurar na 

pesquisa sobre a temática de gênero e sexualidade na educação infantil. O trabalho em 

questão integra a apresentação dos trabalhos selecionados para compor esta proposta do 

“estado da arte” em construção aqui neste capítulo. Assim, a partir dos passos percorridos, 

selecionei algumas pesquisas que me possibilitaram uma leitura mais aprofundada. 

Nos últimos anos, alguns estudos têm sido realizados para a educação de crianças de 

zero a seis anos de idade, porém são direcionados, em sua maioria, aos aspectos de 

motricidade, afetividade, epistemologia do conhecimento, formação das/os profissionais, 

propostas pedagógicas, currículo e políticas públicas. A maior parte consiste em relatos de 

experiências coletados a partir de vivências no ambiente das escolas infantis, nos quais não 

aparecem as relações de gênero presentes neste espaço. 

Mas, além da publicação da pesquisa de Felipe (1999), uma pesquisa anterior a esta, 

na década 1980, de autoria da renomada autora Fúlvia Rosemberg, falecida em 2014, que 

tinha realizado seu doutorado em Psicologia da Infância, na Universidade de Paris, foi 

importante para quem pesquisa educação infantil e tinha interesse em articular com relações 

de gênero. 

O número foi crescendo exponencialmente, entretanto hoje estamos vendo o 

retrocesso com o objetivo de amedrontar quem pesquisa relações de gênero e sexualidades na 

Educação Básica. No ano passado, tive a oportunidade de acompanhar uma colega que estava 

no mestrado numa Universidade renomada do estado de São Paulo decidir por mudar sua 

temática, que era sexualidade e brincadeiras no ensino fundamental I, para falar de letramento 

no ensino fundamental, mediante orientação de colegas que disseram para ela que o momento 

estava muito difícil para fazer tal pesquisa. 

Mas vamos seguir com algumas pesquisas que selecionei, apresentando-as e fazendo 

algumas reflexões. As 07 (sete) pesquisas que foram selecionadas mediante algumas 

                                                           
66 Tive conhecimento desse fato numa palestra intitulada “Educando para a sexualidade: uma proposta de 

formação docente”, que a professora doutora Jane Felipe realizou no XIV Encontro Nacional de Didática e 
Prática de Ensino no ano de 2008. 
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informações e dados que constavam em seus textos originais, e mais o artigo de autoria 

apresentado na ANPED pela doutora Jane Felipe. 

No Brasil, Felipe (1999) desenvolveu uma pesquisa sobre Gênero e sexualidade nas 

pedagogias culturais: implicações para a educação infantil. O objetivo da pesquisa era 

problematizar as relações existentes entre Pedagogia, gênero e sexualidade na educação 

infantil, a partir da perspectiva dos Estudos Feministas e Estudos Culturais, tendo como 

marco teórico da análise a abordagem pós-estruturalista. A autora considera que a Pedagogia 

não é só um domínio de habilidades e técnicas, mas também um modo de produção cultural 

de como o poder e o significado são utilizados na construção e sistematização do 

conhecimento. A pesquisa em questão foi o primeiro trabalho a ser apresentado na 22ª 

Reunião Anual da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisas em Educação 

(ANPED), no ano de 1999. De acordo com a autora, professoras e professores não devem ser 

meros transmissoras/transmissores de conhecimento, já que, em princípio, são profissionais 

culturais literalmente relacionados com as questões públicas. 

Felipe (1999) afirma que a pedagogia e o currículo devem estar para além do domínio 

de tecnologias e processos. A linguagem, no ambiente escolar, é um amplificador dos 

elementos que compõem o pensamento, por exemplo, de uma criança. Então, deve-se analisar 

a expressão e o funcionamento desta linguagem, ou melhor, deste discurso que permeia a 

criança, pois o que se ativa nela mesma é o que foi excluído ou incluído através do que se 

produz e circula em seu entorno. Em entrevista concedida à Revista do Difere, v. 2, n. 3, 

ago/2012, justifica o seu interesse sobre a discussão gênero/sexualidade dizendo o seguinte: 

 
Sempre me chamou atenção, desde pequena, a maneira como as mulheres 
eram visibilizadas nos programas de TV, na comunidade religiosa da qual eu 
fazia parte (tive uma formação protestante), os comentários das outras 
pessoas. Ouvia um programa de rádio na minha infância onde o radialista 
dava conselhos extremamente machistas para as mulheres. 
 
 

A autora ainda pontua que essas questões têm sido pouco discutidas nas escolas e 

também nos cursos de Pedagogia, além dos cursos de formação de professoras/professores em 

geral. 

Ainda no que se refere ao quantitativo dos trabalhos (teses e dissertações) que constam 

aqui, é por considerar que são trabalhos que trazem as vozes das crianças com maior 

tenacidade, mesmo que alguns deles tragam as vozes de outros atores, como: responsáveis das 

crianças e professoras/es. Outrossim, é importante informar que também nessa perspectiva 
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busquei trazer apenas trabalhos que tenham sido realizados na área de educação, como 

também áreas correlatas com o processo de ensino-aprendizagem. 

 

Tabela 3 – Pesquisas Selecionadas 
PESQUISADORA/ 
PESQUISADOR 

TÍTULO OBJETIVO METODOL
OGIA 

LOCAL/ANO ÁREA DE 
CONCENTRAÇÃO 
DO 
CONHECIMENTO 

Arlete de Costa Cenas de 
meninos e 
meninas no 
cotidiano 
institucional 
da educação 
infantil: um 
estudo sobre 
as relações de 
gênero 

A pesquisa 
buscou 
investigar, em 
uma escola 
pública, como 
as crianças, de 
0 a 6 anos, 
interpretam, 
reproduzem e 
ressignificam 
comportament
os e regras 
sociais no que 
tange à 
construção do 
gênero 

Utilizou-se a 
observação e 
os registros 
do diário de 
campo, 
fotografias e 
filmagens 
focalizando 
as crianças 
e, também, 
as 
entrevistas 
com 
professoras e 
os 
questionário
s com as 
famílias 

Florianópolis, 
2004 

Educação 

Daniela Finco Faca sem 
ponta, galinha 
sem pé, 
homem com 
homem, 
mulher com 
mulher: 
relações de 
gênero nas 
brincadeiras 
de meninos e 
meninas na 
pré-escola 

Investigar as 
relações de 
gênero nas 
brincadeiras 
entre as 
crianças de 4 a 
6 anos, em 
uma escola 
municipal de 
Campinas 

A pesquisa 
foi realizada 
com uma 
perspectiva 
etnográfica, 
com registro 
de dados e 
execução de 
atividades 
lúdicas 

Campinas, 
2004 
 

Educação 

Judite Guerra Dos “segredos 
sagrados”: 
gênero e 
sexualidade no 
cotidiano de 
uma escola 
infantil 

Compreender 
os processos 
de formação 
das 
feminilidades 
e das 
masculinidade
s, em um 
espaço 
escolar, entre 
crianças de 4 a 
5 anos 

A pesquisa 
foi realizada 
a partir de 
observações, 
registros em 
diários de 
campo e 
entrevistas 
semiestrutur
adas com as 
crianças 

Porto Alegre, 
2005. 

Educação 

Zandra Elisa 
Arguello Arguello 

Dialogando 
com crianças 
sobre gênero 
através da 
literatura 
infantil 

Compreender 
os significados 
de gênero 
entre crianças 
de 4 a 6 anos, 
no espaço 
escolar 

Além da 
observação e 
dos registros 
de campo, 
utilizou-se 
11 histórias 
infantis não 

Porto Alegre, 
2005 

Educação 
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sexistas, que 
problematiza
vam 
questões de 
gênero 

Jussara Pietczak 
Appelt 

O cravo e a 
rosa: 
identidades 
generificadas 
na educação 
infantil 

Buscou-se 
analisar as 
representações 
de gênero com 
crianças de 4 a 
5 cincos anos 
e com 4 
professoras, 
para 
compreender 
os diferentes 
discursos e 
práticas 
pedagógicas 
na escola 

A pesquisa 
utilizou a 
etnografia 
para 
registrar e 
mapear as 
diferentes 
significações 
veiculadas 
em um 
espaço 
constituído 
pelo trabalho 
feminino 
 

Ijuí, 2007 Educação nas 
Ciências 

Bianca Salazar 
Guizzo 

“Aquele 
negrão me 
chamou de 
leitão!”: 
representações 
e práticas 
corporais de 
embelezament
o na Educação 
Infantil 

A pesquisa 
propõe-se a 
discutir em 
que medida as 
representações 
de beleza e de 
feiura são 
compreendida
s pelas 
crianças da 
educação 
infantil, em 
uma escola 
pública 

Para a 
realização da 
pesquisa 
foram 
apresentadas 
algumas 
situações 
desenvolvida
s no 
cotidiano 
escolar, para 
que 
pudessem 
expressar 
suas 
concepções 
a respeito do 
tema 

Porto Alegre, 
2011 
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A primeira pesquisa a ser abordada, conforme a tabela descritiva, recebe o seguinte 

título: “Faca sem ponta, galinha sem pé, homem com homem, mulher com mulher: relações 

de gênero nas brincadeiras de meninos e meninas na pré-escola”, de Daniela Finco (2004). A 

pesquisa buscou analisar as relações de gênero vivenciadas por crianças de 4 a 6 anos de 

idade, em uma instituição pública de educação infantil na cidade de Campinas, São Paulo. 

Como aporte teórico, a pesquisa utilizou-se dos estudos de Scott67 (1995), Louro 

(1997, 2002, 2003), Carvalho (1999; 2001) e Sayão (2001; 2003), entre outros, para 

compreender a infância, o conceito de gênero e o contexto da educação infantil; e, para a 

aplicação da metodologia, a pesquisadora focalizou nos momentos das brincadeiras, aspecto 

que conferiu à pesquisa condição bastante desafiadora, já que se tratava de uma experiência 

infantil repleta de símbolos e significações, por ser um momento de profundo processo de 

socialização entre as crianças. 

A pesquisa esteve atrelada ao registro em caderno de campo e ao registro fotográfico, 

que é um instrumento de coleta de dados pautado nos pressupostos etnográficos. A autora cita 

também a subjetividade do próprio pesquisador como elemento que não há como ficar fora do 

campo da produção de dados. Finco apropria-se de Frigotto (1999) para dizer que a 

subjetividade do investigador (acrescento investigadora) aparece como produto histórico-

social dentro do conjunto dos registros e dados da pesquisa. Isso talvez esteja aportado na 

concepção do sujeito localizador/encarnado, que trouxe na minha apresentação nessa tese. 

Identificar conceitualmente e compreender a perspectiva de atuação pedagógica por 

parte dos professores e das professoras também foi um aspecto que constituiu os dados da 

pesquisa, inclusive para favorecer ao debate das questões de gênero no espaço escolar, 

somado aos comportamentos expressados pelas crianças. Finco informa que, de acordo com 

Louro (2002), a escola e os/as professores/as são grandes influenciadores/as do modo pelo 

qual as crianças repetiram/repetirão as condutas, os comportamentos, os gestos e as falas 

relacionadas às questões de gênero. 

A apreensão dos dados partiu de uma perspectiva que considera os comportamentos 

produzidos na brincadeira como forma de socialização por parte das crianças. Sendo assim, 

                                                           
67 Já foi externado aqui que será colocado o nome completo do autor e da autora sempre que aparecerem pela 

primeira vez. Neste capítulo, optei por garantir a forma trazida nas pesquisas originais para não interferir a 
forma que as pesquisadoras fazem as referências aos autores e autoras que utilizam. Ainda, a escrita de 
palavras que generificam pessoas aparecerá, mais uma vez respeitando a construção dos trabalhos aqui 
apresentados. A exemplo quando autoras/es expressam a partir da palavra professores da educação infantil, 
desde quando sabemos que a maioria desses profissionais são mulheres, já que a presença dos homens é 
pouquíssima na primeira etapa da Educação Básica.   
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cabe citar o espaço da brinquedoteca, descrito na pesquisa como um lugar de grande 

variedade de brinquedos e espaço possível de integração entre meninos e meninas. 

A pesquisa apontou que a diversidade de brinquedos favoreceu à busca indiscriminada 

por um brinquedo por parte das crianças, elas estavam sempre brincando com todos os tipos 

de brinquedos. Os registros mostraram que muitos meninos brincavam de casinha, não 

hesitavam em participar da hora de cozinhar e fazer atividades que são tradicionalmente 

reconhecidas como “funções das mulheres”, assim como as meninas também agiam com 

brincadeiras consideradas de meninos, seja brincando de espada, seja de carrinho. 

Finco (2004) registrou o momento como bastante produtivo ao perceber que “as 

crianças trocavam e experimentavam os papéis considerados masculinos ou femininos durante 

os momentos das brincadeiras”. Outro ponto de relevância citado foi constatar que a escola 

valoriza e incentiva que as crianças circulem e agrupem-se nos momentos das atividades 

lúdicas, e nesses encontros, dos meninos e meninas, viram-se as “trocas, as experimentações, 

as transgressões e as resistências”. 

Essas percepções levaram a pesquisadora a afirmar que os estereótipos dos papéis, as 

regras e padrões de comportamentos são configurações pré-determinadas de vivenciar a 

temática gênero, construída a partir das construções sociais, mas nem tudo pode deter a 

experiência lúdica das crianças, pois, de alguma forma, há de escapar alguns gestos, sensações 

e sentimentos que são produzidos no momento exato da vivência. 

Desta forma, a pesquisa encaminha-se para uma perspectiva de reflexão, de 

observação e de compreensão daquilo que vai se manifestando no comportamento das 

crianças, indicando cada vez mais que as relações de gênero são fundamentadas nas 

diferenças entre os sexos, mas que, no espaço escolar, com a diversidade de crianças, 

brincadeiras e brinquedos, nem sempre é possível controlar e manter sob vigilância tudo 

aquilo que as crianças vão pesando e fazendo nos momentos lúdicos. Portanto, a construção 

das relações de gênero no ambiente escolar com as crianças vai se constituindo de acordo com 

o acesso, de acordo com o multiculturalismo, com a diversidade e com a variedade de 

espaços, brinquedos e práticas pedagógicas capazes de amplificar a percepção das crianças 

sobre os elementos que constituem, seja o menino, seja a menina, seja a característica de 

ambos em um único ser, ou menino ou menina. 

A segunda pesquisa a ser apresentada refere-se ao trabalho realizado por Arlete de 

Costa (2004) – Cenas de meninos e meninas no cotidiano institucional da educação infantil: 

um estudo sobre as relações de gênero – que buscou investigar, no Centro de Educação 

Infantil da Rede Municipal de Criciúma – RS, como as crianças de 0 a 6 anos expressam as 
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relações de gênero no cotidiano da Educação Infantil. O percurso inicial da pesquisa foi 

apresentar um corpo teórico que discorria sobre os poucos conhecimentos encontrados no 

campo do espaço acadêmico sobre as questões relacionadas às crianças e à temática de 

gênero. Dentre os mais diversos argumentos apresentados, aquele que mais chamou atenção 

foi a avaliação de que as poucas pesquisas encontradas, muitas vezes, discorrem a partir da 

perspectiva do saber legitimado pelos adultos. Inclusive, a autora acrescenta que, embora ela 

também corresse este risco, ou seja, o de concluir de maneira precipitada acerca das 

experiências infantis, ainda assim, priorizaria o movimento de expansão sobre os 

conhecimentos das crianças.  

Em relação a isso, Costa faz referência à pesquisadora Jane Felipe como fonte 

fundamental para produções acadêmicas que pretendem articular as temáticas de gênero e 

educação infantil, e salientou a preocupação da autora quanto ao mínimo número de pesquisas 

com esta transversalidade. 

Para entender o conceito de gênero, Costa utilizou os estudos de Scott (1995), que 

considera homens e mulheres como termos recíprocos, os quais inteiramente relacionados é 

que produzem nuances para além dos padrões da normatividade. A temática permite uma 

maior compreensão daquilo que se refere às construções sociais e aos determinismos 

estereotipados do que é ser homem ou mulher e ser menino ou menina. E, é nesse sentido que 

a autora considera válida a pesquisa, de empreender esforços, justamente para que se 

obtenham mais informações sobre as diversas relações estabelecidas na educação infantil. 

No quesito espaço escolar, a autora se utiliza dos conhecimentos de Louro (1999) para 

compreender os aspectos que circundam esse lugar, seja quanto aos códigos, aos símbolos e 

às práticas educacionais e sociais, seja para discutir os valores e as atitudes internalizadas 

nesses espaços e que se colocam como imposição diante das crianças. 

Para obter dados referentes aos comportamentos das crianças, a autora utilizou-se da 

observação. De acordo com o seu texto, foram realizados registros densos da realidade e do 

contato obtido com as crianças, além de planejar com antecedência qual era o objetivo do 

encontro, e o que deveria observar e como observar. A escuta também foi citada pela autora 

como instrumento de fundamental importância, já que este é um recurso que pode favorecer à 

não produção de generalizações ou conclusões precipitadas, embora a linguagem seja algo 

que possa nos levar a produzir esgotamentos da fala. Os registros fotográficos também 

alimentaram as informações obtidas, fazendo valer muitos aspectos que, por vezes, no 

momento vivencial, escaparam da possibilidade de percepção ou registro.  
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Todos estes instrumentos foram considerados por Costa como fontes de ações 

temporais, reais, concretas e materiais da realidade vivenciada com as crianças. Vale dizer 

que a autora cita os instrumentos utilizados como métodos que necessitam de cautela, 

cruzando sempre um ao outro, para a obtenção de dados coerentes com o que deseja 

apreender. 

Além de registrar os comportamentos das crianças, foram realizadas também 

entrevistas semiestruturadas com quatro professoras que acompanhavam o grupo, de modo 

que o encontro transcorresse sem rigidez ou imposições, levando a professora a sentir-se num 

momento possível de realizar um diálogo informal. Até foi utilizado um gravador para 

registrar a linguagem. O diálogo percorreu desde as questões relacionadas aos 

comportamentos das crianças até a concepção educacional das professoras e a pedagogia 

aplicada na instituição quanto à temática de gênero. 

Quanto ao levantamento de dados, a pesquisadora cita que logo de início foi 

considerada pelas crianças como mais uma tia a estar em atividade com elas. Mas, com o 

tempo, as crianças foram percebendo de alguma forma que o seu papel ali não era o mesmo 

das professoras, pois além de não estar propondo atividades escolares a elas, também não as 

repreendia em suas condutas. De acordo com a autora, observaram-se os momentos de 

chegada à escola, o momento das refeições e do sono, além das atividades dirigidas e do 

parque. 

Em meio a tantos registros da autora, dois foram identificados como elementos 

importantes, por se repetirem com frequência nos espaços escolares da educação infantil. O 

primeiro é que houve um encontro em que uma menina de 3 anos de idade estava bastante 

inquieta na atividade em sala e a professora pediu para que ela ficasse quieta como uma 

“mocinha”. A criança fez o que foi solicitado e cruzou as pernas demonstrando estar como as 

meninas se sentam. Neste ponto, Costa refere-se à Simone de Beauvoir (1980) para 

argumentar que o fato é um típico processo de construção e apropriação dos conhecimentos, o 

qual levou a criança de 3 anos de idade a captar-se e adequar-se culturalmente, marcada pelo 

traço de feminilidade, com posição de recato e delicadeza.  

Ainda sobre isso, a pesquisadora utiliza-se da autora Dulce Whitaker (1995) para 

chamar a atenção à prática pedagógica e ideológica já estabelecida pela professora em um 

espaço educacional que tende a marcar as experiências das crianças dentro de um parâmetro 

binário. 

O segundo registro considerado importante foi o modo como os meninos e as meninas 

dividem-se. Costa aponta que percebeu que as crianças de 2 a 4 anos de idade não costumam 
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se dividir como as outras de 5 e 6 anos habituam fazer, e cita Louro (1999) para expor que a 

escola desde cedo realiza essa ação distintiva, conduta esta que produz diferenças, distinções e 

desigualdades, a ponto de produzir símbolos e códigos que dão início ao processo de controle 

dos corpos dos meninos e das meninas. Nesse mesmo sentido, a pesquisa mostra como em 

outras dinâmicas a divisão é elemento definidor das experiências, ou seja, os espaços onde os 

meninos podem brincar e os que cabem às meninas; no dilema das cores, havendo separação 

do que é cor de menina ou cor de menino; nas brincadeiras, que também se dividem naquelas 

que são de meninas, por exemplo, brincar de casinha, e aquelas que são de meninos, brincar 

de carrinho. 

A pesquisa enfatiza que o cotidiano das crianças observadas é bastante marcado pelas 

questões de gênero, nas suas falas, nas ações e nas brincadeiras. Discutiu-se o quanto que as 

professoras se comportam de maneira sutil e repressiva para conter os comportamentos que 

possam ultrapassar o padrão estabelecido. Apesar disso, a autora ressalta que as professoras, 

nas entrevistas, disseram o quanto percebem ser importante discutirem as questões de gênero 

no espaço escolar, mas também o quanto é difícil lidar com esta temática, já que os pais (os/as 

responsáveis) das crianças sempre apontam para a não autorização da lida diária deste tema 

com seus filhos. Neste sentido, argumentaram que isso preocupa, mas que possuem certo 

medo de fazer algo errado e serem questionadas pela escola ou pela família das crianças. 

Costa sinaliza o grau de complexidade que é tratar das questões de gênero com as 

crianças, o risco de se encaminhar para os determinismos comportamentais, e de simplificar 

as condutas expressas por elas. O trabalho de construção de gênero a partir das expressões das 

crianças é um trabalho de difícil elaboração por causa dos reducionismos, diz a autora. Porém, 

embora ela estivesse nesse lugar de risco, a mesma aborda que este é um lugar de construção 

e desconstrução também para o pesquisador, pois o acúmulo de conhecimento e a disposição 

para observar as crianças vão produzindo o estranhamento às atitudes dos meninos e meninas 

e levando o observador a questionar-se sobre aquilo que nem sempre é óbvio, visto que a 

observação promove o escapamento de coisas imprevisíveis e é neste momento que o 

pesquisador deve promover o desafio da pesquisa. Ela admite que se conheça pouco sobre as 

crianças e a temática gênero, mas ampliar e manter-se disposto a pesquisar sobre elas é o que 

levará a uma certa superação dos conhecimentos limitados e ao favorecimento da ampliação e 

transformação da própria cultura disseminada. 

A terceira pesquisa a ser apresentada trata-se da pesquisa de Judite Guerra (2005) – 

Dos segredos sagrados: gênero e sexualidade no cotidiano de uma escola infantil –, que 

buscou compreender os processos de formação de feminilidade e masculinidade entre crianças 



137 
 

de 4 a 5 anos de idade, em uma escola particular de educação infantil em Porto Alegre. A 

pesquisadora demonstra logo de início que o estudo transcorrerá sobre o um clube secreto, 

denominado por uma criança de “segredo sagrado”. Esta informação foi obtida pela autora do 

trabalho quando uma criança, no pátio da escola, decide contar-lhe sobre este encontro secreto 

realizado pelas crianças. E a pesquisa passa a percorrer em torno da ideia de compreender o 

que representa essa confidência, de modo que mais à frente na pesquisa, a autora percebe que 

se trata de um encontro que confidencia aspectos relacionados à sexualidade das crianças em 

questão. Este clube possibilitou, inclusive, o acesso ao modo como as crianças estavam 

lidando com as questões de gênero. 

A autora utilizou-se dos conhecimentos de Felipe (2000) para refletir sobre as 

condutas distintas na educação de meninos e meninas, aspecto que é bastante contestado por 

esta, por considerar que uma educação disciplinar produz determinismos nas ações das 

crianças; e, Juricema Quinteiro (2002), para abordar os aspectos relacionados às culturas 

infantis, conhecimento apontado pela autora como pouco explorado pelo campo acadêmico, já 

que pouco se ouve e pouco se pergunta às crianças. 

A pesquisadora relata que, após a reunião de um conjunto de conhecimentos, buscou-

se reunir histórias e filmes infantis, roupas e brinquedos diversos. A intensão seria tornar a 

brincadeira provocadora de discussão e problematização daquilo que era vivenciado pelas 

crianças. Após isso, ao iniciar as observações, buscou-se registrar tudo em um diário de 

campo. Além disso, houve as entrevistas semiestruturadas com as crianças e professoras. Vale 

salientar que a metodologia utilizada para a efetivação da pesquisa foi a orientação 

etnográfica. O início da inserção no campo de observação é marcado pela contemplação de 

situações que integram o cotidiano das crianças no quesito gênero, e o primeiro dado 

registado pela pesquisadora foi justamente o fato de ao longo das brincadeiras as crianças 

expressarem curiosidade com relação à sexualidade. Neste ponto, a autora utilizou Guacira 

Louro (1999) para argumentar que é “natural” nessa fase da criança o interesse e a descoberta 

pelo corpo. 

Guerra aponta para o seu interesse em atentar-se, durante a pesquisa, para os gestos, as 

falas, os movimentos, e até os silêncios das crianças. E, para isso, fundamentou-se nos 

conhecimentos de regulação e norma de Foucault (1995); na oposição à lógica binária, de 

Louro (1999), que considera possível diferentes formas de masculinidade e de feminilidade; 

nos estudos feministas de Scott (1995), para fundamentar os aspectos sociais e históricos da 

construção do feminino e masculino; nos conhecimentos de Meyer (2003) sobre as relações 

de gênero no espaço escolar; e, sobre os estudos de Hernández (2000), Fischer (2001), Sabat 
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(2004) e Cunha (2005), referentes à necessidade de problematização no contexto escolar, 

quando se apresenta produções midiáticas, imagens, filmes infantis e o universo da arte, de 

modo a promover discussões e críticas por parte das crianças quanto às identidades sociais. 

Outro dado observado pela pesquisadora foi o elemento da divisão, através da 

distinção de gênero, como algo bastante demarcado na realização das atividades em sala. Na 

aula de educação física, os meninos transformavam-se em “grupo do bolinha”, porém a 

professora realizava a intervenção, para que os meninos incluíssem as meninas nas 

brincadeiras. Houve um encontro em que uma menina afirmou querer ser uma princesa, outro 

em que um menino viu o colega brincando de dançar ballet e, em tom de descontração, pediu 

que ele parasse de dançar e que ele era uma bailarina. Também existiu um dado registrado na 

pesquisa de que um menino se referiu ao colega como que ele tivesse voz de menina quando 

grita, e o menino respondeu dizendo ao outro que ele é que tinha voz de menina. Em tom de 

deboche, existiam momentos em que os coleguinhas referiam-se um ao outro quando estavam 

chateados chamando-se de “mulherzinha”. Inclusive, em um encontro, um menino estava 

chorando e o colega pergunta se “macho chora”. 

Esses e tantos outros dados registrados foram considerados como elementos que 

delineiam e formam as condutas femininas e masculinas entre as crianças. A pesquisadora cita 

Oliveira (1998), o qual afirma que os meninos desde muito cedo já são empurrados para este 

enquadramento funcional de masculinidade, a ponto de efetuarem a vigilância de quem esteja 

por perto. Guerra cita Connell (1995), que também aponta para a noção hegemônica de 

masculinidade, ideia esta que se coloca determinante e muitas vezes sem possibilidade de 

contestação, já que são condutas vistas como “apropriadas”. Seguindo essa linha de condutas 

apresentadas pelas crianças, a pesquisadora ressaltou que, no contexto das atividades, as 

meninas eram frequentemente enaltecidas quando eram educadas, seguiam regras ou 

apresentavam comportamentos exemplares. E, assim, as meninas e os meninos vão 

aprendendo sobre masculinidade e feminilidade. 

Outro aspecto citado por Guerra foi que, repetidas vezes, as crianças, ao se 

pronunciarem sobre as condutas de meninos ou as condutas de meninas, sempre ressaltavam 

ter ouvido de seus pais, avós e professoras o que eles haviam aprendido. O relato de um 

menino, na pesquisa, cabe ser citado para exemplificar o dado exposto pelas crianças: “os 

meninos não podem pegar a boneca, porque meu pai falou”. Guerra argumentou o comentário 

da criança mencionando Bujes (2000), ao dizer que as categorias, discursos e práticas dos 

adultos circunscrevem as relações de gênero e sexualidade que as crianças estabelecem no seu 

cotidiano. 
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Quanto ao título da dissertação, ao qual fiz referência ao iniciar os comentários acerca 

da pesquisa de Guerra, retomo agora, tratando dos “segredos sagrados”, que têm a ver com “o 

clube dos pelados”, o qual foi instituído de forma criativa pelas crianças. Este seria um grupo 

para “expressar as curiosidades, desejos, fantasias em relação à sexualidade”. De acordo com 

a autora, o grupo não é apenas uma forma de se reunirem para falar sobre sexualidade, mas 

também é uma forma de falarem livremente sobre as coisas que anseiam, além de brincar 

livremente; foram três crianças as criadoras do grupo, dois meninos e uma menina; o grupo 

também era denominado “clube do fedor” ou “clube da nojeira”. Conforme o relato das 

próprias crianças, um dos rituais do clube era a brincadeira de “abaixar as calças para mostrar 

o corpo”; os espaços onde se reuniam para o clube eram em alguns lugares da escola, podia 

ser na casa da árvore, na casinha, na caixa de areia ou embaixo do escorregador. 

Guerra relata, de acordo com suas observações, que o corpo para as crianças é “um 

mistério”, e, “um segredo sagrado”. Sendo assim, o grupo foi uma estratégia curiosa e 

desafiadora para conhecer o corpo e vivenciar as coisas ditas desregradas, por exemplo, falar 

palavrões, ter comportamentos considerados mal-educados. A pesquisadora aponta a ideia de 

Sant’Anna (2000), que afirma que o corpo é algo desconhecido nessa fase infantil, e, muitas 

vezes, a percepção do corpo resiste ao discurso normalizador, gerando a infinita vontade de 

saber e a vontade de experimentações de desejos e prazeres. Assim, a invenção do “Clube dos 

Pelados” passou a ser uma brincadeira secreta de prazer e de expressão da sexualidade. 

Guerra encaminha para os trechos finais da dissertação manifestando o quanto fora 

produtivo os encontros com as crianças, as observações, a escuta da produção de ideias do 

grupo, os modos de agir, a forma criativa de lidar contrariamente aos padrões estabelecidos, a 

descoberta e a aprendizagem com seus corpos em reunião, em um grupo bastante particular, 

no grupo “Clube dos Pelados”. Essa aliança foi percebida como um grupo de cuidados e 

atenção, um momento de encontro onde elas expressavam aquilo que elas percebiam em seus 

corpos, sem hierarquias, sem regras. 

Partiremos agora para a quarta pesquisa do quadro descritivo, intitulada: Dialogando 

com crianças sobre gênero através da literatura infantil, de Zandra Elisa Arguello Arguello 

(2005). Esta pesquisa buscou compreender os significados de gênero para as crianças de 4 a 6 

anos de uma escola particular em Porto Alegre, e baseou-se em 11 histórias infantis, não-

sexistas e contemporâneas, para realizar atividades pedagógicas que pudessem ser espaços de 

expressão e manifestação daquilo que era entendido pelas crianças quanto às questões de 

gênero. 
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A pesquisadora utiliza conhecimentos teóricos de Louro (1995) e Felipe (2000) para 

fundamentar a pesquisa quanto ao caráter normativo e prescritivo das relações estabelecidas 

no espaço escolar infantil; também utiliza de Judith Butler (1999) para referir-se à 

importância dos corpos das crianças, culturalmente e socialmente. Além disso, expõe as 

concepções de Dagmar Meyer (2003) e Felipe (2003, 2004) sobre “a constituição de gênero”, 

de modo que, para estes, a construção dá-se em um processo de profundas transformações e 

mudanças, as ações ou condutas configuram-se a partir de “rupturas” e “contradições”, nunca 

conduzindo à completude ou finitude. 

Quanto à literatura escolhida, a autora caracteriza as histórias como não-sexistas 

porque esta foi a forma identificada, nos países de origem dos textos literários, como forma de 

nomear tal literatura, na “Espanha, Argentina, França, Itália, El-Salvador, Uruguai etc” 

(ARGUELLO, 2005, p. 37). 

Resumidamente, em uma pesquisa profunda sobre literatura infantil, a autora 

encontrou um registro em novembro de 1990 do “primeiro Concurso Latino-Americano de 

Contos Infantis Não-sexistas”, promovido pela “Rede de Educação Popular entre Mulheres da 

América Latina e do Caribe (REPEM)”. De acordo com Argüello (2005), esta organização 

possuía um caráter político quanto às questões de gênero e, por isso, teria promovido um 

concurso desafiador para qualificar a literatura infantil. A partir da intensa pesquisa, a autora 

conseguiu comunicar-se com o órgão educativo e informar seu interesse pelos textos 

premiados no concurso. Houve êxito na comunicação, e seu encantamento só aumentou com a 

possibilidade de utilizar os escritos literários na pesquisa. A autora necessitou aprofundar-se 

em leituras, pesquisas e conhecimentos quanto a este perfil literário, a fim de que pudesse 

obter maiores argumentações e respaldo teórico para promover os encontros com as crianças, 

e efetividade no uso da literatura infantil. 

A autora, portanto, utiliza-se da literatura citada, com o intuito de problematizar e 

praticar discursos e ações que evidenciem a temática gênero no contexto infantil. As 

narrativas foram elementos capazes de suscitar manifestações e representações de gênero 

através da perspectiva dos meninos e meninas presentes no encontro do momento da hora do 

conto. Os debates com as crianças tomavam rumos não previstos, necessitando de atitudes 

criativas por parte da professora que acompanhava a atividade, e da própria pesquisadora. 

É importante citar que Argüello (2005) afirma em seu texto de que não houve intenção 

alguma de “conscientizar” as crianças ao utilizar-se das histórias não-sexistas. No entanto, 

buscou-se apresentar histórias infantis a partir de outro viés. Em consequência disso, a autora 

também enfatiza que não esperava que as histórias produzissem debates entre as crianças, e 
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mais, “debates sobre as questões de gênero”. Sendo assim, em uma das histórias, chamada 

Rosa Caramelo (TURIN, 2001), contou-se que as elefantas, quando nasciam, tinham de ficar 

em um cercado para que comessem duas flores que tornariam a cor de sua pele rosa; e, assim, 

a literatura discorre sobre a elefanta Margarida, expondo tudo o que ela sentia ao estar 

vivendo em um cercado para ser rosa; a história cita um trecho em que ela ficava triste por ver 

seus irmãos, primos e amigos brincarem livremente na floresta, enquanto ela tinha de ficar ali, 

presa, esperando tornar-se rosa. Até que ela resolve pular a cerca e buscar “liberdade e 

divertimento”, e todas as outras elefantas decidem fazer a mesma coisa e, desde então, não era 

mais possível diferenciar os elefantes das elefantas pela cor da pele. 

De acordo com os registros da autora, as crianças relataram que a elefanta ficava triste 

com aquela situação, concordaram que ela tivesse pulado o cerco em busca de brincadeira, 

bem como que tanto os elefantes como as elefantas deveriam ter o direito de brincar. Com 

este exemplo, a pesquisadora percebe o quanto o marcador gênero fica evidente para as 

crianças, isto é, quanto ao fato de os elefantes – machos – poderem brincar, e as elefantas – 

fêmeas – não poderem. Inclusive, a percepção de tristeza por parte das crianças em relação à 

situação em que a elefanta se encontrava também favoreceu ao entendimento deles quanto ao 

que se sente quando não pode fazer as mesmas coisas que o outro faz, simplesmente por 

questões normativas.  

Também foi colocada em destaque a questão da cor da pele, de que a cor rosa seria a 

cor definida para as elefantas, e entre as crianças discutiu-se sobre a cor que mais gostava, e 

houve um menino que afirmou não ter nenhuma cor rosa, e uma menina que disse gostar de 

todas as cores. Os registros mostram que esse foi um momento bastante interessante entre 

eles, pois puderam discutir sobre o desejo pelas cores e os motivos pelos quais são definidas 

cores para os meninos e meninas. 

A cada história e a cada debate ia se delineando uma configuração bastante definida do 

processo de identidade, a linha que demarca roupas, cores, palavras, modos de ser. A cultura 

apresentada pelas crianças é aquela que exclui as mulheres e monopoliza as ações masculinas. 

De certa forma, essas representações de diferenças começam a causar certo estranhamento 

entre elas, visto que já percebem entre elas que há crianças que não seguem os padrões 

estabelecidos. E essas práticas discursivas vão permitindo que alguns se definam a partir do 

que desejam ser, embora ainda sejam vistos com bastante hostilidade. 

Além do trabalho com outras histórias e outras atividades, foi possível evidenciar, 

problematizar e reconstruir com as crianças os aspectos dos textos da literatura que envolvem 

questões de gênero. De acordo com a autora, as histórias mobilizaram bastante o grupo, 
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colocando em destaque os pontos que se remetiam à heteronormatividade, mostrando a eles a 

“instabilidade, a contingência e transitoriedade do conhecimento” (ARGUELLO, 2005). 

A quinta exposição/pesquisa trata-se de O cravo e a rosa: identidades generificadas 

na educação infantil, de Jussara Pietczak Appelt (2007). A proposta do título foi a de fazer 

referência ao cravo como representação do masculino e a rosa a do feminino, e a investigação 

também se pautou nas questões de gênero na infância, a partir de observações e entrevistas 

com crianças, professoras e a família. O objetivo era o de compreender como eram veiculadas 

as representações de gênero na Educação Infantil em uma escola pública na cidade de Ijuí - 

RS, tendo como sujeitos da pesquisa as crianças de 4 a 5 anos de idade. 

Appelt utilizou os conhecimentos de Sarmento e Pinto (1997) para expor o conceito de 

infância, que é considera por eles como um período do desenvolvimento marcado por 

duração, definição e concepção a partir de “sociedades, culturas e comunidades” diferentes. Já 

para referir-se à educação infantil, emprega o referencial de Kuhlmann Jr. (2005), o qual 

demonstra que a universalização do ensino padronizou a educação e moralizou os 

conhecimentos básicos necessários para promover a estruturação social. 

Quanto aos dados apresentados, um aspecto abordado refere-se ao modo como as 

crianças percebem o brincar entre elas, e logo as crianças definem o que é brincadeira de 

menino e de menina, definem que menina gosta de brincar de boneca e menino de bola. Neste 

quesito, a perspectiva abordada para argumentar foi a de Kathryn Woodward (2000), de que 

os caracteres das representações constituem-se pelos símbolos e significados, aspecto que 

define as representações de gênero no espaço escolar, especificamente na educação infantil, 

fazendo com que os adultos respondam aos questionamentos ou ao processo de aprendizagem 

das crianças, de modo a utilizar aquelas frases prontas “isso é de menina, isso é de menino”. 

Para ter contato com as professoras, houve uma entrevista em que uma professora 

afirmou não debater sobre questões de gênero, nem nas brincadeiras, nem nos brinquedos, 

nem na literatura, muito menos nas músicas que eles cantam nas atividades escolares. E, 

assim, repete-se e permanece no ambiente escolar o negligenciamento de assuntos que estão 

todos os dias ocorrendo entre as crianças e que, muitas vezes, perpassam por características 

próprias delas mesmas e a escola não é capaz de expor e de dialogar com aquilo que pode vir 

a ser esboçado por uma outra criança, seja na contramão da heteronormatividade, seja em 

condutas de exclusão por parte das próprias crianças em relação aos seus coleguinhas que se 

apresentam na oposição das normas e regras estabelecidas quanto ao gênero. 

Ao desenvolver seus argumentos ao longo da pesquisa, a autora afirma o quanto é 

necessário desnaturalizar a “fixidez de papéis e/ou posição de sujeitos”. A todo tempo, o 
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espaço escolar, a família e as instituições formais estão produzindo e reproduzindo as 

identidades, inclusive sem possibilidade de revelarem como se deseja, já que a resistência é 

enorme e profunda quanto a possíveis variações de identificações de gênero. 

A sexta pesquisa apresentada no quadro descritivo refere-se ao trabalho Aquele negrão 

me chamou de leitão: representações e práticas corporais de embelezamento na educação 

infantil, de Bianca Salazar Guizzo (2011). A pesquisa foi realizada em uma escola pública na 

cidade de Esteio/RS, que atendia da educação infantil ao ensino fundamental II. A 

pesquisadora afirma que a escolha por esse espaço foi em virtude de que a mesma atua como 

professora da educação infantil nessa unidade de ensino. A pesquisadora propôs-se a 

investigar de que forma as representações de beleza e feiura interferem na constituição da 

feminilidade nas meninas de 05/06 anos de idade. Para isso, a autora discute aspectos 

relacionados à imagem, à cultura e ao grupo social, entre outras interações presentes na 

sociedade.  

Embora utilize de Suzana Rangel Vieira da Cunha (2005) para fundamentar que cada 

sujeito tem modos particulares de elaborar o que se vê e o que se fala, também expõe 

conhecimentos de Louro (2002), a fim de basilar aqueles conhecimentos que pautam o 

público da pesquisa, isto é, crianças, especificamente as meninas, quanto aos assuntos de 

educação infantil, gênero e espaço escolar. Guizzo aponta também as compreensões de Jane 

Felipe quanto às relações infantis com o corpo, com a ideia de gênero, erotização e às 

questões de embelezamento. Para compreender os estudos de cultura visual, linguística e 

cinematografia, cita Hernandez (2007), segundo o qual salienta que a história da arte e os 

conhecimentos que a atravessam são determinantes capazes de delimitar o modo de pensar de 

uma época, cultura ou lugar, bem como definir os modos de representação das ações e dos 

sentimentos dos sujeitos. 

A pesquisa aplicou os pressupostos etnográficos para registrar os acontecimentos e os 

comportamentos, e, na roda de conversa, foram ocorrendo as atividades e os diálogos. O 

primeiro detalhe importante a ser citado tem a ver com uma imagem registrada pela 

pesquisadora, uma foto que mostrava que quase todas as meninas da turma pesquisada 

estavam com mochilas de cor rosa. Este foi um dado que já indicava que o quesito cor, 

naquele espaço, já era algo delimitado para as crianças, visto que, com a variedade de cores, a 

cor rosa era a que ganhava como opção das meninas, embora não seja possível apontar como 

exatamente se deu essa escolha, se pelos adultos ou pelas meninas. 

Outro dado bastante relevante, registrado na pesquisa, foi a observação recorrente de 

que as crianças estabeleciam uma relação entre beleza e cor de pele, direcionando aquilo que 
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era considerado bonito como sendo a cor de pele branca. Um outro dado, não menos 

importante, e que constituiu o título da pesquisa, fez referência a um conflito entre duas 

crianças, a menina que era gorda e chamada de “leitão” pelo colega, e, a esta mesma menina, 

que chamava este mesmo colega de negrão, por ser negro. A autora discorre sobre o quanto as 

crianças sabem o que estão dizendo, pois baseiam-se naquilo que aprendem com frequência 

nas escolas e no convívio familiar. São as representações e os símbolos, os significados e os 

sentidos das coisas que já são compreendidos por elas, seja no aspecto cor de pele, seja quanto 

às características físicas, seja no quesito classe social, e até mesmo gênero. 

Para avaliar esse conflito entre essas duas crianças, Guizzo utilizou-se do teórico Hall 

(1997), fundamentando que as práticas representacional e dos significados dos estereótipos 

indicam simplificação ou exagero, inclusive, como algo fora do padrão estabelecido. E, neste 

caso das crianças, já é bastante compreendido por elas o que significa chamar a colega de 

gorda e o colega de negrão. Noções e critérios de pertencimento ou exclusão são ações 

bastante executadas pelas crianças nos espaços escolares e essas posturas só reforçam os 

padrões de inferioridade ou superioridade das questões de cor/etnia e forma física. 

Outro ponto bastante destacado ao longo da pesquisa foi a forte ligação que as 

meninas têm tido com os programas de televisão, com a questão da imagem, com o forte 

apelo à beleza e às vestimentas, entre outros. Tudo isso por forte exigência tanto dos meios de 

comunicação, bem como da família e do acesso à informação delimitada que se tem na escola. 

E esse frequente convite ao embelezamento escraviza as crianças, sobretudo as meninas, a um 

intenso processo de centramento corporal pautado no belo, no formoso, no encanto, tornando-

as um público de consumo desenfreado aos produtos de beleza. Consequentemente, 

envolvem-se em um período de infância que modifica velozmente sentimentos, desejos, 

percepções e transformações, que estão sempre a apontar como desejo o consumo, o uso de 

produtos, de cosméticos, roupas, ritmos musicais de toda natureza, que enfatize aquilo que 

supostamente é considerado belo em determinada cultura. 

A sétima e última pesquisa a ser apresentada, recebe o título de Ser menino e menina, 

professor e professora na educação infantil: um entrelaçamento de vozes, de Fernanda Ferrari 

Ruis (2015). Esta pesquisa também buscou investigar as relações e representações de gênero 

expressas pelas crianças de 4 a 6 anos de idade, e pelas/os professoras/es responsáveis pelas 

mesmas. A pesquisa foi realizada em uma escola municipal de educação infantil, em uma 

cidade do interior do estado de São Paulo. 

A autora, assim como os/as outros/as pesquisadores/as anteriormente apresentados/as, 

utilizou-se dos conhecimentos de Louro (1999) e Weeks (1999) para expor o conceito de 
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sexualidade, que, notadamente, ambos compreendem de maneira muito similar, pois afirmam 

que é um conceito entendido a partir das crenças, ideologias e imaginações que se tem sobre a 

estrutura física-corpórea, e percebem a sexualidade como um construto social que se 

apresenta como um “fenômeno social e histórico”. 

Quanto ao conceito de gênero, Ferrari aponta a forma conceitual de Scott (1995) e 

Meyer (2003), que entendem o termo como algo relacionado ao processo de constituição das 

distinções entre homens e mulheres, a partir de uma determinada sociedade, de uma 

determinada cultura, além das instituições e práticas sociais. 

A pesquisa optou pelos pressupostos do método etnográfico. Assim, foram feitas 

observações, entrevistas semiestruturadas, rodas de conversa, produção de desenhos e 

momentos de atividades lúdicas. Em relação aos dados que se referem às percepções das/os 

professoras/es, a autora discorreu que estes consideram que os meninos e as meninas têm 

comportamentos semelhantes em diversos aspectos, seja nos gestos ou nas brincadeiras. 

Houve professoras/es que entendiam que namoro só pode ser entre menino e menina; houve 

aquelas/es que afirmavam haver comportamentos de meninos e de meninas diferenciados, 

embora tivessem também dito que todos são iguais, essa compreensão pareceu contraditória. 

Existiram comentários preocupados com supostas condutas “desviantes” em relação ao modo 

de ser de meninos e de meninas, inclusive atividades pedagógicas que indicam evidentemente 

esta perspectiva de representação. Houve também uma professora que relatou que há em sua 

sala duas meninas que são consideradas “bagunceiras”, e que ela as compreende como 

meninas que estão mais envolvidas com as atividades e fogem dos padrões estabelecidos para 

comportamentos de meninas. 

Ferrari (2015) observou que, quando há atividades em sala, situação em que as 

crianças retiram seus calçados, há certa separação, de modo que de um lado ficam os sapatos 

das meninas, que em sua maioria são rosa, e do outro lado os dos meninos, que em sua 

maioria são de cor escura; este seria um indicativo de modelo social bastante definido da 

identidade e do gênero. Ou seja, embora cada indivíduo tenha suas peculiaridades, o previsto 

no espaço escolar e nas relações familiares é o seguimento dos padrões heteronormativos. 

Registraram-se também comportamentos e falas das crianças em relação às questões 

de gênero. Houve duas meninas que afirmaram não brincar com meninos, inclusive uma delas 

disse que considerava os meninos “terríveis” e as meninas “boazinhas”; existiu um menino 

que relatou gostar de brincar tanto com meninas como também com meninos – cabe citar que 

ele tem irmãs e brinca com elas, ele também disse que gostava de brincar de pular corda e 

casinha de boneca, sendo que, após seu relato, disse que “homem não brincava de boneca”; 
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com esta mesma perspectiva, um menino relatou gostar de brincar de boneca, mas contou que 

seu pai não permitia isso e que o proibiu de brincar e jogou sua boneca no lixo. 

Ferrari relata que o brincar aparece nas atividades lúdicas como algo prazeroso para as 

crianças, e, nesse sentido, cita a pesquisadora Finco (2010), a qual considera a brincadeira 

necessária e colaborativa para a formação de sujeitos “autônomos, participativos, criativos e 

críticos” (p. 43). As brincadeiras das crianças expressam diferentes formas de brincar, seja 

pela perspectiva dos padrões estabelecidos, seja pelas transgressões como ações contrárias aos 

modelos instituídos. 

3.2 Inferências sobre os achados nas pesquisas 

 

Coscarelli (2002, p. 01) diz que “a noção de inferências é fundamental para quem quer 

entender o fenômeno da compreensão”. Comunga-se, então, com a ideia de que as inferências 

são operações cognitivas que o leitor e a leitora fazem no momento em que constroem 

proposições novas a partir de informações que encontraram no texto. É fato que a noção de 

inferência, nos últimos tempos, tem sido usada para descrever operações cognitivas que vão 

desde a identificação do referente de elementos anafóricos e exofóricos até a construção da 

organização temática do texto. 

Posto isso, a partir da percepção das sete pesquisas indicadas na tabela descritiva, foi 

possível encontrar diversas transversalidades entre as mesmas. Tanto no sentido das 

contribuições dos teóricos, principalmente Scott, Louro, Felipe e Meyer, isto é, a maioria 

utilizou-se de certo número de teóricos que já são bastante explorados no campo de pesquisa 

de gênero, sexualidade e educação infantil. 

O uso do conceito de infância é apresentado como forma de expor qual era a 

perspectiva conceitual adotada. Os autores mais citados foram Sarmento e Pinto, a partir dos 

estudos da sociologia da infância. Contudo, surpreendentemente, as autoras e autores das sete 

pesquisas não teorizam ostensivamente sobre tal conceito e também não há um 

aprofundamento da diferença entre crianças e infância. 

As pesquisas demonstraram ainda que o contexto escolar permanece exercendo 

práticas pedagógicas reguladas pelos padrões heteronormativos de gênero, inclusive sendo 

reforçados por familiares, aspecto citado em boa parte das pesquisas. Elementos como 

diferenciação de espaços, separação de atividades, definição de comportamentos, regulação de 

cores, de vestimentas, de brinquedos, tudo isso tem sido apresentado como configurações do 

que representam as meninas e do que representam os meninos. 
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Mas as pesquisas também apontaram para o comportamento transgressor por parte de 

algumas crianças, aspecto o qual coloca em xeque a escola, as/os professoras/es, as/os 

coleguinhas e familiares. Algumas crianças têm tido condutas que contrariam modelos 

estabelecidos, demonstrando para todo o contexto em sua volta que até certo ponto não é 

possível enquadrar todas as pessoas a tudo, o escape existe, e é isso que vem tensionando as 

diferenciações de gênero, principalmente no ambiente escolar. 

A maioria das pesquisas realizadas aqui no Brasil objetiva muito mais analisar as 

práticas pedagógicas das/dos professoras/es, assim como fiz em minha dissertação de 

mestrado. E, naquele momento, não tive dificuldade em selecioná-las, pois são muitas. 

Na escolha por pesquisas feitas com/sobre crianças, tive um pouco mais de 

dificuldade. Em sua maioria, as pesquisas são feitas sobre as crianças e, assim, são lidas 

sempre a partir de teorias. Poucas são as pesquisas feitas com/sobre as crianças. 

Nessa perspectiva, a pesquisa desenvolvida que resultou nessa tese propõe as 

experiências das crianças como pressuposto das suas aprendizagens, assim como busca 

apresentar as crianças como autores/atores sociais. 

Discutir a respeito de gênero, sexualidade e educação das crianças da primeira 

infância, no espaço escolar, parece ser uma boa opção para subsidiar o trabalho dos docentes. 

Se, de um lado, acatarmos que a sexualidade e o gênero são uma construção social, por outro 

lado, nos dias atuais, início do século XXI, continua aparentemente a polêmica na escola pela 

multiplicidade de visões, crenças, tabus, interditos e valores dos que nela estão inseridos. Os 

trabalhos parcialmente apresentados neste capítulo servem como alerta de que precisamos nos 

envolver mais com questões sociais, sobre gênero e sexualidade, principalmente na Educação 

Infantil. Desta maneira, evidencio, sobretudo, a educação, por acreditar que nessa fase ainda é 

possível colaborarmos no processo de construção da identidade das crianças, pois elas ainda 

estão descobrindo o mundo. 

É importante podermos problematizar que, assim como essa pequena amostra de 

pesquisas apresentadas, apenas uma pesquisa intercruza gênero, infância e raça/etnicidade. 

Além disso, percebi que, em um total de 255 pesquisas, só 39 delas articulam essa tríade. 

Talvez, isso seja mediante as diversas dificuldades em realizar pesquisas com crianças. 

Assim, juntar dois temas tão espinhosos socialmente dificulta para o pesquisador tal 

disposição física, como também de conhecimento teórico das três áreas (educação 

infantil/infância/criança, gênero e sexualidades e raça/etnia/etnicidade68). 

                                                           
68 Etnicidade é referente aos indivíduos que moram em uma mesma localidade, que falam a mesma língua, mas 

têm pertença cultural diferente. 
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O aspecto bastante evidente nas pesquisas realizadas na região Sul, como são as que 

fizeram parte desse estado da arte, é a geopolítica de citação, de modo que as pessoas citadas 

são sempre dessa região, trazendo uma reflexão para nós outros: nordestinos, nortistas, dentre 

outros, que precisamos urgentemente também publicizar as pessoas autoras/es que produzem 

pesquisas sobre gênero e sexualidade intercruzado com a educação infantil. Logicamente, 

sabemos que publicar nas regiões do Nordeste e Norte não possui a mesma possibilidade com 

as empresas de fomento. Contudo, acredito que ações mínimas que possam visibilizar a 

produção terão um efeito entre nós mesmas, e, assim, poderão ser vistas pelos sulistas. 

Embora não sendo absoluto, este levantamento permite, de certo modo, uma 

configuração das pesquisas realizadas no nosso país, que articulam gênero, sexualidade e 

Educação Infantil, apresentando estudos que constituem uma amostra bastante representativa 

do que se conseguiu produzir sobre os temas aqui expostos.  

No próximo capítulo, será apresentada a metodologia adotada para realizar o processo 

de cartografar as experiências das crianças. 
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4. QUANDO UMA HERMENEUTA DE CRIANÇAS DECIDE FAZER PESQUISA 

 

A reflexão de hermeneuta de crianças acompanha-me desde 2001, quando uma 

professora que atuava na mesma escola em que eu lecionava, e atuava também como 

coordenadora pedagógica, questionou-me sobre a atenção que eu direcionada às crianças, e o 

esforço despendido em compreendê-las. O que me marcou na fala da colega foi: “Para que 

você faz isso?”. Não me recordo precisamente o que respondi, mas lembro do contexto. Para 

ser sucinta, lembro-me que expliquei que a partir do diálogo com as crianças, a escuta 

sensível e atenta de suas vozes, a percepção de seus modos de agir norteava o meu fazer 

pedagógico. 

No percurso da carreira docente com as crianças da primeira infância, paulatinamente 

imersa na vivência com esses sujeitos, rompi com a convicção ingênua segundo a qual, eu, 

supostamente detentora de um saber, ensinava para elas, que, por sua vez, apreendiam os 

conteúdos abordados de forma passiva, como meros receptáculos. Hoje, depois de 29 anos de 

serviço na labuta diária da sala de aula, compreendo que só faço mediar, isto é, baseando-me 

na perspectiva sócio-histórica de Vygotsky. 

Também foram relevantes na minha assunção como hermeneuta de crianças dois fatos 

ocorridos recentemente: em 2015, as palavras a mim dirigidas pela coordenadora pedagógica 

do CMEI, onde atualmente desenvolvo minhas atividades pedagógicas: “eu sonho com uma 

professora para minha filha que seja que nem você, que ouça e enxergue-a”; em 2017, 

durante a reunião do grupo de pesquisa Enlace69, ocasião em que eu apresentava os resultados 

parciais da presente investigação, escutei da minha orientadora: “Amanaiara é uma 

hermeneuta de crianças, pois ela busca compreender o mundo das crianças através das suas 

vivências, como se fora uma hermeneuta romântica”. 

Motivada pelas vivências acima relatadas, lancei-me em um intento investigativo para 

aprofundar a compreensão sobre o significado de Hermeneuta. No dicionário on-line da 

Língua Portuguesa (2017), o termo hermeneuta designa a pessoa que se especializou na 

leitura e na interpretação de livros sagrados e antigos, geralmente de teor religioso ou 

filosófico. E hermenêutica é uma palavra de origem grega e significa a arte ou técnica de 

interpretar e explicar um texto ou discurso. O Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa 

                                                           
69.O Grupo de pesquisa Enlace/UNEB é coordenado pela Professora Suely Aldir Messeder e todas/os 

orientandas/os participam semanalmente de um encontro com duração de três horas. O encontro serve para 
desenvolver um trabalho colaborativo em que todas as pessoas presentes envolvem-se na produção cientifica 
do participante que apresenta sua pesquisa. Assim como também é direcionado à leitura e aos debates das 
temáticas pertinentes às pesquisas desenvolvidas por todos/as. 
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(1988) define o termo hermenêutica do seguinte modo:  s.f: 1. Interpretação do sentido das 

palavras. 2. Interpretação dos textos sagrados. 3. Arte de interpretar. 

Portanto, o título de “Hermeneuta de Crianças” por mim assumido decorre do fato de 

cotidianamente as pessoas me encontrarem falando das percepções das crianças, assim como 

observando-as, brincando, conversando, perguntando e problematizando com elas. Postura 

Hermenêutica que encontra fundamento nos estudos de Galeffi (1994, 2009). 

Foi deveras relevante a leitura da obra Hermenêutica do Restauro, de Galeffi (1994), 

pois encontrei elementos que fundamentaram o meu perspectivar hermenêutico. A partir da 

apresentação que Galeffi faz de uma conversa de Martin Heidegger com um japonês, 

compreendi que o termo “hermenêutico” deriva do verbo grego hermeneuein (‘interpretar’), 

que se associa com o substantivo hermeneia (‘interpretação’) e que é um substantivo 

conectado com o nome do Deus Hermes, mensageiro dos Deuses. Hermeneuin significa trazer 

mensagem e anúncio. O autor ratifica que a atitude hermenêutica se trata da escuta da 

linguagem do ser. 

Outro aspecto importante apresentado por Galeffi (1994) é que, para escutar a 

linguagem do ser, não pode ocorrer má-disposição. Para fazer tal escuta e fazer seu 

enunciado, é indispensável entrar na linguagem de modo que ela possa falar diretamente. 

Observa-se, entretanto, que o papel de Hermeneuta é atuar como um grande aliado numa 

pesquisa com inspiração fenomenológica etnocartográfica, pois a hermenêutica sugere um re-

torno ao ser-aí, a pre-sença, a expressão do mundo da vida que são as vivencias a busca de 

sentido. A hermenêutica, segundo Galeffi (2009), “nos permite a apropriação do campo da 

educação e da complexidade das situações” (p. 09).  

A professorinha, agora também hermeneuta de crianças, foi aprimorando a forma de 

compreender as experiências que observava. E, considerando que com criança tudo ou quase 

tudo é a partir da brincadeira, foi mesmo a partir de algumas brincadeiras com elas que a 

profissional/pesquisadora tomou importantes decisões com seriedade e talvez esmero. Vale a 

pena ressaltar que conviver aproximadamente nove horas por dia com as crianças “pequenas” 

possibilita um constante aprendizado. 

Ao assumir a postura de hermeneuta de criança, comprometo-me enquanto sujeito 

percipiente a intervir de maneira crítica, compreensiva e interpretativa na questão a ser 

investigada, pois, assim como o feminismo, entendo que a infância pode ser compreendida 

tendo como quadro de referência as relações de gênero, porque cotidianamente a vida social 

de mulheres e crianças estão ligadas de diferentes formas e partilham diversas características. 

Considerando que o conceito de gênero, segundo Scott (1995), refere-se à “organização social 
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da diferença sexual” e é uma forma primária de dar significado às relações de poder em todas 

as sociedades, compreendo que, no cotidiano escolar, tais relações são reproduzidas através de 

brincadeiras, desenhos, músicas, além de outros aspectos constitutivos da prática pedagógica. 

 

4.1 Princípios da hermenêutica feita a partir da convivência da 

professorinha/hermeneuta com as crianças da primeira infância 

 

A hermenêutica tradicionalmente se desenvolve no campo da língua escrita. A 

hermenêutica que adoto e realizo/desenvolvo é a partir do campo da oralidade e da 

corporalidade. Talvez encontre fundamento numa hermenêutica muito mais antiga70.  Nesse 

sentido, a hermenêutica que caminho é possível de estar embasada numa tradição negro-

africana, onde a oralidade tem valor e o movimento corporal é importante para o processo de 

construção e transmissão da cultura. 

Também é uma hermenêutica, realizada a partir da fala, que viabiliza dirimir as 

ambiguidades na interpretação/compreensão. E Galeffi71 (2001), citando Martin Heidegger 

(1989), diz-nos que temos um comportamento de compreensão mediante ao que estamos 

interpretando. Ao compreendermos, o tempo todo interpretamos. Se, porventura, aparecerem 

dúvidas naquele exato momento em que esteja acontecendo a observação da experiência, a 

fala pode ser repetida, diferentemente da hermenêutica, que é realizada a partir de escritos, 

não existindo a possibilidade de perguntas e, a depender do tempo que se passa, a escrita 

precisa ser contextualizada. A primeira aprendizagem humana é a da escuta, para aprender a 

falar72. A hermenêutica que pratico é um ato vivo do ouvir e do falar que se estabelece numa 

relação dialógica horizontal afetuosa. 

As civilizações negro-africanas jamais foram embasadas no letrismo como artifício 

imprescindível no processo de socialização de ideias e desenvolvimento da aprendizagem 

frente ao conhecimento das diferentes etnias. Segundo Yeda Antonita Pessoa de Castro 

                                                           
70 Anteriormente à arte de interpretar textos, o que se interpretava eram oráculos, portanto interpretar a resposta 

dada por um Deus que foi consultado por uma dúvida, quase sempre em relação ao futuro. A intérprete de 
oráculos era conhecida como Sibila ou a Pítia, consoante J. Chevalier e A. Gheerbrant, DIS., p. 882. A 
elevação do ser humano a uma condição transnatural que lhe permite comunicar-se com o divino e transmitir-
lhe as mensagens. Trata-se do possuído (em êxtase e entusiasmo), o profeta, o eco dos oráculos, o instrumento 
da revelação. As Sibilas, Pítias e Profetisas, desde a mais alta antiguidade, foram consideradas como 
depositárias da revelação primordial. (p. 382). Para saber mais, consultar o livro: O dicionário mítico-
etmológico da mitologia grega de autoria, de Junito de Souza Brandão. Volume II da editora Vozes (1991). 

71 No livro O Ser sendo da Filosofia, Galeffi (2001) explora a ideia de interpretar e compreender. Assim para 
saber mais: Capítulo II A definição da filosofia, p. 127-236. 

72 Aqui trago a importância da oralidade, onde a audição é fundamental na ação para o desenvolvimento da 
mesma, mas é importante refletir que existem pessoas surdas que terá como base seu processo de socialização 
e aprendizagem a partir de outros sentidos.  
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(2008), no Brasil colonial, a tradição oral milenar desses povos foi disseminada pelas “[...] 

vozes das mulheres negras na condição de mães-pretas, mucamas, velhas cantadoras de 

estórias e pelas sacerdotisas negro-africanas narrando os feitos heroicos dos seus Deuses73 (e 

que eu acrescento também Deusas), reinos e ancestrais” (CASTRO, 2008, p. 13). 

Em uma tarde do mês de março/2018, em conversa com minha amiga e eterna mestra, 

Professora Yeda74, dizendo sobre eu estar me assumindo Hermeneuta de criança na tese, a 

mesma perguntou-me quais eram as características da hermeneuta, e eu, ao responder sobre a 

principal característica ser a capacidade ouvir as crianças, escuto dela: 

– Sabe por que ouve as crianças? 

Respondi de forma ingênua que era porque eu queria ser uma boa professora. Ela, ao 

me ouvir, sorriu e disse: 

 
Não, minha linda professora, você ouve as crianças porque você tem uma 
experiência no candomblé em que a fala é algo importantíssimo para a 
comunicação com o sagrado, como para a aprendizagem dos que lá estão. 
Pois a aprendizagem lá é de boca a ouvido (Informação verbal75). 

 

Passei, então, a refletir sobre a minha aprendizagem na cultura do candomblé, que, 

talvez, tenha possibilitado o desenvolvimento da minha sensibilidade de ouvir as crianças e 

como também a experiência com minha mãe genética desde a infância, pois a mesma sempre 

procurou me ouvir. Ainda o fato de minha mãe ser uma Yalorixá76, fez-me sempre observar a 

oportunidade de ouvir diferentes pontos de vista, já que a experiência com o sagrado para as 

culturas negro-africanas são desprovidas dos dogmas ocidentais onde os sujeitos legítimos são 

sempre aqueles que são adultos, que possuem uma classe social favorecida, dentre outros 

marcadores que hierarquizam as relações humanas. 

Assim, a oralidade, em uma relação entre ouvir e falar, é um importante elemento, mas 

não é o único caminho para a compreensão dos fenômenos da vida cotidiana. Para os povos 

europeus, o indivíduo sem a tradição do letrismo é classificado como portador de uma cultura 

menor na sociedade. Ocorre que, seja nas culturas africanas, seja na cultura afro-brasileira, 
                                                           
73 A escrita original da palavra é iniciada com letra minúscula, mas eu prefiro escrever com letra maiúscula para 

que tenha o mesmo grau de importância que o Deus cultuado no cristianismo, onde a escrita é, na maioria dos 
textos, representada com inicial maiúscula. 

74  No meu cotidiano acadêmico e na minha vida privada, é assim que chamo Yeda Antonita Pessoa de Castro, 
que conheço desde 2004, e que por coincidência foi professora da minha mãe genética na década de 1970, no 
Colégio ICEIA – Instituto Central Educacional Isaías Alves. 

75  Fala reconstituída de memória pela pesquisadora.  
76  Yalorixá, conhecida como Mãe Jacira de Iansã, filha da Yalorixá Alice Maria da Cruz, conhecida como Mãe 

Alice (falecida) foi fundadora do Terreiro Oyá Padê da Romeia, no bairro da Santa Cruz. Mãe Jacira fundou 
seu Terreiro Ilê Axé Ibá Lugan no ano 2000, no bairro de Paripe. Para saber mais, ver no livro Mulheres de 
Axé, organizado por Marcos Rezende (2013). 
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qualquer indivíduo (homens, mulheres, crianças, idosos/as, entre outros) acumula saberes e 

desenvolve sua aprendizagem a partir das experiências vivenciadas em grupo ou até 

individualmente. 

Enquanto no caso da hermeneuta de crianças, para narrar, ela precisa de uma 

interatividade constante. Pela pesquisa realizada, dou testemunho que a oralidade produzida 

pelas vozes das crianças prolonga as experiências que vivenciei com elas, já que é possível 

continuar a conversação, a partir do estado de filosofar. 

Do que já foi exposto até o momento, chega-se a uma antecipação de conclusão: a de 

que é no ato da percepção do que é dito pela criança que a hermeneuta irá 

compreender/interpretar como ela, a criança, está apreendendo as coisas do mundo. 

Um elemento também muito utilizado dentro do espaço educativo de oralidade com 

crianças da primeira infância é a música. Neste sentido, a música enquanto linguagem 

dissemina representações de gênero, bem como outras tantas representações de aspectos que 

fazem parte da vida social. Segundo Teca Brito (2003), a música proporciona à criança inter-

relacionar as suas práticas sociais com as práticas sociais do “outro”. A música é uma 

expressão simbólica, assim como o ato de brincar. São atitudes que são exercidas de forma 

séria e que influenciam a construção da identidade77 das crianças. A música é representada a 

partir do processo de ouvir e falar/cantar, e assim ocorre a transmissão de mensagens diversas, 

servindo também como um elemento importante da oralidade. Compreende-se, então, que a 

música representa formas de visões do mundo. 

O brincar é, quase sempre, representado a partir da interação do corpo com elementos 

estruturados ou não. Segundo Gilles Brougere (2000, p. 08), 

 
[...] o brincar remete a elementos legíveis do real ou do imaginário das 
crianças. Neste sentido, o brinquedo é dotado de um forte valor cultural, se 
definimos a cultura como o conjunto de significações produzidas pelo 
homem (eu acrescento também pela mulher). Percebemos como ele é rico de 
significados que permitem compreender determinada sociedade e cultura. 

 
 

                                                           
77.O termo identidade foi usado para significar o ponto de encontro, o ponto de sutura, entre, por um lado, os 

discursos e as práticas que tentam nos interpelar, nos falar ou nos convocar para que assumamos nossos 
lugares como os sujeitos sociais de discursos particulares e, por outro lado, os processos que produzem 
subjetividades, que nos constroem como sujeitos aos quais se pode falar. As identidades são, pois, pontos de 
apego temporário às posições-de-sujeito que as práticas discursivas constroem para nós (...). Isto é, as 
identidades são posições que o sujeito é obrigado a assumir, embora ‘sabendo’ sempre, que elas são 
representações, que a representação é sempre construída ao longo de uma ‘falta’, ao longo de uma divisão a 
partir do lugar do Outro e que, assim, elas não podem, nunca, ser ajustadas – idênticas – aos processos de 
sujeito que são nelas investidos’ (HALL, 2007, p. 111-112). 
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Para cantar e brincar, as crianças utilizam, via de regra, além da oralidade, a 

corporalidade, que é um meio de comunicação também importante para os povos negro-

africanos. Pois, segundo Castro, em sua palestra intitulada “A importância sócio-histórica da 

mulher negra na Bahia do século XIX”, em maio de 2018, no Instituto Histórico e Geográfico 

em Salvador, os povos da África subsaariana têm uma visão do mundo bem contrária ao que é 

comumente visto pelo mundo europeu, maniqueísta e cartesiano, influenciado em algumas 

localidades pelo cristianismo, onde corpo e alma completam-se, mas não se misturam. Para os 

povos negro-africanos, o corpo é sagrado e tudo que o corpo produz como movimento é a 

corporalidade, que é a mistura de corpo e alma que se unem, em uma única entidade, para 

vivenciar experiências e constituir o que chamamos da identidade do ser humano. 

  As crianças, a partir das brincadeiras, da expressão rítmica do corpo no momento em 

que se utiliza a música (cantando e dançando), experienciam o mundo. 

Assim, o som e o movimento corporal são elementos mediadores na relação do ser 

humano com ele mesmo, com o meio e com o outro. A corporalidade aciona não apenas um 

corpo biológico, mas se manifesta na configuração de uma imagem corporal que pertence a 

um indivíduo e é confrontada no reconhecimento de um corpo social sustentado na afirmação 

de uma identidade coletiva. O corpo acaba por restituir ou destituir o ser de sua integridade 

pela busca de um sentido dentro de uma estrutura sócio-política. 

É na arte do viver dos povos negro-africanos e do povo afro-brasileiro que encontrei 

raízes para determinar a hermenêutica empreendida na pesquisa feita com/sobre as crianças, 

que resultou na escrita dessa tese. 

 

4.1.1 Característica de uma Hermeneuta de Criança 

 

Uma hermeneuta de criança é a mediadora linguística da comunicação, alguém que ao 

dizer, ressoa, corresponde com aquilo da fala de quem disse, mesmo que a hermeneuta, ao 

dizer, deixe sua marca singular, pois ocorre na empatia que estabelece com quem fala/falou e 

quem escuta/escutou, porque sem empatia e sem disposição não é possível acolher o que está 

sendo dito e nem haverá liberdade de quem diz em dizer o que quiser, pois não heverá/há 

confiança. Condições afetivas, pois minha disposição e minha abertura fazem a criança falar, 

e correspondem significativamente ao que a mesma está dizendo. 

Assim, para a hermeneuta, as crianças escrevem suas histórias pela oralidade ou pela 

corporalidade. Nessa perspectiva, a hermeneuta dedica atenção a qualquer som emitido pela 

voz e também ao movimento do corpo da criança. Linguagem não verbal. 
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A hermeneuta atua avaliando as oportunidades, buscando aquilo que é obvio e o que 

não é possível em um “formato”, mas que coloca em suspensão toda a possibilidade de 

disciplinamento do pensamento e do corpo da criança. A tentativa da hermeneuta é também 

de um anúncio sobre o que a criança quer dizer, ou seja, é uma denúncia/anúncio de como os 

corpos infantis são disciplinados. A hermeneuta tenta mostrar as válvulas de escapes que 

esses corpos encontram para serem do jeito que são ou que desejam ser. A cumplicidade 

coloca a hermeneuta numa dimensão de experiência de coisas do mundo que já conhece, mas 

que olha a partir de outra dimensão, pois está interpelada pelo que está vivenciando com as 

crianças. 

Narradora das experiências das crianças, a hermeneuta sente a necessidade de 

registrar/escrever o que apreendeu na convivência com as mesmas, pois assim como Maria 

Stella de Azevedo Santos (Mãe Stella de Oxossi), no seu livro Meu Tempo é Agora, publicado 

em 1993, ao dizer que sente a necessidade de registrar/escrever a tradição do povo de santo 

para que as pessoas possam saber, quer registrar as experiências das crianças para que o 

mundo adulto possa saber como as mesmas elaboram as informações sobre toda e qualquer 

questão.  

Vale a pena ressaltar que a sociedade sempre enxerga a criança como um sujeito 

incompleto e que sua fala externa uma ignorância sobre os temas. O trabalho da hermeneuta é, 

então, demonstrar através da sua escrita sensível o que as crianças estão experimentando em 

relação a gênero e outras tantas temáticas. A hermeneuta narra, porque vivencia e porque tem 

memória. A hermeneuta tem o dom que é constituído a partir da experiência. Primeiro vive e 

depois pensa. A experiência antecede o pensamento. Assim, a hermeneuta faz a partilha a 

partir de sua escrita com os/as outros/as que não vivenciaram a experiência com as crianças. 

O saber ou informação das experiências das crianças, que a hermeneuta narra a partir 

de sua escrita, tem o objetivo de assegurar uma atuação pedagógica mais próxima do que as 

mesmas desejam e até mesmo mais próxima do processo de compreensão demonstrado a 

partir de outras convivências com os diferentes grupos sociais, a exemplo da família. 

No papel de hermeneuta, a habilidade de compreender/interpretar o que está sendo 

dito pelas crianças é o principal ofício nessa arte. Isso porque essa função implica em uma 

política ética de afeto e reconhecimento de que o conhecimento que as crianças apresentam é 

válido e que precisamos compreender para que possamos ser mais cuidadosas/os com o que a 

criança nos apresenta a partir do seu olhar infantil, muitas vezes ainda livre das configurações 

condensadas socialmente e que produzem hierarquizações humanas. 

 



156 
 

4.2 Qual o rigor de uma pesquisa feita por uma hermeneuta? 

 

A intenção de empreender a presente pesquisa coloca-me na busca do rigor científico. 

É nesta senda que me vejo em um rigor outro de fazer a pesquisa e de escrever a tese. Uma 

investigação de caráter qualitativo, fenomenologicamente inspirada, distanciando-se, assim, 

do viés universalista. Galeffi (1994) declara que toda pesquisa qualitativa precisa constituir 

seus próprios procedimentos e seu próprio rigor. 

 
O rigor da pesquisa qualitativa diz respeito à qualidade de rigor do 
pesquisador e nada tem a ver com uma exteriorização metodológica de 
passos e regras de como conduzir uma investigação científica consistente. 
[...] É estupidez pensar que o rigor seja um procedimento exclusivo dos 
filósofos lógicos e dos cientistas matemáticos e geômetras. O rigor, a rigor, é 
um comportamento atitudinal de quem faz qualquer coisa com arte. O rigor é 
o ethos de toda produção artística. Por que a ciência teria que ser diferente 
em relação ao ethos artístico? (GALEFFI, 2009, p. 44). 
 

Dessa forma, a pesquisa qualitativa não se encaixa no mesmo conceito de rigor 

positivista que busca a exatidão, rigidez e neutralismo. Para Roberto Macêdo (2009), ela tem 

uma forma própria, que apresenta novas perspectivas para uma pesquisa outra, para uma 

ciência outra e, por fim, um rigor outro. 

Assim, a persistência por um outro rigor está pautada em um saber epistemológico e 

metodológico que busca afirmação e pertinência em uma perspectiva conectiva, relacional e 

intercrítica, na construção de um conhecimento heterogêneo no qual “as interações são 

valorizadas e assumem importância para a compreensão das realidades, conectando-se o 

ecológico ao ecumênico e ao crítico” (MACÊDO, 2009, p. 77). 

A qualidade do conhecimento que produzimos sobre o mundo não está separada da 

qualidade antropossocial que queremos para o mundo. Messeder (2016) cita Mãe Stella de 

Oxossi (2013) para evidenciar que o compromisso com o mundo significa: 

 
[...] comprometer-se é obrigar-se a cumprir um pacto feito, tenha sido ele 
escrito ou não. O verbo obrigar, que tem origem no latim obligare, significa 
unir. Portanto, quando dizemos um ‘muito obrigado’, estamos sugerindo a 
alguém que nos fez um favor que a ele estaremos ligados, em virtude do 
favor que nos foi prestado. Obrigação é uma das palavras chaves do 
candomblé: aquela que abre muitas portas. Fazer uma obrigação ou a 
obrigação fica sendo, então, uma forma de estar cada vez mais unido aos 
oríÿa. Se minha parte branca estuda as origens latinas da língua portuguesa, 
minha parte negra estuda a língua africana de que fazemos uso no 
candomblé: o yorubá arcaico. Nessa língua, comprometer-se é wulewu, 
palavra que tem a seguinte análise: a raiz wù (agradar), a mesma que forma a 
palavra wúlò, que significa útil; e lé, que é traduzida como seguir em frente, 
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procurando não ser mais um na multidão. Para o povo yorubá e, 
consequentemente, para os brasileiros que se guiam pela religião nagô, uma 
pessoa comprometida é aquela que é útil, pois cumpre a função que lhe foi 
destinada, e por isto pode seguir em frente, distinguindo-se da massa 
uniforme; uma pessoa comprometida é especial, pois já encontrou sua 
especificidade, tornando-se, assim, imortal (SANTOS, 2013, p. 266-267). 

 

Messeder (2016), em seu texto O processo alquímico entre o conhecimento 

localizado, a subjetividade corpórea e o compromisso: um movimento de poder direcionado 

às injustiças, apropria-se da ideia de compromisso, desenvolvida por mãe Stela de Oxossi, ao 

receber a cadeira na Academia de Letras da Bahia, em 2013: [...] o compromisso coexiste com 

a ancestralidade: essa relação possivelmente tem sido a nossa forma de sobreviver mais 

dolorosa, porque requer muita sabedoria e amadurecimento em nossa existência, para além 

das nossas práticas acadêmicas (MESSEDER, 2016, p. 267). 

Para fazer a pesquisa com crianças, fiz um pacto comigo mesma na produção do 

conhecimento com e sobre elas. Desta maneira, decidi por empreender uma pesquisa que 

estivesse longe do pragmatismo que o rigor da ciência universalista que se apresenta na 

resistência de outras formas de saberes, fazeres e conhecimentos. 

Considero que um aspecto importante é a ética na pesquisa qualitativa, pois é algo que 

deve ser levado a sério devido ao fato de favorecer à pesquisadora e ao pesquisador, no seu 

dizer/escrever a tese, haja vista que só deve selecionar aquilo que realmente consegue 

dominar de forma razoável. Esta é uma cautela que quem faz etnopesquisa deve ter, em 

virtude da tentativa de desqualificação dessas pesquisas por parte de pessoas/pesquisadores/as 

pragmáticos/as, na formatação do conhecimento acadêmico. O domínio da ideia do autor e 

autora favorece-me escrever de forma que consigo fazer relação com a realidade/contexto que 

vivencio na educação.  

Isso considero importante para que os meus pares possam fazer a leitura dos meus 

escritos78, de forma que possam repensar também sobre o que vivenciam. Assim, também 

deve ser a ética em apresentar as contradições que possam aparecer durante o 

desenvolvimento da pesquisa. Macêdo (2009) alerta-nos que: “o rigor não pode ser a busca de 

um conhecimento expresso como pureza”. As contradições, tensões, irregularidades e as 

extravagâncias que se misturam e alteram a realidade humana não foram omitidas nesta tese. 

Estiveram envolvidas na condução da pesquisa as minhas crenças como educadora e a 

epistemologia assumida, que estão intrinsecamente delimitadas a partir da minha visão de 

                                                           
78 A pretensão não é mostrar modelos, mas apresentar realidades educacionais. A intenção é comunicar sobre as 

possibilidades e os limites vivenciados por uma pessoa que está diretamente envolvida no processo educativo 
dentro do espaço escolar formal numa rede pública municipal. 
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mundo, na qual os meus atos corporais e cognitivos atuam estruturando o meu ser/agir 

pesquisadora no mundo. Não nego a possibilidade de experienciar a elucidação radical da 

natureza do conhecimento humano, a partir de mim mesma e das próprias crianças. Daí 

decorre a inspiração fenomenológica acima referida, pois, enquanto sujeito do próprio 

discurso, lancei-me na busca de sentido tendo como foco a questão de partida da presente 

investigação. 

Após muitas leituras sobre metodologias e procedimentos metodológicos, percebi que, 

mesmo antes dessa pesquisa, acho que sempre estive no lugar de pesquisadora, pois sempre 

olhei, ouvi, conversei, problematizei e fui lúdica com as crianças, visto que isso facilitava e 

facilita o meu exercício profissional, e agora percebo que facilitou o que apreendi com o meu 

objeto de estudo. Estudar as experiências das crianças requer atenção para todo o movimento 

produzido pelos corpos das mesmas. 

A investigação empreendida nesta tese também se inspira em fundamentos 

etnográficos e da cartografia, como dito na apresentação, pois como professora no CMEI 

União da Boca do Rio, na cidade de Salvador-BA, não tive dificuldade de autorização da 

instituição para realizar tal pesquisa. Assim, é uma perspectiva de uma pessoa de dentro. Eu, 

enquanto professora/pesquisadora – professorinha/hermeneuta –, e os nativos – as crianças –, 

possuímos uma relação afetiva que, segundo Corsaro (2009), é uma vantagem que 

proporciona uma consistente base de dados empíricos. 

O meu agir de hermeneuta encontra ressonância nos estudos de Roberto de Oliveira 

(1996), ao descrever ações importantes quando fala do fazer etnográfico como o ver, o ouvir e 

o escrever. 

Na interação com as crianças, sempre tentei sentir e depois é que penso sobre o que 

estou vivenciando com elas. Pois, se eu pensar primeiro, não consigo sentir o que elas 

vivenciam ou estão tentando me dizer, e assim me impede de conhecer suas experiências. A 

percepção surge de um olhar de espanto, de curiosidade, que se volta para o mundo para 

percebê-lo e significá-lo antes de perguntar, que já diz algo sobre ele sem conceitos prévios.  

Considera-se aqui esta relação originária, pré-reflexiva, de sentido bruto com o 

mundo, como sendo a fonte dos significados que darão origem mais tarde à formulação de 

problemas e de respostas, mas partindo dessa não-necessidade da adequação entre conceito e 

objeto como um elo inevitável. Nesse sentido é que agrego a cartografia, pois 

acompanhei/acompanho o processo de desenvolvimento da ideia infantil, ou seja, da ação da 

criança. 
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Para Merleau-Ponty (1999), a criança possui a capacidade aguçada do espanto e da 

admiração frente ao mundo. Além disso, ela já é um ser pensante que percebe e que expressa 

seus significados. A criança compreende o mundo antes de abordá-lo sistematicamente. 

Assim, só problematizo/pergunto depois de sentir e pensar sobre o que estou 

vivenciando com as crianças. E, no momento em que a criança está falando mediante algum 

questionamento, busco o exercício de ouvir de forma a conectar ou não o que eu tinha visto 

ou ouvido da mesma, anteriormente. Dessa forma, para desenvolver o processo de ver e ouvir, 

é necessário estar livre, inclusive das informações que já foram observadas anteriormente em 

outros momentos ou mesmo anteriores à última fala da criança. Ocorre que dados novos 

podem surgir, e, por preconceito, não se consiga compreender o que é obvio na experiência da 

criança. O exercício reflexivo que sempre fiz como educadora para a pesquisa teve de ficar 

mais apurado para estranhar o que era familiar na vivência com as crianças. 

Um caso pode ilustrar muito bem sobre a tal necessidade de ouvir e ouvir em 

diferentes momentos, mas que fazem parte de uma mesma experiência. No final de uma 

manhã, após o almoço, exatamente no momento de escovar os dentes, Edgar viu a boneca em 

cima da mesa. Ele pegou a boneca e a abraçou. Depois, Aurélio perguntou a Edgar porque ele 

estava brincando com a boneca. Edgar respondeu: 

– Por nada! 

Aurélio disse que não brincava de boneca. Nesse momento, Edgar disse: 

– Eu não brinco de boneca. 

Edgar veio para perto de mim e eu perguntei: 

– Você agora tá fazendo o que com a boneca, Edgar? 

– Estou abraçando a boneca. 

Em seguida, perguntei se ele gostava de abraçar a boneca; ao passo que ele respondeu 

que gostava. Logo após, questionei que se ele gostava de abraçar boneca, por que não gostava 

de brincar com a boneca? Obtendo a seguinte resposta: 

– Porque não gosto. 

Não perguntei mais nada e fui sentar em uma cadeira baixa junto à porta do banheiro 

para observar as crianças escovando os dentes. Chegou a vez de Edgar ir escovar os dentes. 

Ele passou me olhando e riu. Quando terminou de escovar os dentes, veio entregar-me a 

escova, beijou-me no braço e disse: 

– Eu gosto de boneca, mas não fale pra Aurélio, que ele não gosta. 

E eu me comprometi a não falar. 
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Sempre anotei/escrevi tudo o que vi e ouvi das crianças. O registro sempre norteou a 

minha forma de agir no momento seguinte que eu fosse as encontrar. 

A minha convivência com as crianças foi sempre a partir da tentativa de respeitá-las, 

de ser afetiva com elas, pois, afinal, elas são o que eu fui no passado, quando a escola ainda 

era para mim o espaço da brincadeira, mas que eu aprendia um monte de coisas com as 

professoras que gostava. Assim, sempre entendi que precisava/preciso ser uma professora na 

qual as crianças pudessem/possam confiar, para que a convivência trouxesse/traga marcas 

positivas no seu desenvolvimento. 

Para além de ver, ouvir e escrever no meu exercício diário de docente e também para a 

coleta de dados da investigação em questão, na interação com as crianças, o falar e a 

ludicidade estiveram presentes. Na minha convivência com elas, houve sempre a conversa 

para que as mesmas pudessem expressar suas palavras mundo que, segundo Paulo Freire 

(1993), o momento da conversa consiste num importante período de aprendizagem mútua 

“somos todos ensinantes-aprendizes” (p. 29). 

Um elemento importante que utilizei/utilizo como elo de interlocução na minha 

vivência com as crianças, para cartografar suas experiências, foi/é o brincar. 

O brincar, para Corsaro (2002), é um ato no qual as crianças levam a sério, e é uma 

forma que a criança tem para acessar o mundo e assim interpretar/compreender as suas 

questões. Mas, para além disso, através do brincar, a criança reinventa o próprio mundo que 

acessou. Para mim, quando a criança acessa e reinventa, ela constrói outros mundos. 

Brougere (2000), teorizando sobre o brinquedo, possibilita um pensamento próximo ao 

de Corsaro: “A criança que manipula um brinquedo possui entre as mãos uma imagem a 

decodificar. A brincadeira pode ser considerada como uma forma de interpretação dos 

significados contidos no brinquedo” (CORSARO, 2000, p. 09). 

Eu, como professorinha e enquanto pesquisadora, nem sempre estava interagindo com 

o brincar e a brincadeira. Mas de alguma forma estava sendo lúdica para apreender as suas 

experiências. Um exemplo disso foi um dia em que vesti, para ir trabalhar, de maneira 

proposital, uma camisa do meu companheiro, uma calça jeans e um tênis. Com isso, duas 

crianças maiores, que eram do grupo 5, perguntaram-me se eu era homem para me vestir da 

forma que me vesti. A fala de Ludimila é a que me faz compreender que eu estava sendo 

lúdica sem dizer uma palavra ou mesmo brincar com elas. Segue a fala da menina: 

– Ludimila: Você tá engraçada, vestiu a roupa do seu irmão. 

– Amanaiara: Por que você acha que essa roupa é do meu irmão? 
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– Ludimila: Porque essa roupa parece de homem. Você vai fazer peça, vai contar 

história? 

Expliquei à menina que naquele dia não iria fazer nada do que ela tinha perguntado. E 

ela insistiu em dizer que eu estava muito engraçada. 

Dessa forma, fica evidente que não foi a partir do brinquedo ou da brincadeira que 

estabeleci o diálogo com as crianças, mas foi a partir da minha vestimenta que ficou 

engraçada e que fez com que Ludimila inferisse que a roupa era do meu irmão. 

A fantasia, imaginação, musicalidade, apreciação de imagens, observação de 

paisagens, o brincar/o brinquedo, dentre outros elementos/ações, esteve/está presente nessa 

pesquisa. Enfim, a ludicidade. Isto porque acredito que cada momento requisita uma marca 

subjetiva no que estamos vivenciando. 

Poderia aqui usar o brincar como uma atitude da pesquisadora-hermeneuta de crianças, 

mas prefiro adotar a ludicidade, pois a ludicidade, para Cipriano Luckesi (2000), produz uma 

experiência de plenitude, em que nos envolvemos por inteiro, estando flexíveis e saudáveis. 

Vejo no termo ludicizar um aspecto maior que brincar, pois durante a pesquisa nem sempre 

estava brincando, mas estava usando da ludicidade para interagir com a criança. 

Para Luckesi (2000), na atividade lúdica, o que importa não é o produto da atividade, 

mas a própria ação, o momento vivido. Assim, a ludicidade possibilita a quem vivencia, 

momentos de encontro com o outro e consigo mesmo, momentos de fantasia e de realidade, 

de ressignificação e percepção, momentos de conhecimento do outro e autoconhecimento, de 

olhar para o outro e cuidar de si mesmo, momentos de vida, de expressividade. Utilizar a 

ludicidade implica ter uma postura com a qual o sujeito (a/o educadora/educador) esteja 

aberto à sensibilidade. 

A ludicidade proporciona às crianças experiências que constroem sentidos sobre as 

culturas que permeiam seu cotidiano. Os sentidos, quase sempre, estão pautados na vivência 

corporal, pois eles possibilitam às crianças estabelecerem relações com a natureza das coisas 

que estão à sua volta. Dito isso, é nessa relação com o campo do vivido que a criança vai 

organizando e constituindo a sua consciência. É através dessa experiência concreta da 

realidade que a criança explora o mundo. 

Essa referência do que a ludicidade proporciona às crianças, eu pressuponho a partir 

das experiências que vivenciei na minha vida pessoal: a ludicidade em família, a liberdade 

diária em viver coisas que não me prejudicassem e não prejudicassem aos outros. Na vida 

profissional, sempre empreendo também a ludicidade, como uma atividade na formação 

docente. 
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Então, a postura empreendida por mim para esta pesquisa, foi: ver, ouvir, ludicizar79, 

falar/conversar e escrever/registrar. Enfim, tudo isso posso resumir no ato de filosofar. 

A minha interação com as crianças ocorreu/ocorre a partir da possibilidade de diversas 

experiências de “filosofar”. Walter Kohan (2007), explicitando sobre as jornadas de estudo80, 

faz a reflexão que: “[...] experiências do ‘filosofar’ [...] mostra que é possível superar a 

dependência de modelos rígidos e predeterminados e não confundir um método para fazer 

filosofia com o único modo de praticá-la” (KOHAN, 2007, p. 14, grifos do autor). 

O fazer filosofia com crianças ou de avizinhar a filosofia à infância, para Kohan 

(2007), possui três aspectos que são “significativos e preocupantes”, 

 
[...] por exemplo, há quem se preocupe com aquilo que possa ser uma 
banalização da filosofia; outros se preocupam com o que chamam ‘adultizar’ 
as crianças, e certamente estas e outras questões são relevantes, mas não 
pretendo exaurir o tema. Simplesmente levo em consideração as que me 
tocam mais de perto ou que mais ameaçam a minha tranquilidade. O 
primeiro risco é o ‘idealismo’ ou ‘romantismo’, a opção romântica consiste 
em naturalizar a infância e/ou a filosofia e torná-las contíguas, como se 
fossem quase a mesma coisa. Esse risco não é novo. Está presente em nossa 
cultura há muito e toma forma em frases como: ‘as crianças são 
naturalmente filósofos’ ou ‘os filósofos são como as crianças que fazem 
perguntas’. Com isso se pretende, em uma visão abstrata, naturalizada, da 
filosofia e da infância, que o universal ‘criança’ e o universal ‘filosofia’ 
sejam naturalmente afins e se avizinhem naturalmente. O segundo risco, 
mais sério porque mais concreto, é o risco da mercantilização da filosofia 
com crianças. [...] Nem mesmo a filosofia com crianças é imune ao risco de 
entrar nessa lógica mercantilista, de transformar-se em qualquer coisa que 
seja objeto de oferta e procura, que se submeta à lógica do consumo [...] 
Particularmente no caso da escola, a filosofia com crianças pode configurar-
se como um diferencial de uma determinada escola [...] recurso para 
aumentar a capacidade de atração aos olhos dos seus potenciais clientes. O 
terceiro risco, que me parece não menos preocupante e perigoso, é o do 
fundamentalismo ou fundacionismo, ou, se se prefere, do dogmatismo ou da 
moralização. O perigo é fazer da filosofia como instrumento de “catequese”. 
[...] Pode-se dogmatizar em nome da liberdade, da autonomia, da 
democracia, da solidariedade ou em nome da tradição, da pátria, da família, 
da propriedade, da raça, da nação, do que se quiser. [...] A nossa época é 
muito inclinada a isso. Fala-se muito de uma crise de valores, de perda de 
identidade, da velocidade da informação, da internet, da televisão, da 
violência generalizada. Pretende que a filosofia ponha um pouco de ordem 
(KOHAN, 2007, p. 16-17). 
 

O terceiro risco em filosofar com crianças, problematizado por Kohan (2007), é 

aparente na minha prática de educadora, e no momento em que realizei a pesquisa ora 

                                                           
79 A palavra é um neologismo, pois a partir da palavra lúdica, construí outra palavra para concordar com os 

verbos no infinitivo: ver, ouvir, escrever/registrar, falar/conversar e filosofar. 
80 A fala ocorreu na sessão de encerramento das Jornadas de Montesca, que aconteceu no período de 31/03 a 

03/04/2005, na cidade de Castello, que fica na província Perugia, na Itália. 
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apresentada, pois indago propondo refletir sobre “tudo” e, principalmente, sobre suas 

experiências quanto às relações de gênero. Ainda mais em tempos de retrocesso, como estes 

que presenciamos no cenário nacional brasileiro81. O mais importante é que sempre me 

apeguei ao ato de propor o filosofar com as crianças, visto que essa ação se propõe atingir a 

principal missão de uma instituição educacional, que é fazer o indivíduo pensar. 

Assim, sempre corri o risco de ser mal interpretada por gestoras/es, corpo docente e 

responsáveis pelas crianças, pois ao contrário de quando Kohan (2007) diz, que se pretende 

colocar a ordem em tempos de crise de valores, no meu exercício de filosofar com as crianças 

proponho às mesmas o ato de filosofar como momento de deixá-las serem insubmissas. Logo, 

nunca deixei de utilizar a filosofia, pois sempre constatei que era/é caminho frutífero para eu e 

as crianças construirmos de forma mais autônoma o percurso sobre os conceitos em relação às 

coisas do mundo. 

Kohan (2007) alerta que, para filosofar com crianças, um dos principais cuidados 

seria: 

 
[...] na medida do possível, deixar de lado o que pensamos saber. Esse gesto 
ajuda a pensar com as crianças e a deixar-se pensar pelas crianças; é uma 
oportunidade de esvaziar-se, um esvaziamento daquilo que se crê saber sobre 
as crianças e a infância para que novos saberes possam nascer (KOHAN, 
2007, p. 18). 

 

Nesta perspectiva, a fenomenologia de Merleau-Ponty fez sentido no processo de 

cartografar as experiências sobre relações de gênero com as crianças, pois para ele, filosofia 

como atitude filosofante, como percepção originária e possibilitadora do momento instaurador 

de significados sobre o mundo. “Filosofar é reaprender a ver o mundo” de acordo com 

Merleau-Ponty (2011, p. 19). A construção do mundo da criança e a sua constituição como 

ser-no-mundo. 

Assim, escrever sobre as experiências das crianças, acredito ser possível fazer, a partir 

da possibilidade de escuta, cuidado e de atenção. Mais uma vez, lembrando o que nos diz 

Scott (1999), escrever é reprodução, transmissão e comunicação do conhecimento advindo da 

experiência visual e visceral. 

                                                           
81 No Brasil, desde 2016, após a presidenta Dilma Rousseff ter sido exonerada do cargo para a qual foi eleita, 

muitas políticas de reconhecimento das diferenças e para ampliação de políticas pela busca da igualdade 
foram descartadas, a partir da diminuição das verbas nas áreas cruciais, como: educação, saúde, segurança, 
dentre outras. Assim como também foram retirados direitos a partir de reformas, como: reforma trabalhista, 
lei da terceirização de serviços, dentre outras.  
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A hermeneuta é assumidamente uma intérprete dos actantes/crianças, não para tomar o 

lugar delas, mas para fazê-las falar, pois essa talvez seja a primazia do fazer da hermeneuta, 

que funciona como um meio, como um Hermes, um/uma mediador/mediadora entre os 

deuses/deusas (as crianças) e os/as homens/mulheres (os adultos). 

Na escrita da hermeneuta sobre as experiências das crianças, é possível perceber a 

marca da fala da própria voz das mesmas, que foi produzida durante as experiências. Por 

conta disso, é possível encontrar no texto o murmúrio alegre, contraditório, descontinuado e 

contextualizado produzido pelas crianças. 

A hermeneuta também pode ser considerada uma transdutora das experiências das 

crianças. Pois, como uma hermeneuta de criança, isso me implica numa política ética de afeto 

e reconhecimento, quando decido por escutá-las, acolhendo e respeitando seus 

dizeres/conhecimentos/modos de ser, com o objetivo de promover outro horizonte da 

formação humana. Falar pelas crianças, “Imbuir-se desse olhar infantil crítico é aprender com 

as crianças e não se deixar infantilizar” (KRAMER, 2002, p. 46). 

 

4.3 Caminhos procedimentais 

 

Nessa pesquisa, foram utilizados como principais instrumentos para a produção e 

coleta de dados: a observação participante, o desenho articulado com a oralidade, brincadeiras 

das crianças conjugadas com suas falas, os registros das falas das crianças em momentos 

formais e informais registrados em caderno de campo e alguns poucos momentos gravados 

em áudios por meio de celular (os áudios só foram utilizados para recuperar falas originais nas 

cenas). 

Na investigação com/sobre crianças, faz-se necessário articular vários instrumentos de 

escuta aliados a diferentes suportes, de modo a oportunizar a expressão de suas demandas, 

interpretações e significados de suas experiências por meio de diferentes linguagens. 

O meu olhar para as crianças nas suas infâncias é o de encontrar uma outra forma de 

falar própria e apropriada sobre o que elas vivenciam/pensam no que traduzimos como 

relações de gênero. Essa necessidade surge nessa pesquisa, pois observei a partir do estado da 

arte que as crianças são interpretadas por extensão do pensamento de outro (adulto cuidador 

ou de autores/as que falam do assunto). 

A minha performance como docente e como pesquisadora nunca esteve estabelecida 

de pronto. Ela sempre dependia/depende do processo de singularidade em que as crianças 

estavam imersas, no momento em que estávamos vivenciando. 
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E, se a forma verbal hermêneuien significa interpretar, e interpretar precisa de 

explicação para traduzir, eu me vejo nesse lugar de intérprete das crianças, pois me vejo 

traduzindo o que elas vivem/manifestam. A Hermenêutica, compreendida por Heidegger, 

 
[...] deixa de ser uma ciência do espírito, ao nível de uma Epistemologia da 
Interpretação, para uma Hermenêutica que privilegia não o discurso 
enunciativo ou apofântico, e sim a manifestação do próprio ser (GALEFFI, 
1994, p. 156). 

 

Nessa perspectiva, cito uma cena que observei e que me deixa consciente desse 

processo. Numa manhã, estávamos olhando pela grade de proteção, através da qual é possível 

enxergar o estacionamento do CMEI e, ao mesmo tempo, a rua Saponilk, no bairro da Boca 

do Rio. Anderson, uma criança do grupo 3, ao ver uma pessoa ao longe da grade, veio 

correndo até mim e perguntou-me se a pessoa era homem ou mulher. Disse-lhe que, se ele 

tinha dúvida sobre se a pessoa era homem ou mulher, o melhor a fazer era perguntar para a 

pessoa. Ele disse que achava que era mulher. E eu, então, problematizei se ele sabia o que era 

mulher e por que estava me perguntando. Ele então disse que a pessoa tinha cabelo grande, 

mas a perna era parecendo de homem. Eu mais uma vez problematizei: como é a perna de 

homem? E ele respondeu que era igual a ela (referindo-se à travesti). Aí eu perguntei o que 

ele achava, já que a pessoa tinha cabelo de mulher e perna de homem. E ele me respondeu: 

acho que é homem e mulher. E eu o indaguei, porque então ele estava me perguntando. Ele 

disse que o pai dele tinha dito que era veado. E eu perguntei se a pessoa parecia com Bambi82, 

que é um animal personagem de um livro de história. Anderson, de imediato, respondeu-me 

que não era esse veado, não, mas que era o veado igual da Boca do Rio, que dança83. Retornei 

para ele perguntando se a pessoa era igual ao veado da Boca do Rio. E ele disse que o veado 

da Boca do Rio era homem e mulher. 

Mesmo percebendo que o menino tinha dúvida do sexo mediante a performance de 

gênero do indivíduo, fiquei ali tentando apreender o que ele estava me dizendo sobre a sua 

experiência com a travestilidade. Seria mais fácil dizer para ele sobre o ser travesti. Com 

certeza, ele, que era uma criança de olhar apurado nas imagens cotidianas, aprenderia 

facilmente. Ainda mesmo o pai tendo dito que travesti era viado (veado), Anderson 

compreendeu que veado é quando parece com homem e mulher ao mesmo tempo. Assim, não 

caberia eu interferir na experiência que o levou a compreender dessa forma. 

                                                           
82 Bambi é um veado que é personagem principal de história infantil clássica da Disney. 
83 A pessoa a qual o aluno refere-se é a dançarina que é uma celebridade na região do bairro da Boca do Rio, 

Pituaçu e Imbuí, cujo nome é Sebastian Dance, mas já foi conhecida como Sebastian Brasil. Como 
personalidade pública, faz shows nas praias para ganhar a vida. 
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O próprio saber da criança sobre travestilidade foi descrito aqui. E ainda dentro do que 

ele me disse sobre observar características que considera para homens e para mulheres, a 

pesquisadora Larissa Pelúcio (2009) descreve em seu trabalho Abjeção e Desejo, uma 

etnografia travesti sobre o modelo preventivo de AIDS. Pelúcio (2009), referindo-se ao que é 

travesti, nos informa: 

 
Ainda que no universo travesti não haja consenso sobre qual é o gênero da 
palavra, uso o artigo feminino para me referir às travestis não só por uma 
posição política (uma vez que o tratamento no gênero feminino é uma das 
reivindicações dos movimentos sociais), mas também para estar mais de 
acordo com a forma como elas se tratam. Entre elas, os artigos, pronomes e 
substantivos para se autor-referirem, ou para tratarem aquelas que lhes são 
próximas, estarão sempre no feminino (PELÚCIO, 2009, p. 26). 
 

Mas Pelúcio (2009) diz preferir o conceito de travestilidade: 

 
A travestilidade aponta para a multiplicidade dessas vivências ligadas à 
construção e desconstrução dos corpos. Ainda que, muitas vezes, tenha 
aparecido [...] uma rigidez na gramática de gênero, [...] a fluidez na 
elaboração de categorias êmicas autoclassificatórias. Estas servem para falar 
da corporalidade, mas também da moralidade, e estão estreitamente ligadas 
ao trânsito dos corpos pelos territórios, o que se vincula, por sua vez, às 
transformações desses mesmos corpos [...] marcados pelo embaralhamento 
de gêneros e, sobretudo, pela construção do feminino em corpos masculinos. 

 

A experiência de observar performances que não são as nossas, e muitas vezes vidas 

que são marcadas por exclusão e resistência iguais ou diferentes das nossas, propõe para mim 

e também para as crianças, novos saberes que, por mais que alguém tente nos transmitir um 

conceito, o nosso entendimento (o meu e o das crianças) é diferente daquilo que o senso 

comum tenta nos mostrar. 

Esse fato, assim como outros tantos, sempre me propiciaram o exercício permanente 

de reflexão da minha prática e reflexão da realidade social das crianças, dos processos 

cognitivos nos quais as crianças estavam apresentando. 

Na minha prática docente e na minha ação de pesquisadora sempre observei que as 

crianças têm muito a nos ensinar, principalmente pela espontaneidade que falam a respeito 

e/ou sobre as mais diversificadas temáticas. Do mesmo modo, também percebi/percebo a 

necessidade dos saberes teóricos entrelaçarem-se com os saberes práticos adquiridos no fazer 

pedagógico. 
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4.4 Alguns cuidados, desafios e limites da hermeneuta de crianças para seguir uma ética 

durante o desenvolvimento da pesquisa 

 

Quem se diz muito perfeito 
Na certa encontrou um jeito insosso 

Pra não ser de carne e osso 
 

Carne e osso 
(Zélia Duncan, 2005) 

 

As questões de caráter ético que enfrentei para o desenvolvimento da pesquisa com as 

crianças de diferentes idades, grupos e contextos, são questões comuns, presentes em 

procedimentos usuais, que pareceriam de início exigir apenas uma decisão arbitrária ou 

ingênua do meu agir enquanto pesquisadora. 

Assim, para iniciar a coleta dos dados, foi necessário explicar sobre o que era e como 

aconteceria a pesquisa e pedir autorização aos responsáveis pelas crianças. Um pai de um 

aluno do grupo 04 me perguntou se eu iria fazer alguma experiência de dar bonecas aos 

meninos. E eu respondi que não iria fazer experiência e que as crianças iriam continuar sua 

rotina no CMEI. Não convencido da minha resposta, o pai em questão perguntou à professora 

do referido grupo se eu iria fazer experiência da ideologia de gênero com as crianças. A 

professora relatou-me que respondeu não. Ele disse que não gostaria de ver o filho dele 

brincando de boneca. A razão do medo exacerbado desse pai ficou mais evidente depois que 

tive mais vivências com as crianças, pois o filho dele brincava de bonecas sempre que tinha 

oportunidade. A preocupação do pai, acredito, era para eu não deixar seu filho transgredir as 

normas de gênero. 

Contudo, após ter autorização das/os responsáveis, fiquei me perguntando se isso era 

suficiente. O segundo passo foi explicar às crianças sobre a pesquisa, trazendo na linguagem 

elementos que as mesmas pudessem compreender e, em seguida, pedir autorização. 

Maria Manuela Ferreira (2010), ao falar de etnografia, diz que, para fazer pesquisas 

com as crianças pequenas, é mais produtivo, ao invés de falar em consentimento informado, 

talvez falar em assentimento, para significar que, enquanto atores sociais, as crianças, mesmo 

apresentando um entendimento lacunar, impreciso e superficial acerca da pesquisa, são, 

apesar disso, capazes de decidir em relação à permissão ou não da sua observabilidade e 

participação. 

Assim, para registrar os desejos das crianças, no primeiro momento da conversa tentei 

gravar as respostas dadas, mas as crianças não falaram. Dessa forma, foi na presença de ADIs 
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e professoras que conversei com elas explicando o que faria e porque faria a pesquisa. E, no 

momento de perguntar a elas sobre aceitar participar ou não, fui anotando. Das 76 crianças 

que compunha dois grupos de 03 (três) anos de idade, um grupo de 04 (quatro) anos de idade 

e um grupo de 05 (cinco) anos de idade, quatro crianças do grupo 04 (quatro) e uma criança 

do grupo 05 (cinco) disseram não querer participar da pesquisa. Mesmo que eu tenha 

percebido que elas talvez não estivessem compreendendo o meu desejo, mas só me cabia 

respeitar as suas decisões. Assim, foram 71 crianças observadas durante o desenvolvimento 

da pesquisa. 

Outra decisão que tomei foi pela utilização dos nomes fictícios a partir da escolha dos 

responsáveis. A questão do nome surgiu no momento em que estava conversando com as/os 

responsáveis, e três deles/as perguntaram-me se poderiam opinar sobre o nome que eu 

utilizaria na pesquisa para renomear seus filhos e filhas. A proposta soou para mim como uma 

forma de não negar por completo o nome das crianças, tentando caracterizar de alguma forma 

a identidade, a sua condição de sujeitos que estão em desenvolvimento. Aproximadamente 14 

(quatorze) responsáveis não quiseram escolher o nome. Pediram que eu colocasse e 

informasse para eles/as. 

O trabalho de disfarce das imagens das crianças (fotografias) foi algo necessário, 

contudo achei que a imagem descaracteriza a beleza da criança. As imagens, para mim, 

desconsideram a ideia de humano. Mas as apresento aqui na tese, mesmo não concordando 

com a estética fotográfica apresentada. E essa decisão foi tomada em virtude de perceber e 

estar vivenciando um retrocesso social frente às questões de gênero, a partir de um viés 

conservador que proclama que alguns docentes têm o desejo e ou fazem ideologia de gênero 

na escola. Ideologia de gênero existe, sim, no currículo escolar, mas o que desejamos é que 

não tenham essa ideologia. Por isso, alguns docentes proclamam o respeito a todos/as. Sem 

ideologia de gênero. O processo de acusação não procede, pois quem nos acusa de tal 

procedimento é quem deseja a permanência da ideologia de gênero, que é disseminada a partir 

de um currículo heteronormativo e que desencadeia uma prática docente com prescrições bem 

definidas para que os/as educandos/as se tornem homens e mulheres heterossexuais. Assim, 

resguardar a imagem e estética da criança é garantida a partir de uma distorção digital na face. 

A utilização do gravador foi um complicador em virtude da acústica das salas. Pela 

estrutura física do CMEI, as salas são abertas para um corredor e para outras salas. 

Também não darei o retorno da pesquisa para as crianças e sim para seus e suas 

responsáveis e professoras. 
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  Outro ponto bastante problemático foi o fato de que bastava as crianças observarem-

me com o celular em mãos, para elas já saírem da vivência, construindo uma performance de 

estátua com gestos e com um sorriso largo como se eu fosse uma fotógrafa, e solicitavam-me 

que fizesse a sua fotografia, ou, segundo elas falavam: minha pró, tira aí um “self” (sic). 

Assim, pouco gravei imagens das crianças. Fiz alguns vídeos que, em sua maioria, só é 

possível ouvir suas vozes. Os vídeos, utilizei com o objetivo de recuperar informações para 

construir uma fala direta no momento da construção das cenas apresentadas. 

 As crianças do século XXI, desde a mais tenra idade, têm interesse pelo universo 

midiático, pelos dispositivos móveis como celulares e computadores. Dentro dessa realidade, 

o celular, que possui tantas funções, é objeto de interesse das mesmas. Essa vivência permite 

à criança pensar e interagir, propiciando outras formas de interação de comunicação e 

linguagens, às quais não vivenciei na maior parte da minha carreira. As fotos feitas por mim e 

pelas ADIs foram sempre de forma escondida, para capturar o momento da experiência. 

Ainda quando era eu a professora que estava com interação direta com as crianças, 

dependia da sensibilidade das ADIs para fazer o registro. Mas, em compensação, a interação 

era mais intensa, já que estava sob minha gestão a condução da prática pedagógica. 

Diferentemente de quando eu observava as crianças que estavam na condução pedagógica das 

minhas colegas, pois eu tinha que criar estratégias que não atrapalhassem o desenvolvimento 

das situações didáticas, porém conseguia fazer o registro fotográfico ou de vídeo com mais 

facilidade, já que eu mesma estava disponível para tal atividade. 

Uma questão que atravessou muito forte os momentos em que estava em processo de 

vivenciar as experiências de gênero das/com as crianças, era quando elas se dispersavam por 

estarem interessadas em outros assuntos. Assim, tinha que me organizar para buscar interação 

em outros momentos sobre o que eu não tinha conseguido capturar naquela vivência com elas. 

 

4.5 Quem são as crianças que a hermeneuta olhou, ouviu, conversou, ludicizou e 

filosofou para vivenciar suas experiências/aprendizagens? 

 

A minha convivência com as crianças faz-me compreender o quanto elas são efêmeras 

e eternas. Em muitos momentos em que estamos em processo de interação, após 20 minutos, 

elas já se interessaram por outros elementos, seja brinquedos, conversas, a chuva, o sol, um 

animal à vista etc. Mas outros podem ficar em eternidade. A exemplo de uma cena que 

aconteceu em 2017, no momento em que eu fiz atividade de identificação de sons de 
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instrumentos musicais com as crianças. Após um mês e alguns dias, Ismael ficou imitando84 

uma flauta do mesmo jeito que eu havia tocado. 

 

Figura 19 – Atividade de reconhecimento dos sons de instrumentos musicais 

 
Fonte: Foto feita por uma das ADIs do grupo 3, 2017. 

Figura 20 – Reproduzindo a imagem da atividade de identificação dos sons 

 
Fonte: Foto feita pela por uma das ADIs do grupo 3, 2017. 

 
Um outro processo de imitação é possível observar na imagem seguinte. Marciano, 

uma criança de 3 anos de idade, pegou um tetoscópio de brinquedo e colocou em um colega 

como se fosse uma coleira de cachorro. 

  

                                                           
84 Para mim, a imitação feita pelas crianças a partir dos três anos de idade é uma atividade intelectual que me 

parece uma recriação e não uma cópia exclusiva do que ela já tenha visto. 
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Figura 21 – Adaptação de uma coleira de cachorro a partir do tetoscópio de brinquedo 

 
Fonte: Foto feita pela professora-pesquisadora, 2017. 

 
Em outros momentos, observei Marciano brincando com o tetoscópio a partir de sua 

real função. Essas duas cenas confirmam que “crianças muito pequenas exploram o mundo 

com um radar extremamente sensível e inteligente” (CEPPI; ZINI, 2013, p. 84). 

Os dados a seguir (Quadro 1) foram construídos a partir da minha convivência com as 

crianças e também a partir de perguntas feitas por mim para as mesmas.
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Quadro 3 – Perfil das crianças colaboradoras do CMEI União da Boca do Rio – 2017 

Nº Crianças Idade Sexo 
Com quem 
mora Possui irmãos 

Cidade de 
origem 

Quanto 
tempo já está 
no CMEI 

Do que mais gosta no 
CMEI 

 

1 

 

SILVIA 
4 anos Feminino 

Mãe, pai, irmã, o 

namorado da 

irmã e o sobrinho 

Irmã com 17 

anos de idade 
Salvador 

2 anos e 06 

meses 

Banheiro, por causa do 

chuveiro com a água 

quente 

2 BETHÂNIA 4 anos Feminino Tia, vó, avô e pai 

Irmã de um mês, 

que mora com a 

mãe 

Salvador 3 anos Sala dos brinquedos 

3 DORANE 3 anos Feminino 
Mãe e pai, 

alternadamente 
Sim Salvador 2 anos Gosta do parque 

4 MARIA 4 anos Feminino Mãe e pai Sim Salvador 3 anos 
Gosta do pátio que tem 

as árvores 

5 TATIANA 3 anos Feminino Mãe e pai Sim Salvador 2 anos 
Gosta do banheiro 

porque toma banho 

6 CRISTIANA 3 anos Feminino 
Mãe e pai, 

alternadamente 
Sim Salvador 2 anos Gosta do parque 

7 JULIETA 5 anos Feminino Mãe e pai 
Sim, um bebê e 

uma irmã maior 
Salvador 3 anos 

Gosta do parque porque 

tem um balanço na 

árvore 

8 CONCEIÇÃO 3 anos Feminino Pai e avó paterna Não Salvador 2 anos Gosta mais da sala 
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9 BENEDITO 3 anos Masculino 
Mãe e pai, 

alternadamente 

Sim, três irmãs 

maiores 
Salvador 2 anos 

Parque, porque vê o sol 

e o avião no céu 

10 GLAUCO 3 anos Masculino Mãe Não Salvador 2 anos 
Gosta do parque que tem 

areia 

11 JADSON 3 anos Masculino 
Mãe e tia-avó 

materna 
Sim Salvador 2 anos 

Gosta da sala, pois a pró 

coloca música e conta 

história 

12 PAULO 3 anos Masculino Mãe e pai Sim Salvador 2 anos Gosta do parque 

13 CÉSAR 5 anos Masculino Avó e pai 
Um irmão de 12 

anos de idade 
Salvador 2 anos 

Gosta da sala que tem 

brinquedo, amigos 

14 DOUGLAS 4 nos Masculino Mãe e pai 
Irmão menor 

(bebê) 
Salvador 2 anos 

Parque, porque fica 

correndo 

15 JONATHAN 4 anos Masculino 

Avó materna, 

mãe, primo e 

irmã 

Irmã de 17 anos 

e primo de 18 

anos 

Salvador 1 ano 
Parque, porque tem 

muitos brinquedos 

16 LÉLIS 5 anos Masculino Mãe e pai 
Quatro irmãos 

maiores 
Salvador 4 anos 

Sala de aula, porque ela 

é limpa. 

João 

17 CLEBER 4 anos Masculino 
Mãe, irmã, 

irmão, tio 

Uma irmã 

pequena e Um 

irmão grande 

Salvador 3 anos Não soube responder 
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18 JOSUÉ 3 anos Masculino Mãe e pai Não Salvador 2 anos 
Gosta do refeitório, que 

tem comida 

19 LEANDRO 3 anos Masculino Mãe Não Salvador 02 anos 
Gosta do refeitório, que 

tem desenhos de comida 

20 EDIVALDO 4 anos Masculino Mae e pai 

Dois irmãos, um 

de 14 anos de 

idade e o outro 

com 12 anos de 

idade 

Salvador 3 anos 
Parque, porque gosta de 

correr 

21 DANDARA 3 anos Feminino 
Mãe e avô 

materno 
Sim Salvador 2 anos Não soube dizer 

22 VALDO 3 anos Masculino 
Mãe, pai e o 

cachorro 

Sim, um irmão 

maior 
Salvador 2 anos 

Da sala, que tem 

brinquedo 

Enzo 

23 SEVERINO 3 anos Masculino Mãe e pai Sim (bebê) Salvador 2 anos 

Gosta do parque, porque 

brinca com Ismael 

 

24 ZELINDA 3 anos Masculino Mãe e pai Não Salvador 2 anos Não soube dizer 

25 TAINARA 5 anos Feminino Mãe, pai e irmã 
Sim, irmã de 10 

anos de idade 
Salvador 4 anos 

Parque, porque lá brinca 

de correr 

26 ADELINO 3 anos Masculino Mãe Sim Salvador 2 anos Gosta da sala, porque 
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tem espelho grande 

27 MARCELO 4 anos Masculino Mãe e pai Sim Salvador 3 anos 
Gosta da sala que tem o 

colchão para dormir 

28 GURGEL 4 anos Masculino Mãe e irmãos 

Dois irmãos 

maiores e uma 

irmã maior 

Salvador 3 anos 
Banheiro, porque toma 

banho e fica cheiroso 

29 LENILSON 4 anos Masculino 
Mãe, pai e dois 

irmãos 

Um irmão maior 

e uma irmã 

maior 

Salvador 3 anos 
Pátio que tem a árvore e 

a grama 

30 LÚCIO 
3 anos 

 
Masculino 

Mãe e tias 

maternas 
Sim Salvador 10 meses Gosta de dormir na sala 

31 
 

ANTÔNIO 
4 anos Masculino 

Mãe, pai, avó 

paterna e dois 

irmãos 

Um irmão de 05 

anos de idade e 

outro de 08 anos 

de idade 

Salvador 10 meses 
Sala, porque tem o 

banheiro que faz xixi 

32 MIRIAN 3 anos Feminino Mãe e pai Não Salvador 2 anos 
Gosta do parque para 

ver os passarinhos 

33 
 

ADILSON 
5 anos Masculino 

Mãe, avó 

materna e tio 
Não Salvador 2 anos 

Parque, porque pode 

brincar de correr 

34 ISMAEL 3 anos Masculino Mãe, pai e avó Não Salvador 2 anos 
Sala, porque lá brinca só 

com o Enzo 
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35 MEIRE 4 anos Feminino 
Mãe, avó 

materna e irmão 

Irmão maior um 

pouquinho 
Salvador 3 anos 

Área que tem árvores, 

que é uma boa para 

brincar 

36 MARILENE 3 anos Feminino Mãe e pai Não Salvador 2 anos 

Gosta do telhado, 

porque os macacos 

passam correndo 

37 VICTOR 5 anos Masculino Mãe, tia e avó Não Salvador 2 anos 

Gosta da sala, porque 

tem um monte de carro. 

Mas só tem 06 carros, 

fica faltando para 04 

meninos 

38 ANDRÉ 4 anos Masculino 
Avó materna, tio, 

irmão e irmã 

Uma irmã de 05 

anos de idade e 

um irmão 

grande 

Salvador 3 anos Parque, porque eu brinca 

39 EDUARDO 4 anos Masculino 

Mãe, pai, avó 

paterna, avô 

paterno e irmã 

Irmão de 03 

anos de idade 
Salvador 2 anos 

Sala, porque tem muitos 

brinquedos legais 

40 ADELMO 3 anos Masculino Mãe e pai Não Salvador 2 anos 

Gosta de ficar na janela 

da sala vendo os 

macacos correndo no 
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telhado 

41 GILDECI 5 anos Masculino 
Mãe, pai, avó 

materna e tias 

Um irmão 03 

anos de idade 
Salvador 4 anos 

Sala, porque tem 

desenhos nas paredes 

42 JOELMA 4 anos Feminino 
Mãe, pai e dois 

irmãos 

Uma irmã maior 

e um irmão 

maior 

Salvador 3 anos 
Refeitório, por causa 

que eu gosto de comer 

43 ALÉXIA 5 anos Feminino 

Mãe, pai, minha 

vó, meu avô e 

meu irmão. 

Irmão12 anos de 

idade 
Salvador 4 anos 

A sala do grupo 02, 

porque a mãe dela 

trabalha lá com as 

crianças bem pequenas 

44 HUGO 3 anos Masculino Mãe e padrasto Um irmão Salvador 07 meses 
Gosta do parque, pois 

brinca de luta 

45 AUGUSTO 3 anos Masculino 
Mãe, pai, vó, tia 

e irmãos 

Dois irmãos 

maiores 
Salvador 2 anos 

Cozinha porque eu gosto 

de comer 

46 MARCO 3 anos Masculino Mãe e pai Não Salvador 2 anos 

Gosta da sala, porque a 

professora canta música 

no computador 

47 AURÉLIO 3 anos Masculino Mãe Sim Salvador 2 anos 
Gosta da sala, porque 

tem muitos brinquedos 

48 ISMAEL 3 anos Masculino Mãe, avó Um irmão bebê Salvador 2 anos Parque 
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materna, pai, tia, 

irmão 

e outro irmão do 

mesmo tamanho 

49 DJAVAN 4 anos Masculino Pai e mãe Não   Gosta do parque 

50 ESMERALDO 4 anos Masculino Mãe e pai Não Salvador 2 anos 
Parque, porque gosta de 

correr 

51 NATHANAEL 3 anos Masculino Mãe e pai Um irmão maior Salvador 2 anos 
Banheiro, porque faz 

cocô 

52 DÉRCIO 4 anos Masculino Mãe Não Salvador 3 anos 
Sala, porque tem muitos 

brinquedos 

53 FÁTIMA 5 anos Feminino Mãe Não Salvador 4 anos Gosta da sala 

54 CAIO 5 anos Masculino Mãe 

Um irmão de 09 

anos de idade, 

mas que mora 

com o pai 

Salvador 4 anos Parque 

55 ANITA 3 anos Feminino Mãe e pai Não Salvador 2 anos 
Gosta da sala para 

dançar com a professora 

56 MARCIANO 3 anos Masculino Mãe e pai Sim Salvador 2 anos 
Gosta da sala, porque 

tem perfume 

57 ANDREA 3 anos Feminino Mãe e pai Sim Salvador 2 anos 

Gosta da sala que tem o 

computador da pró para 

ver as fotos. 
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58 LEONEL 3 anos Masculino Mãe e pai Sim Salvador 2 anos Gosta do parque 

59 PATRÍCIA 3 anos Feminino 
Mãe e pai, 

alternadamente 
Não Salvador 2 anos Parque 

60 PÉRICLES 3 anos Masculino 

Mãe, avó 
materna, duas 
irmãs e irmão e, 
alternadamente, 
pai e irmão 

Um irmão do 
mesmo tamanho 
e duas irmãs 
maiores 

Salvador 2 anos 
Banheiro, porque gosta 
de tomar banho 

61 SABRINA 3 anos Feminino Mãe e pai Não Salvador 2 anos 
Gosta da sala que tem 

brinquedos 

62 JOÃO 4 anos Masculino Mãe e pai Sim Salvador 3 anos 
Gosta do parque para 

ver os macacos correndo 

63 ROBERTA 5 anos Feminino 
Mãe, pai, irmão, 

tia, prima grande 

Um irmão 

menor 
Salvador 3 anos 

Gosta do pátio para 

pegar os gafanhotos 

64 EDGAR 3 anos Masculino Mãe Sim Salvador 2 anos 
Gosta do parque para 

ver a tartaruga 

65 LUDIMILA 5 anos Feminino Mãe, avó e irmão 

Um irmão de 

três anos de 

idade 

Salvador 2 anos 

Sala, porque tem os 

brinquedos de menina, 

de cozinhar 

66 ANDERSON 3 anos Masculino Mãe e pai Não Salvador 08 meses 
Gosta da sala para 

dançar com os amigos. 

67 FELIX 3 anos Masculino Mãe 
3- Uma irmã 

que é bebê e 
Salvador 2 anos 

Parque porque tem 

brinquedos grandes 
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dois irmãos 

maiores. 

68 MARCONE 4 anos Masculino 
Pai, primo, mãe e 

irmãos 

1 Irmã maior e 1 

irmão maior 
Salvador 03 anos 

Refeitório porque tem 

comida. 

69 JOSENALDO 

 

5 anos 

 

 

 

 

Masculino 

Mãe, avó e avô 

materno, irmão e 

tia 

 

Não 

 

Salvador 2 anos 
Da sala, porque gosta da 

rodinha 

70 ISAIAS 4 anos Masculino 

Mãe e o 

namorado da 

mãe, irmãs, 

irmão e prima 

Um irmão de 

dois anos e uma 

irmã adulta 

Salvador 1 ano 

Sala e do refeitório. 

Sala, porque pode 

estudar e brincar, 

refeitório porque é bom 

para poder comer 

71 VANDERLEI 4 anos Masculino Pai e mãe 
Um irmão de 02 

meses 
Salvador 3 anos 

Secretaria, porque tem 

computador 

Fonte: Dados primários da pesquisa, 2018. 
Nota: Os nomes são fictícios para a preservação das identidades das crianças colaboradoras. 
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Algumas informações que constam no quadro foram fornecidas pelas crianças 

colaboradoras e outras foram catalogadas a partir do momento que expliquei a pesquisa aos 

responsáveis. Um dado que não consta no quadro, mas eu (professora-pesquisadora), como 

pessoa que vivencia todas as atividades desenvolvidas, posso inferir é que todas as crianças 

vivem em lares chefiados por pessoas que pertencem à classe trabalhadora, e que um número 

significativo de famílias é chefiado por mulheres (mães ou avós).  

Alguns familiares possuem renda fixa e outros são profissionais autônomos. 

Alguns/algumas familiares encontram-se desempregados/as, mas desempenham alguma 

atividade laboral, ou a casa é sustentada por pessoas que possuem aposentadoria que, em 

geral, são as avós e/ou os avôs. 

Um fato que chama atenção é que apesar de, no CMEI, as crianças poderem brincar a 

qualquer momento, seja em sala de aula, seja fora dela, elas demonstram uma preferência pelo 

parque e justificam que, nesse espaço, podem correr. Logo, podemos inferir que, no parque, 

sentem-se mais livres. 

Das 71 (setenta e uma) crianças-colaboradoras da pesquisa, 21 delas são do sexo 

feminino e 50 do sexo masculino. 

 

Gráfico 1 – Distribuição por sexo biológico 

 
Fonte: Dados primários da pesquisa, 2018. 

 

Outro ponto é que não apareceu uma família homoafetiva, mas uma quantidade 

significativa de famílias é chefiada por mulheres. Do quantitativo, 20 (vinte) delas são 

famílias chefiadas por mãe ou avó. Esse quantitativo parece ser pouco, mas não aparece 

nenhuma família só chefiada pelo pai. Aparecem 02 (dois) casos em que crianças moram com 

o pai, mas sempre aparecem como moradoras desse lar, tias e avós. Sendo assim, é possível 

50; 70%

21; 30%

Distribuição por sexo biológico

Masculino

Feminino
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deixar em suspense sobre quem faz a atividade do cuidar dessas crianças. Ainda é 

surpreendente que 05 (cinco) crianças vivem alternadamente em duas casas. Esse fato tem a 

ver com a guarda compartilhada garantida pela justiça quando ocorre a separação do casal. 

 

Gráfico 2 – Perfil da chefia familiar 

 
Fonte: Dados primários da pesquisa, 2018. 

 

Não consta no gráfico, mas, no quadro onde estão inseridas as respostas das crianças, 

um animal irracional (cachorro) é citado por uma criança como pessoa que mora com ela, 

evidenciando a importância que tem os animais de estimação na vida das crianças. 

Ao observar na lista de matrícula a declaração que as/os responsáveis85 fazem sobre a 

cor das/os suas/seus filhas/os, constata-se que das 71 crianças: 06 foram declaradas como 

brancas, 08 foram declaradas como pretas, 56 crianças foram declaradas como pardas e de 01 

não foi declarada a cor. 

 

 

         

 

 

 

  

                                                           
85 Para identificar a cor da criança, decidi por coletar na ficha de matrícula, pois as crianças nem sempre têm 

entendimento sobre o processo de identificação étnico-racial. Além de perceber na minha interação com elas 
que, quando vão crescendo, vão se reconhecendo na cor a partir do que os/as familiares as consideram. 

28%

7%
62%

3%

Perfil da Chefia Familiar

Mãe ou Avó

Alternadamente Pai/Mãe

Mãe/Pai

Pai
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Gráfico 3 – Declaração de cor das crianças 

 
Fonte: Dados primários da pesquisa, 2018. 

 

Desta forma, a partir das respostas dos/as responsáveis é possível perceber a 

invisibilidade destes em reconhecerem as crianças como pretas. Sendo assim, o CMEI, como 

espaço educativo, seria uma instituição que também deveria demonstrar afirmativamente a 

presença do povo afro-brasileiro, a partir de histórias, brinquedos, músicas e imagens que 

fizessem parte das atividades, dos painéis e decorações que são utilizados dentro e fora do 

espaço da sala de aula. Enfim, por todos os espaços possíveis desse ambiente escolar tão 

peculiar e importante para a construção das identidades étnico-raciais de todas as pessoas que 

vivem nele e, em especial, para a construção da identidade étnico-racial da criança. 

Na sequência dessa trajetória investigativa, serão apresentadas as cenas das 

experiências em que as crianças pautam sobre gênero. 

  

1%9%

11%

79%

Declaração de cor das crianças

Não declarada

Branca

Pretas

Pardas
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5 DEVIRES INFANTIS: AS CRIANÇAS SUJEITOS NAS RELAÇÕES DE GÊNERO 

  

 Para iniciar este capítulo, preciso informar que, para chegar às duas grandes 

categorias: as crianças pautando sobre gênero e sendo interpeladas por outrem em relação  

a gênero, tive a contribuição do Grupo de Pesquisa Enlace, do qual eu faço parte.  

 O Grupo de Pesquisa Enlace tem como rotina, uma vez na semana reunir-se para 

debater textos, ou para que algum membro do grupo apresente seu projeto de pesquisa, ou 

apresente os resultados da pesquisa que esteja desenvolvendo. O grupo, desde o seu 

nascedouro, tem como meta trabalhar com processo de construção de uma ciência 

colaborativa.  

 Nessa perspectiva, quinze dias após a minha qualificação, apresentei os dados 

organizados em cenas. A cada cena apresentada, os/as participantes presentes iam 

problematizando sobre alguns aspectos. A partir das reflexões e problematizações, surgiu o 

indicativo de que as crianças interpelavam86 e eram interpeladas por outrem em relação a 

gênero. 

 Percebi que as pessoas, ao tentarem interpelar as experiências das crianças em termos 

de serem o “verdadeiro homem” e a “verdadeira mulher”, apresentavam uma forte tentativa 

do governamento para tentar que elas fossem o ser inteligível, segundo a normativa de gênero 

heteronormativa.  

Após meses na vivência com as crianças no CMEI, demarcado o período da coleta de 

dados da pesquisa que foi apresentado na introdução, mostrarei, a partir deste capítulo e do 

capítulo seguinte, a apreensão de muito mais dados, já que, nos capítulos anteriores, com 

exceção do Capítulo 3, no qual é apresentado o estado da arte, eu apresento algumas cenas 

também cartografadas durante o período. 

Na convivência com as crianças, posso afirmar que as mesmas trazem 

problematizações que encaminham às professoras para um fazer/debate sobre/de gênero. Mas 

                                                           
86 Futuramente, pretendo categorizar as experiências com os dois sentidos – interpelam e são interpeladas – na 

ideia do conceito de governamento. Assim, farei uma heresia ao trabalhar com a fenomenologia, mas 
acrescentando o governamento de Foucault (1999). Foucault entende governo como o conjunto de ações 
determinadas a conduzirem as condutas. Conduzir a si mesmo ou a outros é o exercício ou arte de governar. 
Alfredo Veiga-Neto (2015) apropria-se de Edgardo Castro (2009) para dizer que o governamento pode ser 
exercido em dois eixos (não excludentes): como relação entre sujeitos e como relação de um sujeito consigo 
mesmo. No primeiro caso, o governo é um conjunto de ações sobre ações possíveis: ele facilita ou dificulta, 
incita, induz, desvia, limita e até impede completamente a ação alheia. No segundo caso, o governamento dá-
se na relação que alguém mantém consigo próprio e cujo objetivo é, por exemplo, controlar-se, dominar seus 
desejos e prazeres (VEIGA-NETO, 2015, p. 52). 
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nem sempre isso acontece, talvez porque nem sempre estejamos atentas/os (eu e minhas 

companheiras de segmento) ao que as crianças nos dizem. 

Dessa forma, na interpretação das cenas, não quero trazer verdades absolutas, mas 

desejo mostrar o que enxergo nessa minha vivência com as crianças. Assim como, também, 

em alguns momentos, não interpretarei nada, visto que a própria descrição já é a 

compreensão/interpretação. Para tal ação, a minha subjetividade corpórea estará disponível 

para exercitar a escuta de múltiplos discursos que se estabelecem em relação a gênero. A 

apresentação das cenas, em alguns momentos, está esculpida em salas de aula, refeitório, 

banheiro, parque, quiosque, corredor etc., como algumas que já foram apresentadas em 

capítulos anteriores. As cenas são empreendidas com as crianças como atores sociais em 

interação com os demais atores envolvidos como coadjuvantes (professoras, gestoras, ADIs e 

outros/as profissionais). Contudo, diferentemente das cenas apresentadas nos capítulos 

anteriores, neste e no próximo capítulo, as cenas serão classificadas pelos processos de 

protagonismos das crianças. Serão apresentadas as cenas nas quais as crianças pautam sobre 

ser homem e ser mulher ou mesmo, para além desta dicotomia, no próximo capítulo, serão 

apresentadas cenas em que as crianças são interpeladas por outras pessoas. 

É um processo complexo separar as cenas, pois, em muitas delas, o leitor e a leitora 

poderão observar a simultaneidade dos dois processos, tanto das crianças estarem 

pautando/interpelando, quanto de outras pessoas pautando/interpelando-as sobre gênero. A 

cena será colocada, portanto, de forma que traduza o que eu considerei mais forte na 

experiência que vivenciei com as crianças.  

Ainda, após o estabelecimento das duas grandes categorias encontradas coletivamente 

com meus companheiros e companheiras do Grupo Enlace, tive a necessidade de subdividi-las 

em características mais próximas, que são apresentadas, ao que considero importante na 

compreensão/interpretação das crianças ao vivenciar tais experiências.   

As cenas que serão apresentadas foram transcritas a partir do diário de campo, escrito 

durante a observação participante. Apesar de a linguagem ser um importante recurso de 

comunicação na vida social, com crianças da primeira infância, a corporalidade potencializa 

suas vivências, assim como o brincar e, em especial, a ludicidade coloca a professora-

pesquisadora em diálogo fluido com as crianças. Foi mesmo o exercício de filosofar que se 

fez a porta de entrada para compreender/interpretar as experiências, pois filosofar é criar 

mundos tanto para as crianças, quanto para mim. Simone Gallina (2004) admite, igualmente a 

Deleuze e Parnet (1998), quando ratifica que é inerente à atividade do filósofo a criação 

conceitual, o nascimento do novo: 
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A maior parte do tempo, quando me colocam uma questão, mesmo que ela 
me interesse, percebo que não tenho estritamente nada a dizer. As questões 
são fabricadas como outra coisa qualquer. Se não deixam que você fabrique 
suas questões, com elementos vindos de toda parte, de qualquer lugar, se as 
colocam a você, não tem muito o que dizer. A arte de construir um problema 
é muito importante: inventa-se um problema, uma posição de problema, 
antes de se encontrar solução (DELEUZE; PARNET, 1998, p. 09 apud 
GALLINA, 2004, p. 361). 

 

Percebo que o ato de filosofar conduz a uma aprendizagem inventiva. Portanto 

concebo que filosofar é criar mundos, fazer leituras para além dos contextos que são dados 

para as crianças. As crianças, de modo particular, elaboram tudo o que veem, ouvem, sentem, 

ludicizam, enfim, filosofam. 

As crianças sabem o que estão pautando pois baseiam-se naquilo que aprendem, tanto 

no CMEI, na família, quanto na televisão e nas mídias sociais. As experiências as rementem 

aos símbolos, aos significados, aos sentidos das coisas que já são compreendidas por elas, seja 

no aspecto cor de pele, seja quanto às características físicas, seja no quesito classe social e até 

mesmo gênero. E, nesse processo de experienciar, elas vão desenvolvendo critérios de 

pertencimento e/ou exclusão dos padrões de superioridade, igualdade e inferioridade 

referentes a todos os marcadores sociais como: gênero, cor/raça/etnia, classe social, geração, 

entre outros. 

É nessa série de pertencimento e exclusão que o ato performativo de gênero produz 

um significativo processo de comunicação e construção dos corpos das crianças e nos corpos 

de quem estas leem para a criação dos mundos quando o assunto é gênero e suas 

interseccionalidades87. 

O que mais atravessa as experiências das crianças é o seu próprio corpo e o corpo da/o 

outra/o. Denise Bernuzzi de Sant’Anna (2000) afirma que o corpo é algo desconhecido nessa 

fase infantil e, muitas vezes, a percepção do corpo resiste ao discurso normalizador gerando a 

infinita vontade de saber e a vontade de experimentações de desejos e prazeres. O que eu 

penso parece ser contraditório, mas vejo que é devido ao desconhecimento das crianças sobre 

o corpo que elas têm a vontade de experimentar e, assim, vão construindo uma percepção 

sobre si mesmas, enfim, sobre seu próprio corpo. 

                                                           
87 Kimberlé Williams Creshaw (2002) explica que a interseccionalidade pode servir de ponte entre diversas 

instituições e ventos e entre questões de gênero e de raça nos discursos acerca dos direitos humanos. Eu 
acrescento que as interseccionalidades adentram também as questões de geração e classe. Isso porque já 
vimos e veremos, nesse e no próximo capítulo, esse tema apresentado nas experiências das crianças.       
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Ainda é o corpo diferente do seu que atrai as crianças cotidianamente. Jacques Derrida 

(2001) pensa a diferença não como uma oposição. A diferença é pensada enquanto potência à 

alteridade, à heterogeneidade, ao “devir-espaço”, ao “devir-tempo”. Ele diz: 

 
Insisto, diferença não é uma oposição, tampouco uma oposição dialética: é 
uma reafirmação do mesmo, uma economia do mesmo em relação ao outro, 
sem que seja necessário, para que ela exista, fixá-la, congelá-la, ou fixá-la 
em uma condição ou em um sistema de oposições duais (DERRIDA, 2001, 
p. 34). 
 

A ênfase na experiência concreta das crianças e a importância do papel da prática na 

construção do conhecimento favorecem a pesquisa feita em campo que resultou nesta tese. A 

concepção ou concepções teóricas são tecidas aqui para adornar a escrita sem a pretensão de 

trazer verdades, mas que talvez facilitem no momento de olharmos para as cenas. A descrição 

das experiências nas cenas já é a própria interpretação/compreensão. Pois eu, enquanto 

hermeneuta, coaduno com Galeffi (2001) ao se apropriar de Antônio Muniz Rezende (1990, 

p. 105), quando nos coloca que “... a fenomenologia nos prescreve a atividade descritiva como 

sendo realmente a que corresponde à densidade semântica do fenômeno experimentado”.  

A sustentabilidade dos dados, que serão apresentados aqui neste capítulo e no 

seguinte, surge a partir da interpretação da hermeneuta na observação/vivência com as 

crianças. As palavras nas cenas descrevem as experiências que vivenciei com as crianças a 

partir do momento destinado como trabalho de campo. A escrita está implicada com a 

fenomenologia, pois as cenas estão desenhadas com a “tentativa de uma descrição direta de 

nossa experiência tal como ela é” (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 01). Assim eu, enquanto 

professora pesquisadora, tenho, na vivência com as crianças, o fenômeno a ser descrito, no 

qual poderão ser projetadas diversas leituras de acordo com o contexto apresentado em cada 

cena.  As cenas estão distribuídas nas seguintes subdivisões: Aparência: o que vejo determina 

minha experiência sobre gênero?; Afetividade: demonstração de carinho entre as crianças; 

Papéis sociais: o que é possível homens/meninos e mulheres/meninas fazerem?; Paternidade, 

maternidade, casamento e procriação; Vestimentas e adereços: elementos na constituição da 

performance dos gêneros. 

Mas, antes de apresentá-las, preciso trazer algumas reflexões na seção seguinte sobre 

atos performativos, pois reconheço esse conceito como indispensável para apresentar as 

experiências que cartografei na minha vivência com as crianças. 
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5.1 Atos performativos, um elemento importante nas experiências das crianças sobre 

gênero 

 

Como já vimos na introdução desta tese, gênero é importante para os Estudos das 

Crianças, mas é importante, também, compreender que, nas experiências das crianças, o ato 

performativo das pessoas é o que determina quem são elas. Messeder (2009, p. 60-61) nos diz 

que a primeira estratégia para compreender teoricamente a noção de performatividade é 

compará-la com a noção de sistema gestual, desenvolvida por Lancaster em seus estudos 

sobre masculinidade. A autora afirma que Lancaster sugere que o machismo é um sistema 

gestual governado por um código que define cada ação em termos de sua relação com os 

pares opostos, masculinidade/atividade e feminilidade/passividade. Dessa maneira, é como os 

corpos e seus atos são lidos. 

A autora ainda diz que a ideia de performatividade também possui uma estreita relação 

com a ideia de habitus, em Bourdieu (1980):   

 
Habitus é um sistema de disposições transponíveis e duráveis, estruturas 
organizadas predispostas a funcionar como estrutura estruturante. É como 
princípio para a geração e estruturação de práticas e representações que são 
coletivamente orquestradas sem ser o produto da ação orquestradora de um 
regente (BOURDIEU, 1980, p. 88 apud MESSEDER, 2009, p. 62). 

 
Tudo que foi dito até aqui é para facilitar o processo de comunicação da hermeneuta 

com a leitora e leitor que desejam saber as experiências que a mesma vivenciou com as 71 

(setenta e uma) crianças da primeira infância no cotidiano do CMEI União da Boca do Rio. 

Mesmo sabendo que, na fenomenologia, normalmente não se costuma comparar 

vivências, pois cada uma é singular, decidi descrevê-las a partir de subdivisões para 

apresentar as cenas das experiências das crianças. 

 

5.1.1 Aparência: o que vejo determina minha experiência sobre gênero?  

 

No dicionário online da língua portuguesa (2018), é possível encontrar configuração 

exterior da palavra aparência: de alguém ou algo; sf.: aquilo que se mostra imediatamente; 

aspecto. Desta forma, na seção como um todo, podemos observar que a 

aparência/performance pode influenciar as crianças a pensarem sobre o gênero do indivíduo. 

As performances dos gêneros na vida das crianças talvez sejam mais importantes do que o 

sexo biológico.  
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Cena 01 

 

Todas as crianças de um grupo 2 e de um grupo 3 estavam reunidas em uma grande 

roda, pois seria uma atividade unindo as duas turmas. A rodinha iniciou com a contagem da 

história “Como é bonito o pé do Igor”, de autoria de Sonia Rosa, publicado pela editora Frase 

e Efeito, no ano de 2009. Enquanto a professora contava, ia mostrando as cenas que 

apareciam. 

Figura 22 – Crianças na rodinha com as professoras contando a história “Como é bonito o pé do Igor” 

 
Fonte: Foto feita por uma das ADIs do grupo 2, 2017. 

 

Figura 23 – Imagem da página com a personagem principal da história “Como é bonito o pé do Igor” 

 
Fonte: Imagem copiada pela professora-pesquisadora, 2017. 

 

Lúcio, uma criança do grupo 3, ao olhar a personagem, disse que a menina tem o 

cabelo igual ao da professora Amanaiara. A professora, que contava história, perguntou se era 

menina mesmo. E ele respondeu que era sim porque o cabelo era de mulher. Eu mostrei Josué, 
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um menino com o cabelo igual ao da professora-pesquisadora e da personagem. Lúcio, então, 

espantado, perguntou: 

– Menino e menina com cabelo igual? 

Eu respondi: 

           – Sim. 

Josué disse: 

– Marco também tem o cabelo de mulher. 

Indaguei: 

           – Marco é mulher? 

Josué respondeu que Marco não era mulher, mas o cabelo era de mulher. Perguntei 

para Josué se ele era menina ou menino. Josué respondeu que era menino. Após a resposta, 

perguntei se o cabelo dele era de mulher. Josué disse que era. Assim, eu perguntei se meninas 

e meninos poderiam ter cabelo grande. E ele respondeu que podia. Então Lúcio disse que 

podia e voltamos a ouvir a história. 

A professora do grupo 288, Cleide Ressurreição, profissional que citei na apresentação, 

começou a contar a história e ir passando a imagem para que as crianças pudessem conhecer 

as personagens detalhadamente. 

 

Figura 24 – Imagem da página com a família da personagem principal da história “Como é bonito o 
pé do Igor” 

 
Fonte: Foto feita por uma das ADIs do grupo 2, 2017. 

 
                                                           
88 Mesmo as turmas estando juntas (grupo 2 e grupo 3), trago apenas cenas que envolvam as crianças do grupo 3, 

pois são as colaboradoras na pesquisa. 
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Figura 25 – Imagem da página com a família da personagem Igor do livro de história “Como é bonito 
o pé do Igor” 

 
Fonte: Imagem copiada pela professora-pesquisadora, 2017. 

 

Aurélio disse quem era cada pessoa da família de Igor. Ele disse que a personagem de 

vestido vermelho e cabelo branco era avó de Igor. A cada momento que ele falava, eu 

solicitava explicação. Ao explanar que era avó porque tem cabelo branco, convidamos uma 

ADI e pedimos para que as crianças observassem se ela tinha cabelo branco. As crianças 

disseram que não. Então perguntamos para a ADI se ela era avó e a resposta foi afirmativa. 

Mostrei meu cabelo cheio de fios brancos e uma outra ADI perguntou-me se eu tinha neto. E 

eu respondi que não tinha neto, nem neta. 

  
Figura 26 – Apresentação da ADI que é avó e não tem cabelo branco 

 
Fonte: Foto feita por uma das ADIs do grupo 2, 2017. 

 

A história mobilizou bastante os grupos. A articulação entre a história e os exemplos 

dos corpos da professora e da ADI colocaram os pontos que retiraram as crianças do padrão 
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da heteronormatividade, mostrando-as a “instabilidade, a contingência e transitoriedade do 

conhecimento” em relação à geração e às performances estéticas de homens e mulheres. 

 

Cena 02 

 

Numa manhã, solicitei a ADI do grupo 5 que não esquecesse de cobrar o termo de 

consentimento do/a responsável de uma criança. Ela havia levado o termo no dia da reunião, 

quando expliquei tudo sobre a pesquisa em questão. César, ao ouvir a conversa, disse que a 

mãe dele já havia assinado o termo de consentimento, mas que não tinha levado ainda para o 

CMEI, pois ela queria outro papel, já que o nome dela ficou parecendo nome de homem. Eu o 

perguntei como um nome ficaria parecendo nome de homem. O menino me respondeu que, 

quando colocava a letra O no final, ficaria nome de homem. A ADI disse para César que nem 

sempre era assim, pois algumas pessoas se chamavam Valdeci, Itamar e era para homem e 

para mulher. Lélis, ouvindo o assunto, entrou na conversa e disse que o nome dele não 

terminava com a letra O e nem com a letra A. A ADI também falou que o nome dela não 

terminava com as letras em questão. César respondeu que a ADI tinha cabelo grande e que 

não tinha problema não ter a letra A no final do nome. 

 

Cena 03 

 

As crianças do grupo 589 realizavam uma atividade de letramento que possuía 

desenhos. Tainara, que estava sentada em uma mesa com mais três crianças, olhando para a 

folha de ofício, que continha a atividade, com a gravura de um indígena, disse: 

– Esse índio parece mulher. O cabelo dele é grande. 

Segue modelo da atividade: 

  

                                                           
89 Todas as vezes que aparecerem crianças do grupo 3, 4 ou 5, estou referindo-me, respectivamente, às crianças 

de três, quatro e cinco anos idade. 
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Figura 27 – Modelo de atividade 

 
Fonte: Digitalização feita pela professora-pesquisadora, 2017. 

 

Uma outra criança (Roberta), que estava na mesma mesa, disse: 

– O da mulher é mais grande. Mas eu vou pintar o cabelo dele de Rosa para ficar 

mulher. 

Todas crianças daquela mesa ficaram caladas pintando o desenho da pessoa indígena. 

Ao irem terminando, entregavam a ADI. Ao ouvir a conversa das crianças, perguntei às 

mesmas: 

– Meu cabelo é curto. Eu sou mulher ou sou homem? 

Gildeci, em tom de surpresa, disse: 

– Ôxe, você é mulher, aí, a gente tá vendo. 

E eu indaguei: 

– Na atividade, não dá para ver o desenho? 

Roberta disse: 

– No desenho, eu fiquei pensando se é homem ou mulher. 

Continuei indagando: 

– E vocês já viram homens com cabelo grande? 

Gildeci, surpreendentemente, lembrou: 

– Jesus tem cabelo grande e é homem. 

Roberta mais uma vez falou: 

– É mesmo. Mas eu sei que Jesus é homem porque ele não anda igual a mulher. 

Tainara, que estava observando a conversa, então, falou: 

– Mas a roupa dele parece de mulher. 

Gildeci respondeu ironicamente: 



194 
 

– Parece, mas não é. 

Indaguei novamente: 

– Como você sabe que Jesus não é mulher? 

Gildeci disse imediatamente: 

– Porque o nome dele é Jesus, filho de Deus. 

A professora foi à mesa perguntar se as crianças já tinham acabado de fazer a 

atividade. Elas responderam que sim, foram correndo pendurar a atividade numa cordinha e 

depois saíram depressa para a área, pois teria uma atividade de “contação” de história para 

diversas turmas. 

 

Cena 04 

 

Numa manhã, Andrea, uma criança do grupo 3, entrou na sala cantando a música K.O. 

de Pabllo Vittar. Ela cantarolou: 

– Seu amor me pegou, bateu tão forte com o amor, nocauteou. 

As crianças, que já estavam na sala, começaram a dançar. Umas dançavam em pé e 

outras dançavam batendo o bumbum no chão. 

Edgar reclamou: 

– Eu não consigo dançar igual à Pabllo Vittar, não, minha pró. 

Perguntei: 

– Por que você não consegue? 

Tatiana antecipou e respondeu: 

– Porque ele (Pabllo Vittar) é homem e mulher. Você é homem. 

Andrea socializou com os/as colegas sobre conhecer uma pessoa que tem a mesma 

performance de dança igual a de Pabllo Vittar: 

– Lá no bar, tem um homem que dança igual a ele. 

Após a resposta de Andrea, afirmei para Edgar: 

– Aí Edgar, tem homem que dança. 

Aurélio foi chegando no exato momento e, ouvindo a conversa, disse que conseguia 

dançar igual à Pabllo Vittar. Logo em seguida, Edgar começou a dançar. 

Na manhã seguinte, no momento da rodinha, mostrei um clip de Pabllo Vittar 

dançando a mesma música que Andrea tinha cantado no dia anterior, mas sem dizer quem era 

a pessoa. Após o término do vídeo, iniciei algumas perguntas: 

– Quem é essa pessoa que está cantando? 
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Com exceção de Zelinda, todas as crianças acertaram quem era. Então, segui 

perguntando: 

– Vocês gostam de Pabllo Vittar? 

Todas as crianças externaram que gostavam e Zelinda, que não o conhecia antes de 

assistir ao clip, disse que gostava. 

Após as respostas das crianças, continuei a problematizar: 

– Por que vocês gostam de Pabllo Vittar? 

A maioria das crianças externaram que gostavam, pois Pabllo Vittar sabia dançar. Mas 

algumas falas chamaram-me a atenção, como a de Andrea: 

– Eu gosto dela, que ela dança. 

Patrícia falou: 

– Eu gosto dela, que ela tem batom vermelho. 

Paulo disse também: 

– Eu gosto que ela é forte e dança de sapato grande90. 

Assim, o nome Pabllo que, corriqueiramente, é destinado a homem, no caso das as 

crianças, não foi compreendido como referente a um homem, mas sim a uma mulher, pois o 

que está em jogo é a performance corporal com seus gestos e adornos. Fica, portanto, 

evidente na cena que o universo da arte e das produções midiáticas, de algum modo, 

promovem discussões e críticas para toda a sociedade e as crianças também participam das 

discussões em relação a qualquer assunto e, nesse caso, em relação às identidades sociais e à 

distinção de gênero – mas as crianças não escrutinam com as mesmas lentes que o mundo 

adulto. No olhar das crianças da primeira infância, há sempre possibilidades de ser no mundo, 

pois os códigos ainda não estão fixados na construção das suas identidades e, muito menos, 

das identidades de outrem. 

 

 Cena 05 

 

A cena em questão já foi colocada no Capítulo 4, mas, pela potência do argumento das 

crianças sobre a aparência de uma pessoa, decidi trazê-la também nessa seção de capítulo.  

Em uma manhã, estávamos olhando pela grade de proteção, através da qual é possível 

enxergar o estacionamento do CMEI e, ao mesmo tempo, a rua Saponilk, no bairro da Boca 

do Rio. Anderson, uma criança do grupo 3, olhando pela grade que fica no estacionamento da 

                                                           
90 É possível que a criança esteja se referindo a sapato de salto. 
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escola, pela qual é possível enxergar a rua, veio correndo até mim para perguntar se a pessoa 

era homem ou mulher. Disse-o que, se ele tinha dúvida sobre se a pessoa era homem ou 

mulher, o melhor a fazer era perguntar para a própria pessoa. Ele disse que achava que era 

mulher. Então problematizei se ele sabia o que era mulher e porque estava me perguntando. 

Anderson, então, disse que a pessoa tinha cabelo grande, mas a perna parecia com a de um 

homem. Mais uma vez, problematizei: como é a perna de homem? Ele respondeu que era 

igual a dela (referindo-se à travesti). Então, eu perguntei o que ele achava, já que a pessoa 

tinha cabelo de mulher e perna de homem. E ele me respondeu: acho que é homem e mulher. 

Indaguei porque, até então, ele estava me perguntando. Anderson trouxe que o pai dele havia 

dito que era veado. Então perguntei se a pessoa parecia com Bambi91, que é um animal 

personagem de um livro de história. Prontamente Anderson respondeu-me que não era esse 

veado, mas que era o veado igual ao da Boca do Rio que dança92. Retornei para ele 

perguntando se a pessoa era igual ao veado da Boca do Rio. Ao que ele respondeu que o 

veado da Boca do Rio era homem e mulher. 

Mesmo percebendo que o menino tinha dúvida sobre o sexo mediante à performance 

de gênero do indivíduo, fiquei ali tentando apreender o que ele estava me dizendo sobre a sua 

experiência com a travestilidade. Seria mais fácil contá-lo sobre o ser travesti. Com certeza, 

ele, que era uma criança de olhar apurado nas imagens cotidianas, aprenderia facilmente. 

Mesmo o pai tendo dito que travesti era viado (veado), Anderson compreendeu que veado é 

quando parece com homem e mulher ao mesmo tempo. Então não caberia a mim interferir na 

experiência que o levou a compreender dessa forma. 

 

Cena 06 

 

Em uma tarde, no grupo 4, Eduardo beijou Bethania e Bethania beijou Meire. Meire 

quis carregar Bethania e disse que sua mãe lhe dissera que menina era forte. Joelma, que 

carregava um brinquedo grande que servia para todos montarem, afirmou que também era 

forte igual a sua mãe. Eduardo disse que ele era forte e que não aguentava aquele brinquedo. 

Gurgel passou cantando uma música e Eduardo, ao ouvi-lo cantando, disse: 

– Tá cantando música de veado. 

                                                           
91 Bambi é um veado que é personagem principal de uma história infantil clássica da Disney. 
92 Recordando a nota de rodapé 75 da p. 161, as crianças, quando falam sobre o veado da Boca do Rio, estão se 

referindo à dançarina Sebastian Dance. 



197 
 

A professora, então, perguntou a Eduardo o que havia falado. A criança não quis 

repetir. Joelma entrou no diálogo de Gurgel e Eduardo e falou baixinho: 

– Ele disse música do veado da Boca do Rio. 

A professora, ouvindo a conversa das crianças, disse que a música era de um grupo. 

Joelma ficou calada. No momento em que Joelma passou por mim para ir beber água, eu a 

perguntei o que era música de veado. Ela, então, respondeu: 

– O veado da Boca do Rio que dança música. Minha mãe não quer eu cantando e nem 

dançando. 

Eduardo chegou mais perto, disse que gostava de dançar a música e que sua avó o 

deixava cantar qualquer música. Joelma, então, afirmou que gostava da música, mas que não 

podia cantar. Então perguntei se o nome da pessoa que dançava era veado. Joelma disse que 

era. Eduardo disse que não era esse nome, mas que todo mundo chamava a referida pessoa de 

veado93 porque ela se veste de mulher.  Quando perguntei se as pessoas chamam de veado 

quando o homem se veste de mulher, Eduardo respondeu: 

– Acho que é. 

Então o indaguei: 

– E você acha o quê? 

Eduardo respondeu que veado é quem se veste todos os dias de roupa de mulher e que 

já tinha visto a pessoa em questão (o veado da Boca do Rio/Sebastian Dance) na praia com 

uma bermuda e que ele tinha um corpo bem forte e os braços bem largos. Com base nisso, 

afirmou que a pessoa não poderia ser mulher. Posteriormente percebi Eduardo parado 

parecendo que estava refletindo sobre algo e, após alguns minutos, ele disse que havia visto, 

no parque da cidade, alguns homens de saia. Então indaguei sobre homens também usarem 

saias. Eduardo afirmou que as pessoas podiam usar a roupa que quisessem. 

 

Cena 07 

 

Em uma tarde, eu estava em um grupo 3 e propus às crianças a brincadeira de dar 

cambalhota. Adelino, a criança que falou sobre mulher não andar de moto porque ela não 

pode, problematizou com Glauco e Edivaldo que quem daria a maior cambalhota seria ele 

porque o mesmo era menino, e menino era forte. Contudo, quando Mirian e Leandro deram as 

suas cambalhotas, Adelino ficou surpreso dizendo que Mirian era pequena e Leandro era 

                                                           
93 Recordando, mais uma vez, a nota de rodapé 75 da p. 161, as crianças, quando falam sobre o veado da Boca 

do Rio. estão se referindo à dançarina Sebastian Dance. 
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magrinho94, mas deram cambalhota melhor que as outras crianças. Peguei o fato e discutimos 

sobre não existir cambalhota melhor, mas que cada criança faz a cambalhota que deseja. 

Adelino concluiu que ele queria fazer igual a Mirian, mas que não conseguiu. A 

problematização de Adelino demonstra que ele não aceitou o meu argumento. Assim, trouxe 

que há coisas que conseguimos fazer e outras que não, mas que isso não tem a ver com ser 

menino ou menina. 

 

Figura 28 – Mirian, dando cambalhota 

 
Fonte: Foto feita por uma das ADIs do grupo 3, 2017. 

 

Figura 29 – Leandro, dando cambalhota 

 
Fonte: Foto feita por uma das ADIs do grupo 3, 2017. 

 

Cena 08 

 

Estava conversando com as crianças do grupo 3 sobre como devemos nos comportar 

ao usar o metrô. Adelino, que brincava com carrinhos com outras crianças, entrou na conversa 

                                                           
94 A palavra utilizada por Adelino para classificar que Leandro era muito magro foi “sequinho”. 
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dizendo que ele gostava de andar de moto. Problematizei se uma criança do tamanho dele 

poderia andar de moto. Adelino respondeu que nem criança e nem mulher podiam andar de 

moto. Quando interrogado sobre o porquê, ele respondeu que criança era pequena e mulher 

era fraca e não aguentava “impinar”95 a moto. Quando uma das ADIs relatou que andava de 

moto, Adelino disse que ela não podia andar na moto para não cair. A ADI disse que nunca 

havia caído e o menino ficou com o ar de espanto. Eu o informei que meu irmão tentou 

empinar a moto e caiu, porque empinar a moto é perigoso para homens e mulheres. Ele 

continuou insistindo que mulher não andava de moto. Então o perguntei se criança podia 

andar de moto, Adelino respondeu que não e disse que a polícia brigava com o pai da criança. 

Assim, informei que a polícia brigava porque é perigoso e a criança poderia cair, se machucar 

e até morrer. Percebendo a não aceitação de Adelino em relação à mulheres andarem de moto, 

decidi conversar com uma das professoras do grupo 4, que se transportava de moto para o 

trabalho, para que a mesma fizesse uma demonstração para as crianças. 

 

Figura 30 – Professora na moto demonstrando a sua habilidade para as crianças do grupo 3 

 
Fonte: Foto feita por uma das professoras do grupo 3, 2017. 

 

Após a professora fazer a demonstração de dirigir a moto, Adelino perguntou se ela 

havia caído alguma vez da moto e a professora respondeu que não. 

No dia seguinte, no momento em que a mãe foi levar Adelino para o CMEI, a criança 

pediu que eu confirmasse sobre mulheres também poderem andar de moto e cair. Tendo em 

vista que Adelino é uma criança criada sob a responsabilidade da mãe, podemos inferir que, 

independentemente de ser criado por homem ou por mulher, as representações sociais que são 

destinados para homens ou para mulheres são transmitidas às crianças. Nessa cena, é possível 

                                                           
95 Acredito que aqui, em Salvador-Ba, quase ninguém fale a palavra empinar. As vogais médias nasalizadas 

tendem ao alteamento em posição pré-tônica. As crianças falam o que ouvem. 
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interpretar que a vivência da criança, no espaço do CMEI, a fez sair do lugar de achar que a 

mulher não tinha a capacidade física de andar de moto. 

 

Cena 09 

 

No grupo 3, na sequência didática que se iniciou com a “contação” da história 

“Meninas e meninos brincam de tudo”96, construímos o brinquedo pé de lata (feito de lata de 

leite vazia e barbante) para brincarmos. Quando estávamos indo para o quiosque/parque para 

tal brincadeira, Adelino disse que só os meninos iriam conseguir andar no pé de lata. Após 

alguns meninos caírem, ele se aproximou da ADI e falou com um ar de chateado sobre os 

meninos estarem caindo. A ADI respondeu que qualquer pessoa poderia cair e que, se 

treinasse bastante, poderia deixar de cair. 

 

Figura 31 – Menino do grupo 3 caindo do pé de lata 

 
Fonte: Foto feita por uma das ADIs do grupo 3, 2017. 

 

Cena 10 

 

Mediante diversas discussões sobre a reforma da previdência, duas crianças do grupo 

3 (Anita e Jadson) chegaram falando sobre esse mesmo assunto, porém em um discurso 

                                                           
96 A referida história foi uma adaptação do livro Por que meninos tem pés grandes e meninas tem pés 

pequenos?, da autora Sandra Branco (2012). 
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truncado sem entender completamente, mesmo assim era visível que ouviram falar sobre tal 

debate em seus lares. Por conta disso, decidi por construir uma sequência didática para dois 

grupos 3, nos quais atuava como docente. Na situação didática, discutimos os direitos das 

mulheres em virtude da campanha nacional em relação à reforma da previdência social. Nesse 

sentido, a sequência didática transcorreu sobre como socialmente a mulher tem trabalhado 

demais no cotidiano e que precisamos pensar em qual postura é importante assumir para 

respeitar as mulheres. Outro ponto apareceu na discussão em virtude de Tatiana relatar que 

seu tio havia comentado que existem músicas que esculhambavam (depreciavam) as 

mulheres. Desse modo, fizemos uma discussão em relação às músicas pejorativas trazidas 

pelas crianças. Contudo, após uma semana, quando eu estava saindo da sala para o quiosque 

com as crianças de um dos grupos 3, Marciano, com ar raivoso ou de decepção, grita-me: 

– Minha pró, ó para Josué cantando isso que fala da mulher! 

Observei Josué cantando e fazendo a coreografia da música Malandramente. Josué 

cantava: 

– Vai, safada! Na hora de levar madeirada, a menina botou o pé pra casa, e disse nós 

se vê por aí... 

Para melhor compreender o que Marciano estava recriminando em Josué, perguntei: 

– O que ele está cantando, Marciano? 

Marciano respondeu com o ar de surpresa por eu não compreender o que Josué 

cantarolava: 

– Você não tá vendo? Ele tá dizendo safada com a mulher. 

Marciano nem terminou de me responder e seguiu falando com Josué: 

– Cala boca, Josué, paraaaaa! 

Josué olhou para Marciano e disse que não iria mais cantar. Marciano, então, disse que 

não cantava essa música. Então, decidi perguntar: 

– Por que você não canta essa música? 

Marciano, afirmativamente, responde: 

– Porque fala safada. 

Segui fazendo ainda outra indagação: 

- O que é safada? 

Nesse momento, Marciano, com veemência, diz: 

– Dizendo coisa feia da mulher. 

Com o objetivo de demonstrar não saber sobre o que Marciano estava falando, eu 

solicitei para o mesmo: 
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– Fale aí como é a coisa feia! 

Marciano respondeu: 

– Tem muito namorado. 

Josué, que estava parado observando o meu diálogo com Marciano, imediatamente 

disse: 

– Eu não vou cantar mais, não, viu, Marciano! É muito feia essa música falando isso. 

Nessa perspectiva, fica evidente que as crianças estão atentas ao contexto de músicas e 

outros elementos que fazem parte da vida. Também fica evidente que Marciano, ao trazer o 

discurso sobre “você não tá vendo, ele tá dizendo safada com a mulher”, demonstra que ele 

sabe que a palavra não tem um sentido positivo para a figura da mulher e, por isso, sem 

compreender inteiramente o sentido original da palavra, ele conclui que está dizendo que a 

mulher é feia quando tem muitos namorados. 

É possível perceber que a função de problematizar situações reais com as crianças 

permite outras experiências pessoais e coletivas, pois foi a partir da problematização de 

Tatiana que a discussão foi disparada desde a sequência didática desenvolvida na semana 

anterior até o referido questionamento de Marciano a Josué. 

É possível perceber que muitas crianças aceitam a ambiguidade nos corpos de outrem. 

Nós sabemos que gênero se refere à identidade com a qual uma pessoa se identifica ou se 

autodetermina, independe do sexo e está mais relacionado ao papel que o indivíduo tem na 

sociedade e como ele se reconhece. Dessa forma, podem haver pessoas cisgêneras e 

transgêneras. 

Uma pessoa cisgênera é aquela que tem sua identidade ou vivência de gênero 

compatível com o gênero ao qual foi atribuído ao nascer. Já uma pessoa transgênera é aquela 

que se identifica com o gênero diferente do registrado no seu nascimento. A pessoa 

transgênera pode decidir ser tratada no feminino ou no masculino ou, ainda, não se encaixar 

em nenhuma dessas definições binárias. Para pesquisadores/as na temática, essa 

autoidentificação, em definições tradicionais ou não, inicia-se na infância. Para atender ao 

respeito a todas performances de gênero, uma pré-escola na Suécia, especificamente 

localizada no distrito Sodermalm, em Estocolmo, a creche Egalia97, desde 2010, adotou um 

sistema chamado de “educação neutra de gênero”. Não é usado “ele ou ela” ou “meninos” ou 

“meninas”, pois, no lugar dessas palavras, utilizam denominações genéricas, como o pronome 

                                                           
97 Os/as professores/as possuem retaguarda na legislação, pois, desde 1998, os legisladores suecos aprovaram uma lei 

exigindo que as escolas, incluindo as creches, garantissem oportunidades iguais para ambos os sexos. A referida 
escola, desde sua fundação, já iniciou com a proposta em questão. 
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“hen”, que não possui gênero. Brinquedos de cozinha, como panelinhas e outros, mais 

relacionados às meninas, estão lado a lado com brinquedos de montar, mais ligados aos 

meninos. O objetivo é fazer com que as crianças cresçam livres de imposições e sem barreiras 

para fazerem suas escolhas. 

Nessa seção, fica evidente que é indispensável apresentarmos às crianças diversas 

pessoas com diferentes performances para que elas possam ter contato com a diferença, pois, 

para Richard Miskolci (2012), quanto mais nós nos relacionarmos com o outro, que não é 

igual, mas o reconheceremos como parte de nós mesmos e teremos a possibilidade de 

dialogarmos com ele. 

Na próxima seção, serão apresentadas as cenas que considerei ter como elemento mais 

forte na experiência da criança, a afetividade. 

 

5.1.2 Afetividade: demonstração de carinho entre as crianças 

 

Para Wallon (2010), a inteligência é elemento primordial do desenvolvimento 

humano, concordando com autores como Piaget (2008) e Vygotsky (2007), mas ele defende 

que a vida psíquica é atravessada por três dimensões: cognitiva, afetiva e motora, que, 

concomitantemente, atuam de forma integrada. Mas, aqui, quero trazer exclusivamente o que 

o referido autor elucida sobre afetividade. 

Wallon (2010) ratifica que a afetividade pode manifestar-se de três formas: por meio 

da emoção, do sentimento e da paixão. Para ele, a emoção é a primeira expressão da 

afetividade. Ela tem uma ativação orgânica, ou seja, não é controlada pela razão.  

Já o sentimento tem um caráter mais cognitivo, em que a representação da sensação surge em 

momentos nos quais a pessoa já consegue falar sobre o que lhe contagia. A paixão é uma 

particularidade, pois ela tem como premissa o autocontrole para atingir um objetivo. 

 

Cena 11 

 

A professora e a ADI do grupo 5 saíram da sala e as crianças ficaram merendando. 

Gildeci levantou e perguntou para Tainara: 

– Você tá lacrano com o meu nome, é? 

Ludimila disse: 

– Você beijou na boca de Julieta. 

Caio interpelou dizendo: 
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– Foi na boca de Julieta não. 

Gildeci falou o seguinte: 

– Eu sou criança, não beijo ninguém na boca. 

Caio disse: 

– Eu beijo na boca, sim. Só as meninas. 

Gildeci ficou conversando com Caio, dizendo que, quando crescesse, iria beijar as 

meninas na boca. A professora, ao chegar à sala, queixou-se que Gildeci não parava de falar. 

Já a ADI falou que Gildeci não parava de conversar com as meninas. 

A ADI falou: 

– Parece até milagre, ele conversando com um menino. 

Após o lanche, a professora convidou as crianças para fazer a rodinha. Com a rodinha 

organizada, a professora começou a cantar músicas infantis: 

 

Palavrinhas Mágicas 
 
Algumas palavrinhas são mágicas/E ajudam a gente a viver melhor/Por 
favor, muito obrigado/Com licença, tudo bem?/Pode passar/Eu te amo, 
brinca comigo?/Como vai meu amigo?/Aquele abraço!/Bom dia, boa tarde, 
boa noite/A bênção, mãe, a bênção, pai/Bom dia, boa tarde, boa noite/Viver 
assim é bom demais/Essas palavrinhas mágicas/Palavras mágicas são 
assim/Têm um poder maior/Que abracadabra e sinsalabim/Assim, assim/Se 
alguém quiser o nosso bem/Muito obrigado, muito obrigado/Se alguém 
quiser pedir pra alguém/Diz por favor, diz por favor, diz por favor/Então é 
bom acreditar/A vida é bem melhor se a gente tem. O quê? (ELIANA) 

 

Depois de cantar a música, ela foi solicitando às crianças que falassem palavras 

positivas para os colegas de forma geral. Assim, as mesmas foram falando as palavras: 

maravilhoso, inteligente, carinhoso, filho de Deus, alegre, cheiroso, estudioso, dentre outras. 

Depois, cantou a música O CRAVO BRIGOU COM A ROSA: 

 

O cravo brigou com a rosa/debaixo de uma sacada/o cravo saiu ferido/e a 
rosa despedaçada/O cravo ficou doente/a rosa foi visitar/o cravo teve um 
desmaio/ e a rosa pôs-se a chorar. 

 

Em seguida, cantou a música A LINDA ROSA JUVENIL: 

 

A linda rosa juvenil, juvenil, juvenil/a linda rosa juvenil, juvenil/vivia alegre 
em seu lar, em seu lar/em seu lar/vivia alegre em seu lar, em seu lar/E um 
dia veio uma bruxa má, muito má/muito má/um dia veio uma bruxa má, 
muito má/ que adormeceu a rosa assim, bem assim/bem assim/que 
adormeceu a rosa assim, bem assim/E o tempo passou a correr, a correr/a 
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correr/e o tempo passou a correr, a correr/e o mato cresceu ao redor, ao 
redor/ao redor/ E o mato cresceu ao redor, ao redor/E um dia veio um belo 
rei, belo rei/belo rei/e um dia veio um belo rei, belo rei/que despertou a rosa 
assim, bem assim/bem assim/que despertou a rosa assim, bem 
assim/Batemos palmas para os dois, para os dois/para os dois/batemos 
palmas para os dois, para os dois. 

 

E finalizou o momento de cantar com a música ALECRIM DOURADO: 

 

Alecrim, alecrim dourado/Que nasceu no campo/Sem ser semeado/Foi meu 
amor.../Que me disse... assim/Que a flor do campo... é o alecrim/Alecrim, 
alecrim miúdo/Que nasceu no campo/Perfumando tudo/Foi meu amor/Que 
me disse assim/Que a flor do campo é o alecrim/Alecrim, alecrim aos 
molhos/Por causa de ti/Choram os meus olhos/Foi meu amor/Que me disse 
assim/Que a flor do campo é o alecrim. 

 

As crianças beijavam as mãos umas das outras. Meninos beijaram mãos de outros 

meninos sem questionamentos. Após ter cantado, a professora apresentou as cartelas de um 

bingo de letras. As crianças brincaram. Caio não estava acertando encontrar as letras na 

cartela. A criança Roberta retrucou dizendo que o colega era burro e que estava feliz porque 

ela era menina e que menina era inteligente. 

Lélis disse que menino também era inteligente e que a menina sabia que ele era 

inteligente. Roberta concluiu que Lélis era inteligente porque ele era quieto e que Caio não 

era inteligente porque ele era muito teimoso. O primeiro ganhador do bingo foi Josenaldo. 

Lélis, então, falou para Roberta que o ganhador foi um menino. Roberta, então, argumentou 

que Josenaldo havia ganhado porque era quieto. Então, Ludimila disse que homem e mulher 

ganham. Diante disso, eu perguntei para ela se homem e mulher também ficavam inquietos. 

Ludimila sorriu e disse que sim. Alexia relatou que Ludimila era menina e ficava levantando a 

todo momento. Assim, eu perguntei quem já havia ganhado o bingo. Aléxia falou nomes de 

meninas e meninos. 

Nesta cena, posso inferir que a “força” da gramática normativa está presente no 

discurso da professora que utiliza apenas o gênero masculino para os adjetivos como: 

maravilhoso, carinhoso, dentre outros. Ainda, ao se reportar às crianças, generaliza dizendo 

“filho de Deus”, impondo, mais uma vez, o gênero masculino na frase e indicando uma visão 

tão somente do cristianismo. 

Pode-se observar, entretanto, que as meninas fazem referência à possibilidade da 

inteligência estar associada às crianças que são quietas. 
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Cena 12 

 

As crianças do grupo 4 estavam sentadas no chão esperando a professora contar uma 

história e Eduardo estava fazendo carinho em Meire, que ria com o carinho feito pelo colega. 

A ADI, vendo a cena, questionou: 

– O que é isso, meninos? 

Eduardo respondeu: 

– Estou fazendo carinho na cabeça de Meire. 

A ADI olhou sorrindo para mim e disse: 

– Ele ainda responde como se estivesse certo. 

Meire (referindo-se a Eduardo) perguntou: 

– É para fazer carinho na cabeça de menino, é, pró98? 

A ADI respondeu que não era para fazer nem na cabeça de menino e nem na cabeça de 

menina. Eduardo retrucou, perguntando por que não podia fazer na cabeça de ninguém. E 

ainda disse que a avó dele já havia dito que ele era carinhoso igual à mãe dele. A ADI foi 

colocar água nos copos para algumas crianças beberem e não deu mais atenção ao que estava 

acontecendo. Talvez, o argumento do menino fosse forte o bastante para ela sustentar que não 

podia fazer carinho em ninguém. 

 

Cena 13 

 

No momento em que aguardávamos, no quiosque,99 o almoço com as crianças do 

grupo 3, Adelino conversava com Adelmo dizendo-lhe que gostava dele e que o mesmo era 

seu amigo. Inesperadamente, Adelino começou a beijar Adelmo no braço, depois no rosto e, 

em seguida, na cabeça. Adelmo disse para Adelino que não fizesse aquilo porque a mãe dele 

não ia gostar. Então, perguntei por que motivo a mãe não iria gostar. Adelmo disse que não 

sabia o porquê e me perguntou: 

– Minha pró, menino pode beijar menino? 

Então, respondi: 

– Pode. 

Adelmo perguntou: 

                                                           
98  As crianças, em sua maioria, não diferenciam a forma de chamar a ADI e a professora.   
99  Devido ao tamanho pequeno do refeitório, há turma que almoça no quiosque. Para esse uso específico, o 

espaço é organizado e limpo. 
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– E se minha mãe brigar? 

Perguntei: 

– Por que ela vai brigar? 

E Adelmo respondeu: 

– Por que ela vai para a igreja. 

Perguntei mais uma vez: 

– Na igreja faz o quê? 

Adelmo disse: 

– Não sei. 

Adelino, ouvindo a conversa, disse: 

– Não tem nada na igreja, só as pessoas e tem Jesus também. 

Adelmo, então, disse que Adelino poderia beijá-lo, mas que não fosse na orelha para 

não fazer cócegas. As crianças ficaram fazendo carinho e brincando ao mesmo tempo que 

beijavam perto da orelha, o que os fazia rir, pois parecia fazer cócegas. 

 

Figura 32 – Meninos fazendo carinho enquanto esperam o almoço 

 
Fonte: Foto feita pela professora-pesquisadora, 2017. 

 

A afetividade é sempre controlada nos corpos dos meninos? 

 

Cena 14 

 

No momento do repouso, Andrea e Hugo conversavam carinhosamente sobre beijo. A 

ADI perguntou às crianças sobre o que elas estavam conversando. Andrea respondeu que era 

sobre o beijo da novela. Hugo disse que não estava beijando Andrea e a mesma retrucou 
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dizendo que ele podia beijá-la, pois ele era amigo dela. A menina fez a ressalva que não era 

para ele beijar sua boca. Andrea, então, perguntou-me: 

– Minha pró Amanaiara, eu sou amiga dele, pode me beijar? 

Falei: 

– Pode. 

                   
Figura 33 – Crianças conversando no momento do repouso 

 
Fonte: Foto feita pela professora-pesquisadora, 2017. 

 

Figura 34 – Crianças conversando no momento do repouso 

 
Fonte: Foto feita pela professora-pesquisadora, 2017. 

 

Será que, se fossem dois meninos ou duas meninas, nós, educadoras, agiríamos do 

mesmo jeito que reagimos quando a troca de carinho foi entre uma menina e um menino? 

A partir das cenas nessa seção, para mim, ficou evidente que é a emoção que conduz 

fortemente às expressões de afetividade das crianças sem a preocupação com o sexo ao qual o 

outro pertença. 

Na próxima seção, trago as experiências das crianças a partir do entendimento que elas 

apresentam sobre papéis sociais destinados para homens e mulheres. 
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5.1.3 Papéis sociais: o que é possível homens/meninos e mulheres/meninas fazerem? 

 

Scott (1995) descreve gênero como um elemento constitutivo das relações sociais 

baseadas em diferenças aceitas entre os sexos, em que estão envolvidas as relações de poder. 

O conceito de gênero é agregado aos estudos sobre a mulher com o objetivo de relatar que as 

diferenças localizadas no campo biológico refletem no campo social, estabelecendo as 

desigualdades entre homens e mulheres. Para a autora: 

 

[...] o gênero é uma forma primária de dar significação às relações de poder. 
Seria melhor dizer: o gênero é um campo primário no interior do qual, ou 
por meio do qual, o poder é articulado. O gênero não é o único campo, mas 
ele parece ter sido uma forma persistente e recorrente de possibilitar a 
significação do poder no ocidente, nas tradições judaico-cristãs e islâmicas 
(SCOTT, 1995, p. 88). 

 

Segundo Carrie Paechter (2009, p. 33), compreender a identidade como pertencimento 

a uma comunidade coloca a participação e, por extensão, a prática no centro do que significa 

ser um homem ou uma mulher, um menino ou uma menina. 

 

Cena 15 

 

Todas as turmas do CMEI estavam no quiosque assistindo a uma apresentação de 

samba de roda. Em um determinado momento, a vice-diretora convidou professoras, ADIs e 

crianças para dançar. Eu e as crianças Bethania, Tatiana, Ismael e Aurélio (todos com três 

anos de idade) começamos a dançar. Paulo, olhando para o grupo que se apresentava, foi até 

Ismael e disse que menino não dançava. Ao ouvir tal fala, chamei-o para mostrar o grupo que 

se apresentava e disse que havia, sim, um homem dançando no grupo100. Paulo me retrucou 

dizendo que o homem não estava dançando, o homem estava tocando e as mulheres 

dançando. Por mais que eu não quisesse modificar a percepção da criança, a imagem que ele 

estava vendo realmente era de 06 mulheres dançando e um homem tocando pandeiro. 

 

  

                                                           
100  Grupo de Terno de Reis da Boca do Rio. 
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Figura 35 – As crianças ouvindo as histórias contadas pelos/as participantes do samba de roda 

 
Fonte: Foto feita pela professora-pesquisadora, 2017. 

 

Figura 36 – Crianças e participantes do grupo sambando 

 
Fonte: Foto feita por uma professora do grupo e cedida para a pesquisa, 2017. 

 

A cena em questão demonstra o que Merleau-Ponty (2011) assegura a partir do 

fenômeno da experiência ao dizer que o mundo não é o que se vê, mas que o mundo é o que o 

indivíduo vive. Assim, a experiência de Paulo, ao enxergar o homem com o pandeiro na mão, 

mesmo que dançando, e as mulheres com as mãos vazias e dançando, faz o mesmo interpretar 

que o homem não está dançando. 
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Cena 16 

 

As crianças do grupo 5 estavam fazendo uma atividade de formar palavras com letras 

soltas. As crianças tinham de colocar as letras em uma folha azul de acordo com as palavras 

escritas na folha de ofício. Ao terminar essa atividade, as crianças retiraram a fita adesiva que 

segurava a folha na mesa. Ludimila solicitou aos colegas que deixassem que ela retiraria com 

cuidado. Lélis também se prontificou a retirar com cuidado. Ludimila o desafiou dizendo que 

Lélis não iria conseguir sem rasgar. Lélis, então, retirando a fita adesiva, disse, com ar de 

felicidade, que havia conseguido sem rasgar o papel.  

Logo em seguida, fomos todos para o quiosque. No quiosque, Fátima ralou o joelho 

porque um colega a empurrou. Ela sentou na cadeira e Gildeci, fazendo de conta que era 

médico, estava cuidando do joelho de Fátima. Victor, Lélis e Adilson chegaram perto para 

olhar Fátima, que estava ferida. Adilson repreendeu a menina: 

– Foi correr? 

Fátima desesperou-se dizendo que não havia corrido e que foi um colega que a 

empurrou. Ela ficou sentada durante todo o período que a turma permaneceu no quiosque. 

 

Figura 37 – Fátima sentada na cadeira sem querer brincar 

 
Fonte: Foto feita pela professora-pesquisadora, 2017. 

 

Após esse conflito, Fátima me contou que iria pedir à professora da turma para 

informar a tia dela que ela havia sido empurrada por um colega, pois, assim, a mãe não iria 

reclamar com ela. Pois, se a mãe achasse que ela estava correndo, iria ficar chateada. 

Gildeci se aproximou de mim e perguntou se menina não podia brincar de correr. Eu 

perguntei o que ele achava e ele respondeu que menina podia correr. Lélis, uma criança que 

observava a nossa conversa, falou que achava que menina também podia correr e ainda 

acrescentou: 
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– Menina tem perna para correr. 

Adilson se aproximou, ficou observando a conversa e logo me perguntou se eu corria 

quando criança. Respondi que sim e que continuava correndo, inclusive porque é bom para a 

minha saúde. Adilson questionou-me se minha mãe deixava eu correr ou se eu corria 

escondido. Eu respondi que minha mãe deixava. Aléxia, que estava um pouco afastada, disse 

que a mãe dela também a deixava correr. Fátima disse que, quando ficasse “boa da perna”, 

voltaria a correr e foi para perto da professora Cristine, pois já estava na hora de voltar para a 

sala. Perguntei à professora Cristine se Fátima havia feito algum pedido. A professora 

respondeu que a menina não havia dito nada. 

 

Cena 17 

 

Jadson, Patrícia, Andrea, Dandara, Zelinda, Tatiana e Lúcio brincavam de tirar foto, 

pois as crianças do grupo 3 batiam parabéns para alguém. Eu perguntei de quem era o 

aniversário, e Jadson respondeu que o aniversário era da boneca de Dandara. Paulo, que não 

estava participando da brincadeira, perguntou: 

– E menino brinca de boneca, Edgar? 

Edgar correu para mim e perguntou se menino brincava de boneca. E eu fui logo 

perguntando: 

– Você gosta de brincar de boneca? 

Edgar disse: 

– Gosto. 

Eu disse: 

– Então. Meninos ou meninas brincam do que gostam. 

Edgar foi perto de Paulo e disse: 

– Viu, minha pró Amanaiara disse que menino e menina brinca do que gosta. 

Logo em seguida, Edgar perguntou para Tatiana se ela gostava de flauta e de carro. 

Tatiana disse que gostava. Edgar disse a Paulo: 

            – Tatiana gosta de carro, meu filho. E minha pró Amanaiara tocou flauta hoje e a 

gente ficou de olho fechado com a máscara. 

Depois de todos baterem os parabéns para boneca de Dandara, ela disse que estava 

com fome. Jadson comentou que a sua mãe não sabia cozinhar. Marilene respondeu que sua 

mãe ficava em casa cozinhando e que o pai saia para trabalhar. Assim, decidi perguntar: 

– Sua mãe trabalha em casa fazendo comida para você? 
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Marilene disse: 

– É. 

A criança Patrícia disse: 

– Minha mãe trabalha na casa de dona fulana e lava roupa, limpa a mesa, faz comida 

e me leva para o shopping. 

Então eu falei: 

– Eu trabalho aqui e, quando eu chego em casa, eu tomo banho, descanso e depois 

vou ler um livro, que gosto muito.  

Antes que eu terminasse de falar, Patrícia perguntou: 

– E quem faz a comida? 

Respondi: 

–  Fulano, meu companheiro. 

Patrícia, olhando para outras crianças, disse:  

– Ela disse companheiro. 

Então expliquei: 

– Adelino é o meu companheiro, meu esposo, marido. 

Patrícia disse: 

– Ah, sim, é seu marido. Marido faz comida? 

Patrícia continuou falando que, na roça que ela foi no São João, tinha um marido que 

fazia comida. Eu a perguntei se o pai dela fazia comida e a mesma respondeu que não. 

 

Cena 18 

 

Observei, no corredor, Paulo e algumas meninas do grupo 3A e 3B e, ao me 

aproximar, ouvi Andrea dizendo para Paulo que não era empregada dele. Em seguida, ouvi 

Paulo dizer para ela pegar a toalha dele, que o mesmo iria tomar banho. Então perguntei para 

Paulo por que ele mesmo não pegava a toalha. Paulo ficou sem falar nada e foi para a sala 

pegar a toalha. Perguntei a Andrea o que era empregada. A menina me respondeu é quando a 

mãe trabalha na casa das pessoas que moram no prédio do Imbuí. Então perguntei se, quando 

uma pessoa não trabalha na casa de outra pessoa, não pode fazer um favor. A criança me 

respondeu que Paulo não pedia com a palavra mágica. Andrea disse que Paulo falava gritando 

e repetiu a forma como o menino falava: 

– Andrea, pegue aí minha toalha. 

E, em seguida, indaga: 
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– Por que ele não grita Edgar? Edgar dá um socão nele, aí ele vai ver, viu, neguinho! 

Só para provocar um pouco mais, perguntei: 

– Ele grita quando pede é? 

A menina respondeu e ainda indagou: 

– É. Isso pode, minha pró? 

De imediato, respondi: 

– Não. Se a gente deseja que alguém faça um favor, tem que falar a palavra mágica: 

por favor. 

A criança continuou dizendo: 

– Ele nem tava fazendo nada e fica me mandando. Agora tô com fome, minha pró. 

A conversa não prosseguiu, pois Andrea disse que estava com fome e fomos para o 

refeitório. 

No dia seguinte, as crianças do grupo 3A foram para a sala do grupo 3B, pois todas 

iriam ouvir uma história contada por mim e por uma professora do grupo 2. Paulo solicitou 

que Tatiana pegasse uma cadeira para ele. Tatiana já ia pegar a cadeira, quando Andrea 

gritou: 

– Minha pró, ó pra Paulo! 

Eu, que já estava atrás da casa que contaria a história, saí e procurei saber o que havia 

acontecido. Andrea me explicou que Paulo estava mandado Tatiana pegar uma cadeira e 

colocar para ele sentar. Eu, então, me dirigi a Paulo e disse que ele mesmo pegasse a cadeira 

para sentar. Problematizei com o mesmo por que ele estava mandando Tatiana pegar a 

cadeira. Josué, então, respondeu que Paulo queria mandar nas meninas. Paulo disse que o pai 

dele mandava a mãe dele fazer tudo e que ela aguentava. Problematizei com todas as crianças 

sobre as tarefas domésticas serem realizadas por homens e mulheres. Após cinquenta minutos, 

retomei a “contação” da história. 

 

Cena 19 

 

No momento de escovar os dentes, Edgar (03 anos de idade) viu a boneca em cima da 

mesa. Ele pegou a boneca e a abraçou. Depois Aurélio perguntou a Edgar por que ele estava 

brincando com a boneca. Edgar respondeu: 

– Por nada! 

Aurélio disse que não brincava de boneca. Nesse momento, Edgar disse: 

– Eu não brinco de boneca. 
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Edgar veio para perto de mim e eu o perguntei: 

– Você agora tá fazendo o que com a boneca, Edgar? 

Edgar falou: 

– Estou abraçando a boneca. 

Diante disso, perguntei se ele gostava de abraçar a boneca e ele respondeu que 

gostava. Logo após, perguntei, já que ele gostava de abraçar boneca, por que ele não gostava 

de brincar com a boneca. Edgar respondeu: 

– Porque não gosto. 

Encerrei meus questionamentos e fui sentar em uma cadeira baixa na porta do 

banheiro para observar as crianças escovando os dentes. Quando chegou a vez de Edgar ir 

escovar os dentes, ele passou me olhando e sorriu. Ao terminar de escovar os dentes, Edgar 

veio me entregar a escova, me beijou no braço e disse: 

– Eu gosto de boneca, mas não fale pra Aurélio que ele não gosta. 

Eu me comprometi a não falar. 

 

Figura 38 – Boneca que Edgar abraçou e depois deixou na mesa 

 
Fonte: Foto feita pela professora-pesquisadora, 2017. 

 

Nesse mesmo dia, devido à falta da outra professora do outro grupo 3, juntei as duas 

turmas e, como estava chovendo no período da tarde, ficamos na sala brincando. Mirian pediu 

que brincássemos com carrinhos e fui pegar alguns carrinhos no baú de brinquedos. No 

armário, a menina mostrou-me os carrinhos com os quais queria brincar. Na semana anterior, 

eu havia levado os carrinhos em questão para o CMEI e guardei–os secretamente, pois seriam 

para uma sequência de atividades do projeto do segundo semestre de 2017. 
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Figura 39 – Crianças brincando com carrinhos 

 
Fonte: Foto feita pela professora-pesquisadora, 2017. 

 

Na brincadeira, as três meninas da foto foram as primeiras que quiseram brincar na 

pista que fiz no chão com giz de cera. As outras crianças esperaram sem reclamar pelo fato 

delas serem as primeiras. Nas rodadas seguintes, eu e a ADI propomos às meninas e aos 

meninos que brincassem misturados e as crianças aceitaram. Mirian, Dandara, Leandro, Valdo 

e Ismael desejaram brincar mais de 5 vezes. Aurélio, ao ver que todos estavam repetindo, 

disse que os meninos deveriam ir primeiro, porque carro era brinquedo de menino. Dandara 

respondeu que não era com base no fato de que eu havia deixado todo mundo brincar. Aurélio 

retrucou que seu irmão havia falado que carro é para menino. Dandara veio até mim e 

perguntou se carro era brinquedo só para menino. Perguntei o que ela pensava e a mesma 

disse que não era, porque menino e menina brincam do que quiser. Além disso, ela quis ir no 

armário pegar o livro de história que eu havia contado há mais duas semanas. A história foi 

uma readaptação que eu e Cleide, professora dos grupos 2, havíamos feito para o projeto101 

que estávamos desenvolvendo com as crianças. 

É interessante perceber que as experiências propiciadas pela escola também 

influenciam as formas como as crianças produzem/criam seus mundos. 

  

                                                           
101 Intitulado Sou bonita/o do jeito que nasci, o projeto didático em questão tinha como objetivo geral estimular o 

desenvolvimento de uma imagem positiva, tendo como referência sua composição familiar, seu entorno 
social e outros grupos sociais a que tenha acesso, com vistas à construção de sua identidade. 
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Cena 20 

 

Em uma manhã, as ADIs e as crianças de dois grupos 3 estavam no parque. Certo 

momento, fui ao banheiro e, ao sair do banheiro, passei pela porta da sala de um dos grupos 3 

e vi Paulo brincando com Mirian. Paulo estava ninando uma boneca e colocando a mão sobre 

os olhos da boneca para fechá-los. Fiquei observando escondida as crianças brincarem. Após 

alguns minutos, fiz-me presente para as duas crianças e perguntei se a boneca estava com 

sono. Paulo assustou-se e tirou rapidamente a boneca dos braços. Mirian foi menos repentina. 

Paulo levantou e saiu andando com a performance igual ao Superman (braços abertos, com 

contração nos músculos). Quando cheguei no parque, perguntei quem gostaria de brincar com 

um bebezinho102. Todas as crianças queriam brincar. Brincamos! No momento de as crianças 

tomarem banho, conversei com o secretário da escola, pedindo que, depois do banho das 

crianças, ele fosse na sala de um grupo 3, pois eu iria brincar de boneca e precisava que ele 

brincasse de boneca também. Retornei para a sala e comecei a brincar com as crianças que 

iam terminando de se vestir após o banho. Paulo, ao terminar de se vestir, foi para a mesa 

brincar com jogo de armar. O secretário chegou, sentou-se ao meu lado e começou a brincar 

também. Aurélio, uma criança que sempre reprimia os colegas que brincavam com boneca, 

foi até a estante, pegou uma boneca e ficou brincando perto de mim. Paulo ficou olhando para 

Aurélio, mas permaneceu com o seu brinquedo na mesa. No final da tarde desse mesmo dia, 

na hora em que fomos para o refeitório, eu sentei perto de Paulo e ficamos conversando. 

Então, diante do que observei pela manhã, perguntei: 

– Pela manhã, eu estava brincando e você não quis brincar comigo? 

Paulo falou: 

– Eu estava brincando de fazer casa na mesa. 

Eu disse: 

– Ah, certo! Você só brincou de boneca com Mirian na outra sala. 

Paulo tentou justificar: 

– Eu não peguei a boneca. Mirian me deu! 

Fiz a seguinte proposta: 

– Ah, certo! Eu vou lhe dar uma boneca para você brincar, quer? 

                                                           
102 A escolha da terminologia “brincar de bebezinho” utilizada com os grupos 3A e 3B foi realizada em virtude 

da história, que eu havia contado no início do ano, Tanto, Tanto da editora Ética – texto publicado 
originalmente em 1994. Na história, havia um bebê que todas as pessoas achavam bonito e sempre queriam 
abraçá-lo. 
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Paulo respondeu negativamente: 

– Não, eu sou menino. Meu pai falou que menino não brinca de boneca. Não fale para 

minha mãe que Mirian me deu a boneca, não, viu, minha pró! 

As outras turmas começaram a chegar ao refeitório e a conversa não continuou. 

Observa-se, então, que a criança (Paulo) se vigia no público com adultos em virtude de não 

desejar que essa informação chegue até seus responsáveis, que lhes prescrevem tal 

comportamento. 

 

Cena 21 

 

No momento em que todas as crianças do grupo 3 estavam brincando, Aurélio, o 

menino que repreendeu um colega porque estava brincando de boneca, estava brincando com 

panelinhas e dizendo-se cozinheiro. 

 

Figura 40 – Aurélio brincando de cozinhar com os colegas 

 
Fonte: Foto feita pela professora-pesquisadora, 2017. 

 

Aurélio, o menino de camisa vermelha na Figura 40, brinca de mexer uma panela no 

fogo e ajuda outro colega a fazer comida também. Eu estava sentada no chão brincado com 

três crianças ao perceber que Josué estava chateado, o perguntei o motivo e ele disse que 

Aurélio não estava deixando-o brincar. Aurélio respondeu-me que estava fazendo a comida 

dele e a comida de Nathanael e que, depois, quando acabasse de cozinhar, aí, sim, iria ajudar 

Josué. 

Enquanto isso, Andrea brincava de fazer comida em uma tampa de balde de praia e 

Ismael e Paulo brincavam de cortar e escovar o cabelo de uma das ADIs. 
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Figura 41 – Ismael brincando de cortar o cabelo da ADI 

 
Fonte: Foto feita pela professora-pesquisadora, 2017. 

 

Figura 42 – Paulo brincando de cortar o cabelo da ADI 

 
Fonte: Foto feita pela professora-pesquisadora, 2017. 

 

A cena é interessante porque dois meninos, Aurélio e Paulo, que já demonstraram 

alguns comportamentos dentro de um padrão de uma masculinidade mais hegemônica, agora 

já estão operando com outros códigos mais flexíveis fora do padrão da heterossexualidade 

compulsória, por exemplo, quando achavam que determinados brinquedos/brincadeiras eram 

só para meninos ou só para meninas. 
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Cena 22 

 

As crianças do grupo 5 estavam no quiosque brincando. As meninas brincavam de 

todas as brincadeiras: leitura de livros de história, bonecas, correr, carros, dominó gigante, 

dentre outros brinquedos e brincadeiras. Os meninos estavam brincando de correr e lutar. 

Algumas meninas estavam brincando dentro de uma das casinhas do quiosque. 

 

Figura 43 – Quiosque/Parque, onde existem duas casas de brinquedo 

 
Fonte: Foto feita pela professora-pesquisadora, 2017. 

 

Gildeci começou a disputar uma boneca com Julieta, dizendo: 

– Eu também quero ser pai103. 

Alexia, então, disse: 

– Julieta quer ser o pai. 

Gildeci insistiu dizendo: 

– Mas eu também quero. 

Uma criança de um outro grupo 5104 se aproximou e disse: 

– Homem que tem que ser o pai. 

Aléxia retrucou dizendo que a mulher podia ser o pai também. Gildeci insistiu e 

chamou a ADI de um outro grupo 5 para perguntar se ele podia ser o pai da boneca. A ADI 

disse que podia. Gildeci pediu, mais uma vez, a boneca, mas dessa vez com o argumento que 

a ADI tinha mandado Julieta dar a boneca para ele. Julieta saiu do lugar com a boneca em 

                                                           
103 O menino estava se referindo à boneca. 
104 Todas as vezes que não for atribuído nome à criança significa que a mesma não faz parte do grupo das 

crianças colaboradoras. 
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mãos e solicitou a ajuda de um menino105 de um outro grupo 5 para que o mesmo mandasse 

Gildeci deixá-la ser o pai. O menino em questão solicitou que ele mesmo fosse o pai. Gildeci 

retrucou que ele havia pedido primeiro, então o menino do outro grupo 5 perguntou quem 

pegou a boneca primeiro e Julieta disse que havia sido ela. A ADI disse para as três crianças 

que seria melhor que cada uma delas fosse o pai durante momentos diferentes. Assim, Julieta 

brincou um pouco, então Gildeci e, depois, outras crianças também. 

É interessante observar que, na cena, Aléxia e Julieta admitem as meninas 

interpretando o papel de pai, fugindo da figura masculina para o desenvolvimento do tal 

papel. Assim como, também, não apareceu, nos meninos, a justificativa de que eles eram do 

sexo masculino e, portanto, deveriam ser o pai.  Aléxia e Julieta são crianças criadas por pai e 

mãe e, na representação das brincadeiras, acham que as meninas podem assumir o papel de 

pai. 

A representação dos papéis sociais, através das brincadeiras, oportuniza a construção 

de masculinidades e feminilidades diversas pelas crianças. 

 

Cena 23 

 

Certo dia, saindo do parque para ir ao banheiro, passei pelo corredor que dava acesso 

às portas de duas salas, quando Anderson, que estava na porta de uma das salas, chamou-me e 

disse: 

– Você sabia que eu tenho uma filha? 

Eu respondi que não. Ele, então, perguntou-me se eu queria ver a filha dele. Eu 

respondi que sim e ele abriu a porta da sala dizendo: 

– Venha ver minha filha dormindo. 

Dentro da sala, em cima do armário, uma boneca estava enrolada, e Anderson me 

pediu silêncio para que a “filha dele” não acordasse. Olhei para a boneca e disse que a filha 

dele era linda. Ele saiu pé ante pé para não fazer barulho. Meia hora depois, quando as 

crianças dos grupos 3 estavam se organizando para tomar o banho, Anderson estava na porta 

sala e me chamou novamente para ver a filha dele. Eu perguntei se ela já havia acordado e ele 

informou que sim. Perguntei se eu podia fotografar ele com a filha e ele me autorizou. Então 

ele enrolou um pouco mais a boneca e disse: 

– Pode tirar a foto. 

                                                           
105 A criança em questão é um menino bem desenvolvido e que já é classificado como agressivo por bater 

sempre nos colegas. 
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Figura 44 – Anderson com a filha posando para a foto 

 
Fonte: Foto feita pela professora-pesquisadora, 2017. 

 

As outras crianças começaram a me chamar para o refeitório, pois queriam almoçar. 

Eu me despedi de Anderson dizendo que depois gostaria conversar um pouco mais com ele 

para saber sobre sua filha. 

No dia seguinte, no parque, conversei com Anderson sobre sua filha. Perguntei quem 

fazia a comida para ela e quem cuidava e lavava as roupas dela. Anderson respondeu que era 

ele e a mãe dela e eu perguntei quem era a mãe dela. O menino me respondeu que era Mirian. 

Então perguntei quem fazia a comida na casa dele e o mesmo me respondeu que seu pai fazia 

comida e a mãe dele ficava na escola106. O menino me informou que ele iria olhar os micos 

passando e, assim, encerramos nossa conversa. 

Nessa cena, fica evidente que a atuação do pai de Anderson mostra que não existe 

papel fixo entre homens e mulheres, porque, na sua experiência familiar, enquanto a mãe sai 

para trabalhar, o pai fica em casa responsável pelos afazeres domésticos e cuidados com a 

criança. 

 

Cena 24 

 

No momento em que estávamos arrumando os colchonetes para que, depois do 

almoço, as crianças do grupo 3 pudessem dormir, Patrícia e Paulo107 já estavam nos ajudando 

quando Jadson chegou e pediu a ADI para ajudá-la na arrumação dos colchonetes. A ADI o 

                                                           
106 A mãe trabalha numa escola particular como auxiliar de classe. 
107 Para as crianças, uma atividade como a descrita não é trabalho, mas, sim, uma brincadeira. 
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informou que já havia duas crianças ajudando. Então Jadson argumentou que Paulo era 

menino e estava ajudando e perguntou o motivo dele não poder ajudar. A ADI respondeu que 

não estava proibindo porque ele era menino, mas porque já havia duas crianças ajudando e 

que ele ajudaria no dia seguinte. Ele, então, problematizou afirmando que menino e menina 

podem forrar o colchonete, dirigiu-se para o outro lado da sala e ficou brincando. 

 

Figura 45 – A ADI informando a Jadson, o menino sentado e de short vermelho 

 
Fonte: Foto feita pela professora-pesquisadora, 2017. 

 

À tarde, a ADI, que estava penteando o cabelo de Patrícia, teve seu cabelo penteado 

por Jadson. Com base nisso, fica evidente que Jadson não possui códigos pautados nos 

modelos historicamente destinados socialmente como atividades para homens e para 

mulheres. 

 

Figura 46 – Jadson apertando o creme para colocar no cabelo da ADI 

 
Fonte: Foto feita pela professora-pesquisadora, 2017. 
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Figura 47 – Jadson penteando o cabelo da ADI como se estivesse escovando 

 
Fonte: Foto feita pela professora-pesquisadora, 2017. 

 

Cena 25 

 

Uma professora do grupo 4 solicitou às crianças que sentassem e informou que todas 

as crianças, após o lanche, iriam brincar com os brinquedos. No momento em que as crianças 

receberam os brinquedos, Dorane pegou a boneca e Maria pegou um carro branco, animais e 

bonecos. 

 

Figura 48 – As crianças brincando com os brinquedos 

 
Fonte: Foto feita pela professora-pesquisadora, 2017. 
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Na hora de escolher os brinquedos, Edivaldo pegou um carro e Jonathan optou por 

duas bonecas coloridas. Antônio desejou brincar com uma das bonecas que Jonathan estava 

na mão e Marcone disse que, depois, também queria brincar com a boneca. Douglas foi para a 

mesa e ficou colocando o boneco para dormir. 

 

Figura 49 – Em uma outra mesa, as crianças brincando 

 
Fonte: Foto feita pela professora-pesquisadora, ano 2017. 

 

 
Figura 50 – Mais crianças na mesma mesa da Figura 35 

 
Fonte: Foto feita pela professora-pesquisadora, 2017. 

 

Jonathan perguntou-me se eu sabia fazer trança e respondi que não. André se colocou 

à disposição dizendo que sabia fazer a trança. No entanto Jonathan disse que ele não sabia, 

porque ele era menino e era pequeno. Mas Jonathan, mesmo assim, permitiu que André 

fizesse a trança no cabelo da boneca. 
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Figura 51 – Jonathan, segurando a boneca para André trançar seu cabelo 

 
Fonte: Foto feita pela professora-pesquisadora, 2017. 

 

Eduardo, Jonathan, André e João estavam brincando que estavam grávidos e, para 

isso, João pegou um carro e colocou na barriga. Eduardo beijou as costas de Marcelo, o que 

levou Felix a dizer que Eduardo estava namorando com Marcelo. Eduardo argumentou que 

Marcelo era seu amigo, porque, se fosse namorado, o beijo seria na boca. Em uma mesa ao 

lado, uma menina brincava de correr com um menino enquanto outro menino brincava com a 

boneca juntamente com outras meninas da mesa. 

 

Figura 52 – Crianças brincando de correr, meninas com carro, meninos com boneca, dentre outros 
brinquedos ou brincadeiras 

 
Fonte: Foto feita pela professora-pesquisadora, 2017. 

 

Nesse mesmo momento de interação, Eduardo passou a brincar de fazer comida 

utilizando um barco como recipiente para colocar a comida, que era composta por figurinhas e 

uns bonecos pequenos. 
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Figura 53 – Eduardo brincando de fazer comida 

 
Fonte: Foto feita pela professora-pesquisadora, 2017. 

 

André, depois de um tempo, colocou os brinquedos no cesto e solicitou uma revista à 

professora.  No momento em que a professora estava distribuindo as revistas para as crianças, 

André enfatizou que a revista era de menina: 

– Oh! É revista de menina. 

Jonathan disse que queria ver a revista e André lhe entregou a mesma. Jonathan e 

Felix ficaram olhando a revista. Eu perguntei quem poderia fazer a leitura daquela revista e 

André respondeu que menino e menina poderiam. Jonathan concordou. Eu, então, perguntei 

para André por que motivo ele havia dito que era revista de menina. E ele respondeu “porque 

era rosa”. Mais uma vez problematizei perguntando-o o porquê de rosa ser cor de menina. E 

André respondeu que aquela revista estava cheia de roupas para menina. 

 
Figura 54 – Jonathan fazendo leitura da revista rosa 

 
Fonte: Foto feita pela professora-pesquisadora, 2017. 
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Cena 26 

 

Adelino e Marciano, crianças que pertencem ao grupo 3, estavam brincando de 

alimentar um bebê. 

 

Figura 55 – Adelino e Marciano brincando de alimentar um bebê 

 
Fonte: Foto feita pela professora-pesquisadora, 2017. 

 

Figura 56 – Adelino sacudindo o mingau antes de alimentar o bebê 

 
Fonte: Foto feita pela professora-pesquisadora, 2017. 
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Figura 57 – Adelino alimentando o bebê 

 
Fonte: Foto feita pela professora-pesquisadora, 2017. 

 

Eu perguntei para Adelino o que ele estava fazendo e se ele já havia dado mingau para 

filha. O garoto me respondeu: 

– Ela tá descansando para arrotar. 

 

Figura 58 – Adelino colocou o bebê para descansar após tomar mingau 

 
Fonte: Foto feita pela professora-pesquisadora, 2017. 

 

Adelino, a criança que, em uma cena anterior, não concebia mulher desenvolvendo o 

papel de motociclista, nessa cena desenvolve um papel destinado socialmente a mulheres. 
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Contudo é possível que ele, como apresenta, no seu cotidiano de convivência, apenas a 

presença da mãe, não perceba essa atividade como exclusiva para mulheres. Talvez, com a 

ausência do pai no ambiente do lar, Adelino não tenha presenciado uma divisão das tarefas do 

lar e do cuidado direcionada para as pessoas do sexo feminino. 

As cenas aqui apresentadas demonstrando as brincadeiras das crianças, nas quais é 

possível identificar a representação de papéis socialmente destinados a homens e mulheres, 

conduzem-me a pensar que as crianças só acionam as orientações da heteronormatividade 

para garantir o seu desejo de ter a posse de um brinquedo. Fora isso, elas brincam sem seguir 

as prescrições dentro do padrão binário. 

Sabe-se que, “desde a infância, os indivíduos são condicionados a se ajustarem às 

normas determinadas socialmente” (MIRANDA, 2014, p. 76). Diante disso, Paulo, criança da 

cena 13, e Paulo, criança da cena 16, demonstram uma perspectiva diferente do que 

poderíamos identificar como um processo de habitus, referendado por Bourdieu. Ainda, ao 

pensar nos estudos de Levi Strauss, a biologia, vista isoladamente como composição 

anatômica, não pode determinar o pleno desenvolvimento humano. Strauss nos traz a seguinte 

informação: 

 

As crianças selvagens, quer sejam produtos do acaso, quer da 
experimentação, podem ser monstruosidades culturais, mas em nenhum caso 
testemunhas fieis de um estado anterior. [...] Assim, é impossível esperar do 
homem a ilustração de tipos de comportamento de caráter pré-cultural 
(STRAUSS, 1982, p. 43). 

 

É primordial perceber que o autor nos traz a reflexão de que não existe uma essência 

de ser humano, mas que pode existir uma formação ou deformação da cultura, na qual o 

sujeito encontra-se inserido. Partindo da ideia de Strauss (1982), é possível fazer conexão com 

o conceito de gênero como construção social e com a assimetria das relações entre homens e 

mulheres, que ocorre em toda a sociedade brasileira e que está presente na Educação Infantil. 

Saffioti (1992, p. 185) evidencia que “gênero é uma maneira de existir do corpo e o corpo é 

uma situação, como também pode ser um campo de possibilidades culturais recebidas e 

reinterpretadas”. O corpo é indispensável para definir quais lugares serão destinados ao corpo 

de homem e ao corpo de mulher. 

E, como foi possível observar, a brincadeira é um momento de libertação que as 

crianças criam para si. Benjamim (2002) diz que é brincando que a criança constrói o pequeno 

mundo próprio. Nas cenas, também percebo que, no processo de imaginação e faz-de-conta 
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das crianças, na tentativa de garantir seus desejos e vontades, elas também ressignificam 

aquilo com o que elas não concordam no mundo adulto. 

Na próxima seção, serão apresentadas as cenas que trazem, como elementos principais 

da compreensão, os questionamentos e desestabilizações das crianças referentes a como as 

pessoas se organizam afetivamente, como também qual é sujeito “legítimo” de procriação e, 

além disso, quem pode ocupar o lugar de paternidade e maternidade. 

 

5.1.4 Paternidade, maternidade, casamento e procriação 

 

As questões de reprodução e casamento são um ponto também muito forte na vivência 

das crianças quando o assunto é gênero. Isso, talvez, ocorra como consequência das suas 

observações sociais de pessoas adultas falando sobre suas relações. Assim, a partir do que é 

apresentado na mídia através de novelas, desenhos e outros, elas vão construindo suas 

conexões sobre as possibilidades das relações entre os indivíduos. 

 

Cena 27 

 

Na minha chegada pela manhã, a vice-gestora do CMEI me contou que, no dia 

anterior, Gildeci, do grupo 5, estava conversando com ela dizendo que gostava da Pantera Cor 

de Rosa108 porque ela parecia homem e mulher. 

Na manhã do dia seguinte, eu estava sentada no sofá da sala do grupo 5, com o meu 

celular, propositalmente assistindo a um episódio da Pantera Cor de Rosa. 

As crianças que chegavam iam querendo ver o que eu assistia no celular. Quando Lélis 

chegou, ele perguntou para Meire: 

– A Pantera parece que é mulher, né? 

Meire respondeu: 

– A Pantera é homem e mulher. 

Mateus, que estava atento assistindo, mas havia ouvido a conversa, disse: 

– A Pantera é homem. 

Gildeci, então, levantou o dedo para indicar que queria falar, mas só iria falar quando 

terminasse o desenho e pediu que todos/as parassem de conversar para não atrapalhar o que 

ele estava assistindo. Ao terminar o desenho, as crianças estabeleceram um diálogo. 

                                                           
108

 Personagem de um desenho animado da década de 70, cujos episódios circulam até os dias de hoje, em canal 
fechado e aberto.  
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Mateus indagou: 

– Gildeci, você acha que a Pantera é homem ou mulher? 

Gildeci afirmou: 

– Eu acho que ela é mulher e homem. 

Lélis questionou: 

– Por quê? 

Gildeci disse: 

– Você não está vendo que ela é grande igual a homem e anda se mexendo 

(rebolando) igual a mulher. 

Meire disse: 

– Ela não tem nem filho. Acho que é homem. 

Então eu disse: 

– Eu e a pró Cristine somos mulheres e não temos filhos/as. 

Meire falou: 

– Mas se você quiser sua barriga cresce. Homem não pode ter filho. 

Gildeci disse: 

– Homem tem filho, sim. Mas nasce é na barriga da mulher dele. 

A ADI indagou: 

– Mas tem um bicho que a barriga cresce e é o macho. Quem sabe qual é o bicho? 

Após diversas tentativas, a ADI respondeu que era o cavalo marinho. 

Mateus, em tom de surpresa, disse: 

– Que culhuda, dona fulana109! 

A ADI rebateu: 

– Culhuda o que menino!? 

Então, disse para as crianças que iria mostrar o cavalo marinho nascendo. Procurei, 

rapidamente,110 um vídeo que mostrava o cavalo marinho parindo e o narrador falando sobre 

tal peculiaridade. As crianças, quando acabaram de assistir ao vídeo, começaram a pedir água, 

a ir ao banheiro, a pegar revistas para ler e etc. Assim, não foi possível prosseguir na 

problematização. 

 

                                                           
109 Todas as vezes que eu colocar no texto a palavra fulano ou fulana é porque pertence a uma pessoa adulta de 

quem não posso expor o nome na cena. 
110 Se, no Capítulo 4 desta tese, falei da tecnologia como algo que dificultava o registro das imagens das 

crianças, aqui quero me contradizer em reconhecer que, em alguns momentos, ela foi importante para o 
desenvolvimento de problematizações com as crianças. 
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Cena 28 

 

Gurgel, criança do grupo 4, no momento em que estava escovando os dentes 

juntamente com outras crianças, perguntou para Silvia se ela tinha visto, na novela Força do 

querer, uma mulher que virou homem, mas que iria ter filho. Silvia, então, disse que homem 

não podia ter filho. Gurgel afirmou que podia, terminou com rapidez de escovar os dentes e 

foi pegar uma revista que ele havia trazido escondida na mochila. Na revista, havia uma 

matéria que descrevia e tinha fotos de pessoas transexuais que estavam em estado/período de 

gestão.  Silvia e outras três crianças ficaram conversando bem baixinho com Gurgel sobre o 

assunto e não consegui ouvir. A professora, ao perceber a aglomeração, aproximou-se e 

Gurgel, já com a revista fechada, correu para guardá-la na mochila. A professora disse que 

estava gostando, pois ela não havia precisado mandar o menino fazer o que já sabia que 

deveria ser feito (que era guardar a revista). À tarde, quando as crianças acordaram, perguntei 

para Silvia o que ela achava sobre o que havia visto na revista e a menina respondeu que ela 

viu coisa feia e do mundo. Gurgel, ao perceber que eu estava conversando com a menina, 

aproximou-se e foi logo dizendo que não era coisa feia e que era verdade que homem poderia 

ter filho. Silvia, então, disse que homem parir era coisa do demônio, pois a mãe dela havia 

dito que Jesus ia voltar para consertar tudo. A ADI avisou que o lanche estava na mesa e, 

então, encerramos a conversa. 

Silvia, ao dizer “coisa feia e do mundo”, demonstra a filiação religiosa da sua família, 

pois é comum as religiões neopentecostais atribuírem a frase “isso é coisa do mundo” para 

atitudes/elementos que consideram negativos nas formas das pessoas viverem. Mas o 

interessante é que Silvia não vive em uma família hegemônica, pois, em seu lar, reside, além 

de sua mãe e seu pai, sua irmã, com namorado e filho (sobrinho de Silvia). Mesmo não sendo 

uma família hegemônica, ainda apresenta o padrão da heterossexualidade compulsória.  

Ainda, ao dizer a frase “isso é coisa do mundo”, é possível que a criança não esteja 

concordando com o que Gurgel trouxe sobre a personagem da novela. Gurgel é uma criança 

que vive com a mãe e irmãos e, desta forma, é possível também já ter, na sua experiência 

familiar, um padrão diferente dos instituídos pela heteronormatividade. 

 

Cena 29 

 

Diversos grupos estavam no quiosque em uma manhã, quando cheguei com as 

crianças do grupo 3. Gildeci, uma criança do grupo 5, veio até a mim e perguntou que 
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conta111 eu estava usando no pescoço. Eu o respondi que, como era sexta-feira, eu estava 

usando a conta do orixá Oxalá. 

Gildeci disse: 

– Mas, naquele dia,112 você estava com a conta de Xangô. 

Então, afirmei: 

– Foi a de Xangô. 

Gildeci disse que queria usar a conta de Oxossi. E eu disse que ele usasse a conta. 

Então ele respondeu que a conta para ele usar ainda estava sendo feita. Uma menina113 do 

grupo 4 veio em minha direção e perguntou por que motivo eu usava aquela corrente 

(referindo-se à conta) no meu pescoço. Sem que eu tivesse tempo para responder, Gildeci 

logo respondeu: 

– Corrente, não. Isso é uma conta de Oxalá. O pai de todos os Orixás. 

A menina do grupo 4, então, perguntou: 

– E quem é a mãe que é de todos os orixás? 

Gildeci respondeu que era Nanã. A menina, mais uma vez, problematizou: 

– Por que ela não usa a de conta de Nanã? 

Gildeci respondeu que eu era filha de Oxalá e Xangô. A menina perguntou se a conta 

de Nanã era rosa e eu respondi que não. Em seguida, a menina perguntou se Xangô era 

homem ou mulher e Gildeci respondeu que era homem. A menina, então, retrucou como eu 

poderia ser filha de dois homens. Gildeci respondeu que era sim e perguntou para a menina: 

– E o seu orixá, cadê? 

A menina disse: 

– Eu sou de Jesus. 

Gildeci, imediatamente, disse em tom de ironia: 

– Jesus é homem, viu, minha filha! 

A menina não quis mais conversar e foi para a sala, pois a ADI já estava chamando-a. 

Nesses termos, a conversa foi finalizada. Mas, no dia seguinte, tive a oportunidade de 

encontrar com Gildeci e lembrei a ele sobre o que a menina do grupo 4 havia dito sobre ser de 

Jesus e perguntei como se comportava quem é de Jesus. Gildeci respondeu que as pessoas que 

                                                           
111 Conta é uma palavra cotidianamente usada na Bahia para denominar um colar que os candomblecistas 

utilizam em referência ao Orixá que rege o dia. Também pode-se encontrar pessoas chamando o mesmo 
objeto de guia. 

112 O menino estava se referindo ao dia de quarta-feira, que é dia consagrado no candomblé Ketu ao Orixá 
Xangô. A conta/guia que eu usava tinha as miçangas nas cores vermelho e branco. 

113 Todas as vezes que menino ou menina estiver sem identidade com nome fictício é porque a criança não 
pertence ao grupo das crianças colaboradoras. 
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são de Jesus iam para a igreja de “crente” porque são filhos de Jesus, o filho de Deus. Eu disse 

para Gildeci que tinha um irmão que era filho de Oxossi e de Iansã e perguntei se a menina 

poderia ser filha só de Jesus. Ele respondeu: 

– Pode sim. Eu queria ser filho de Oxossi com Ogum, mas sou filho de Oxossi com 

Oxum. Quero minha conta logo de Oxossi. 

Eu disse, então: 

– Eu já tenho minhas contas de Xangô e Oxalá. 

Gildeci falou: 

– Minha tia é filha de Ogum com Oxumarê. Mas Oxumarê é 6 meses homem e 6 meses 

mulher. 

Indaguei: 

– E os 6 meses que Oxumarê é homem, ela é filha de dois homens? 

Gildeci respondeu: 

– É. Ela fica igual a você. 

Disse: 

– É. Eu conheço um menino que mora com duas mães. 

Gildeci, para reportar-se a sua situação familiar, disse: 

– Minha tia que me cria e minha mãe e minha avó. Mas minha avó disse que eu tenho 

pai. 

Alexia, que já observava a minha conversa com Gildeci, perguntou para Gildeci: 

– Você tem um pai e duas mães? 

Gildeci, mudando um pouco o rumo da conversa, disse: 

– Acho que é. Minha vó me dá sopa às vezes de noite. 

Alexia, retomando a questão perguntada, afirmou: 

– É só um pai e uma mãe. 

Para problematizar um pouco, falei da minha experiência familiar: 

– Eu tenho duas mães e um pai. 

Aléxia perguntou: 

– Como é o nome delas? 

Respondi: 

– Jacira e Berenice. 

Gildeci indagou: 

– E você nasceu da barriga de quem? 

Então, informei: 
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– Jacira. Mas minha vó ficou comigo quando eu era bebê. 

Gildeci, para falar da sua experiência familiar, disse: 

– Eu tava no hospital e minha vó ficou comigo. 

Alexia perguntou: 

– Mas isso pode? Ter duas mães? 

Gildeci, enfaticamente, respondeu: 

– É claro que pode! 

Aléxia, querendo confirmar, perguntou-me: 

– Pode mesmo, pró Amanaiara? 

E eu reforcei, a partir da minha experiência: 

– Eu tenho duas mães e um pai. E eu já vi outras pessoas também que possuem duas 

mães ou dois pais. 

Gildeci114 falou: 

– Hum, pode, pode sim. 

Neste momento, o celular em que eu gravava a nossa conversa descarregou, e elas 

(crianças), ao ouvirem o barulho do aparelho, começaram a me perguntar quanto o mesmo 

tinha custado encerrando, assim, a conversa. 

Desta maneira, é possível perceber que, talvez, a percepção de Gildeci em aceitar a 

possibilidade de matrimônio homoafetivo, como também a filiação de dois pais ou duas mães, 

ocorra em virtude dessa criança ser adepta do Candomblé. De acordo com Rita Laura Segato 

(2000), a experiência da escravidão colocou o povo africano no Brasil em um parâmetro de 

ruptura dos padrões de comportamentos tradicionais relativos ao matrimônio, ao vínculo de 

sangue e aos papéis sexuais. Segato (2000) segue, nos seus argumentos, trazendo Gayle Rubin 

(1975) para citar que o sistema sexo/gênero é o conjunto de arranjos pelos quais uma 

sociedade transforma a sexualidade biológica em um produto da atividade humana e, através 

dos quais, tais necessidades sexuais são satisfeitas. Diferentemente de Aléxia e da criança do 

grupo 4, que talvez pertençam a uma família de orientação religiosa cristã (observação 

realizada mediante outros momentos, em que percebo seus discursos nesse parâmetro), 

Gildeci concebe a possibilidade de matrimônio e maternidade/paternidade que fogem ao 

padrão da heterossexualidade. Além disso, eu, como uma pessoa do Candomblé, posso pensar 

na possibilidade de que Gildeci, ao vivenciar na religião do Candomblé, presencia os 
                                                           
114

 Gildeci, antes de iniciar a fala, faz um som conhecido na Bahia como muxoxo que, para Castro, é uma fala 
tipicamente do povo Banto. O muxoxo é um som não originalmente da língua portuguesa, é um estalo com a 
língua e os lábios, semelhante a um beijo, demonstrando enfado ou desdém. Para saber mais, ver o livro 
“Falares Africanos na Bahia: um Vocabulário Afro-Brasileiro”, de Yeda Pessoa de Castro (2001, p. 295). 
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homossexuais e lésbicas não serem tão descriminados/as e ainda percebe as uniões 

homoafetivas das pessoas. Assim, admite a possibilidade dos diversos relacionamentos e 

filiação. 

 

Cena 30 

 

No grupo 5, as crianças estavam pegando revistas e encartes para fazer recortes de 

objetos de escola. Victor achou o encarte a seguir: 

 

Figura 59 – Encarte de uma propaganda publicitária que apresenta um serviço para pessoas que fazem 
lista de casamento 

 
Fonte: Foto feita pela professora-pesquisadora, 2017. 

 

Victor, no momento em que pegou o encarte, disse que queria se casar com a mulher 

que estava apresentada na propaganda publicitária. Roberta disse que o menino era criança e 

criança não podia casar. Josenaldo, uma outra criança que ouvia a conversa, também disse que 

criança não podia casar. Victor, então, afirmou que criança não podia, mas que tinha visto na 

televisão mulher casar com mulher. Ainda afirmou que as duas estavam de vestido e que 

outras duas estavam vestidas com camisa e calça. Gildeci disse que homem casava com 
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homem, e mulher casava com mulher, e, na novela, a mulher que parecia homem ia ter um 

filho igual ao cavalo marinho, e o homem era quem paria. Outras crianças também 

começaram a conversar sobre o encarte. A professora, no momento em que viu todas as 

crianças olhando o encarte e conversando, falou que casamento não era conversa de criança e 

que conversa de criança era sobre escola. Assim, todas as crianças foram sentar nas cadeiras 

para fazer o recorte dos objetos encontrados em encartes ou revistas, que cada uma tinha 

pego. 

Nessa seção, pude perceber que as crianças, assim como Butler (2003), tratam os 

papéis homem-mulher ou feminino-masculino não como categorias fixas, mas como 

constantemente mutáveis, fora do padrão voltado para a reprodução. Elas admitem que, 

independente do sexo biológico, é possível a paternidade, maternidade e união afetiva terem 

um formato diferente do que é indicado pela heterossexualidade compulsória. 

Na próxima seção, as cenas das experiências das crianças, que serão apresentadas, 

possuem um forte apelo às vestimentas e aos adereços que as crianças indicam, a partir de 

uma construção social, como algo que forma o gênero do indivíduo. 

 

5.1.5 Vestimentas e adereços: elementos na constituição da performance dos gêneros 

 

As vestimentas e adereços são artifícios que as crianças, assim como adultos, 

concebem ser parte do gênero a que os indivíduos se inscrevem. Carrier Paecheter (2009) 

apropria-se de Etienne Wenger (1998) para dizer que definimos quem somos a partir do modo 

como experenciamos nossos eus (selves) tanto pela participação quanto pela forma como nós 

e os outros ratificamos nossos eus (selves). Portanto infere-se que nossa própria existência no 

mundo também é entendida por meio de práticas em que nos engajamos, incluindo, também, 

aquelas que envolvem a construção e a performance de nossas masculinidades e 

feminilidades. Por meio de sua repetição, essas performances contribuem para nossa 

compreensão integrada sobre quem somos. 

 

 

Cena 31 

 

Após o momento de “contação” de história em rodinha, as crianças do grupo 4 foram 

para a mesa brincar com jogos de quebra-cabeça. Joelma pegou as peças do quebra-cabeça 
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selecionando as peças com desenhos que lhe parecia ser para menina. Lucas, uma criança que 

estava sentada ao seu lado, retrucou. 

– Não é nada. 

Joelma afirmou dizendo: 

– É, sim, que o laço é rosa! É igual a esse coelho da minha camisa. E ele é mulher. 

 
Figura 60 – Imagem contida na camisa de Joelma 

 
Fonte: Foto feita pela professora-pesquisadora, 2017. 

 

Eu fui ao banheiro e, quando eu voltei, a professora disse que eu havia perdido o que 

Meire havia dito ao simular com seus próprios dedos uma tesoura. Então eu perguntei a 

Meire: 

– Você falou o que, Meire? 

Meire não respondeu e começou a simular com os dedos uma tesoura, como estivesse 

cortado o cabelo da professora. A professora brincou dizendo: 

– Não quero ficar careca. Você quer ficar careca? 

Meire respondeu: 

– Eu não quero, não. Quem é careca é meu pai. Ele é homem. 

Para problematizar um pouco mais, falei da minha experiência em cortar o cabelo: 

– Eu já fiquei careca e não sou homem. 

Meire interessou-se pelo que eu disse e perguntou-me se meu cabelo havido crescido. 

Eu a respondi que sim e Meire disse que iria conversar com a tia dela para cortar o seu cabelo. 

A professora, observando Meire conversando comigo, falou: 

– Eu nunca fiquei careca, mas já cortei meu cabelo bem pequeno e cresceu. 

Meire informou que uma criança de outra sala havia cortado o cabelo devido à piolho 

na cabeça. Eu disse que sempre cortei meu cabelo com o objetivo de ficar mais bonita e nunca 

tinha cortado porque causa de piolho. Ainda afirmei que, quando eu era criança, minha mãe 

colocava remédio na minha cabeça para matar os piolhos. 
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Nessa cena, é possível perceber que as crianças às vezes desconstroem o que estão 

apreendendo mediante uma nova informação sobre algum assunto. É evidente a necessidade 

de fornecer a pluralidade de informação para a criança. Outro ponto é que as imagens 

utilizadas, tanto em atividades quanto em roupas e outros artefatos, transmitem conteúdos 

sobre diversas questões de gênero. 

 

Cena 32 

 

No final da tarde, quando as crianças do grupo 3 se arrumavam para ir para casa, 

Patrícia, irritada, chamou-me dizendo que Paulo havia pego a blusa dela para vestir. Paulo 

retrucou que ele não estava pegando a blusa dela, pois a blusa dele era da mesma cor que a 

blusa dela. Uma das ADIs chamou atenção das crianças para o fato de que a blusa de Patrícia 

tinha uma gatinha com laço rosa. 

 

Figura 61 – Patrícia e Paulo com as camisas com a mesma cor 

 
Fonte: Foto feita por uma das ADIs do grupo 3, 2017. 

 

No momento da saída, Paulo mostrou para a sua mãe como era bonita a camisa de 

Patrícia. Mais uma vez, Paulo foge ao esquadrinhamento da heteronormatividade que ele 

aciona quando é viável para garantir seus desejos. 

Na cena, fica evidente que a ADI demonstra o mesmo pensamento expressado por 

uma criança do grupo 4, em uma cena anterior, ao definir o laço rosa como adereço para 

meninas. As crianças, nessa cena, talvez não estivessem atentas ao fato de que o desenho do 

gato com o laço rosa é endereçado a meninas. 
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Cena 33 

 

Paulo, criança de três anos de idade, no momento em que estávamos em uma atividade 

coletiva115 com a Rainha de Honra do Malê de Balê Jane Sales, desejou as pulseiras dela. 

 

Figura 62 – Paulo e outras crianças, admirando a beleza e acessórios da Rainha de Honra 
do Malê de Balê 

 
Fonte: Foto feita pela professora-pesquisadora, 2017. 

 

Figura 63 – Paulo no momento em que foi posar para sua foto individual com a Rainha 

 
Fonte: Foto feita pela professora-pesquisadora, 2017. 

 

Paulo, no momento em que foi posar para a foto, disse para a Rainha que gostaria que 

ela ofertasse uma pulseira que não tivesse palha para não lhe coçar. Nesse momento em que 
                                                           
115

 Anteriormente, a turma teve uma sequência didática só com livros de histórias infantis, em que foram 
apresentados reis negros e rainhas negras. No Brasil, o sistema de governo é república, mas, devido ao fato 
de, nos contos infantis, sempre aparecerem reis e rainhas em sua maioria brancos, é que tive a necessidade 
de mostrar que países do continente africano possuem os/as líderes e possuem outra estética corporal. 
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Paulo pediu a pulseira, Aurélio questionou o porquê de ele usar já que ele não era menina. 

Paulo respondeu que homem usava pulseira, pois ele havia visto o cantor Léo Santana com 

uma pulseira igual à da Rainha. Severino não argumentou mais nada e quis colocar a pulseira 

no braço. A Rainha emprestou a pulseira para Paulo e as crianças ficaram brincando de passar 

a pulseira de braço em braço. 

 

Cena 34 

 

Em uma tarde, na sala do grupo 3A, as crianças foram levantando às 13h40, e eu 

estava, no espelho da sala, colocando batom. Anderson aproximou-se, olhou e disse: 

– Minha pró, você tá linda! 

 

Figura 64 – Criança observando a professora/pesquisadora colocando batom 

 
Fonte: Foto feita pela ADI do grupo 3A, 2017. 

 

Nesse momento, Ismael, Severino e Marciano vieram se aproximando e também 

ficaram olhando-me colocar o batom na boca. Eu fiz sinal para a ADI registrar em vídeo o 

momento. 
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Figura 65 – Crianças admirando a professora/pesquisadora colocando batom 

 
Fonte: Foto feita pela ADI do grupo 3A, 2017. 

 

O batom estava acabando, assim, eu inseria o dedo no compartimento para alcançar o 

produto e o colocava nos lábios. Anderson ficou imitando o que eu estava fazendo e disse que 

o batom era bonito e que havia pedido a sua mãe para ele usar o batom dela, mas que ela tinha 

negado. Severino disse que a sua mãe também não deixava ele usar batom, porque ele era 

menino. Mas a criança frisou que: 

– Eu gosto de batom vermelho. 

Anderson insistiu dizendo: 

– Mas minha mãe não deixa. 

Eu perguntei por que motivo a mãe dele não deixava. Anderson respondeu que sua 

mãe disse que não era para colocar na boca um batom já usado por outra pessoa. Sabrina, que 

estava em uma cadeira, sentada, comendo gelatina falou: 

– Minha mãe comprou um batom de criança pra mim. 

Severino, demonstrando felicidade, falou: 

– Eu vou mandar minha mãe comprar um batom de criança pra mim. Vermelho. 

Anderson disse que iria pedir para a sua mãe comprar um batom de criança também. 

Nessa cena, as crianças entendem, a partir da experiência com familiares, que não podem usar 

batom já utilizado por outra pessoa. 
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Cena 35 

 

As crianças do grupo 4, a medida que iam acordando, pegavam os sapatos para calçar. 

Felix e Douglas pegaram a sandália de Joelma para calçar. Joelma avisou a ADI que não 

estava achando sua sandália para calçar. A ADI falou que Felix e Douglas calçaram, mas que 

não poderia ser deles em virtude de o modelo da sandália ser para menina. Nesse momento, 

Eduardo retruca: 

– A sandália é de menino e menina. 

A ADI diz que a sandália é para menina, sim, pois, além de ser na cor rosa, o modelo 

era feminino. Edvaldo perguntou o que significava a palavra “feminino”. A ADI respondeu 

que feminino era tudo que serve para a mulher. Edivaldo, então, perguntou como se chamava 

o que servia para menina e menino. A ADI disse que não sabia como se chamava, mas que, 

talvez, chamasse “unissex”. Então Edivaldo, olhando para a ADI, disse: 

–  É unissex, viu, a sandália de Joelma. 

 
Figura 66 – As crianças calçando sapatos e sandália e Joelma na cadeira 

 
Fonte: Foto feita pela professora-pesquisadora, 2017. 

 

Logo em seguida, as crianças terminaram de calçar os pés e todas foram beber água. 

Edgar, então, reclamou da bagunça que estava na sala. 
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Cena 36 

 

Todas as crianças do grupo 3, que estavam na sala, foram olhar a mesa em que Edgar 

brincava com duas pulseiras, que eu havia deixado em cima da mesma. Aurélio colocou uma 

pulseira no braço e disse: 

– Minha pró, olha como estou bonito! 

E eu respondi confirmando: 

– Tá lindo! 

Andrea, então, disse que queria uma pulseira e questionou a Aurélio que ele não era 

mulher para usar pulseira. Aurélio respondeu que podia usar a pulseira, pois homem usava 

pulseira. Josué retrucou, então: 

– A de homem não é assim. 

Eu perguntei como era pulseira de homem, e Josué respondeu: 

– Igual do batidão. 

Andrea insistiu em querer uma pulseira, eu perguntei para ela se o homem não podia 

usar aquela pulseira, ao que ela respondeu que podia, mas que ela queria uma também. Ao 

terminar de falar, deu risada, sentou no meu colo e falou baixinho: 

– Peça a ele para mim dar um pouquinho a pulseira, vá, minha pró. 

Decidi, então, que iríamos para uma mesa grande, e cada criança que quisesse iria usar 

um pouco a pulseira. 

Andrea, ao sorrir com o meu questionamento, demonstra saber que tanto menino como 

menina podem usar pulseira. No entanto, ela utilizou a desculpa de que aquela pulseira não 

servia para Aurélio com o objetivo de satisfazer o seu próprio desejo. Assim, é conveniente 

para as crianças, em alguns momentos, utilizar as normas sociais só quando as favorece, pois 

elas sabem/desconfiam quando não há coerência com a identidade. 

Nas cenas apresentadas nesta seção, é possível perceber as transgressões na forma 

como as crianças compreendem a performance do gênero a partir das vestimentas e 

acessórios, que são utilizados para que a pessoa apresente-se como homem ou como mulher. 

Pensando em todas as seções, é importante perceber que as crianças sempre estão 

pautando sobre gênero e ainda trazem configurações que fogem ao que está estabelecido 

socialmente na nossa cultura. A maioria delas exprimem a percepção de que homens e 

mulheres apresentam diversas performances, desenvolvem diversos papéis, dentre outros 

aspectos. 
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No próximo capítulo, serão apresentadas as cenas que possuem as experiências das 

crianças a partir do momento em que são interpeladas por outrem (ADIs, professoras etc.) em 

relação a gênero. 
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6 PERMANÊNCIAS E ESCAPES NAS EXPERIÊNCIAS DAS CRIANÇAS:  UMA 
DESCRIÇÃO DAS CENAS INFANTIS, NAS QUAIS AS CRIANÇAS “GOVERNAM” 
AS RELAÇÕES DE GÊNERO PAUTADAS POR OUTREM 

 
 

No capítulo em questão, serão apresentadas as cenas nas quais as crianças são 

interpeladas por outras pessoas em relação a gênero. Mas é importante considerar também as 

imagens e cenas constantes na primeira seção do Capítulo 2, em que se utiliza a pauta gênero 

para governar as experiências das crianças.  

Neste capítulo, portanto, foi feita uma subdivisão das cenas em: Aparência: 

classificações de homens e mulheres pelas crianças a partir do que veem; Papéis sociais: o que 

é permitido para homens/meninos é o mesmo que é permitido para mulheres/meninas?; 

Vestimentas e acessórios: elementos na constituição na performance dos gêneros;  

Afetividade: quais corpos são autorizados a demonstrar carinho?; Corpos sem sexo. 

 
6.1 Aparência: classificação de homens e mulheres, pelas crianças, a partir do que veem  

 
Cena 01 
 

Numa manhã, as crianças do grupo 5 estavam na sala fazendo uma atividade que 

consistia em ligar roupas a duas imagens, para que se tornassem homem ou mulher, a 

depender da roupa. As duas imagens eram de corpos humanos sem sexo, mas uma com cabelo 

e outra sem cabelo. 

As crianças colocaram a saia, uma blusa com flores, roupas que socialmente são 

destinadas para mulheres na imagem que tinha cabelo. Usaram a calça e a camisa para a 

imagem sem cabelo. Aléxia, que estava na mesa com Ludimila, Tainara e Josenaldo, chamou 

a atenção de Ludimila, que colocou a blusa de flores no corpo humano sem cabelo: 

– Ludimila, você botou a roupa de mulher no homem! 

Ludimila sorriu e disse: 

– Mas eu ainda não colei nada. 

Aléxia ordenou Ludimila: 

– Então, tire aí. 

Tainara, que estava em outra mesa fazendo a atividade, mas que havia ouvido a 

conversa, falou: 

– Tem homem que canta, que usa saia. 

Ludimila afirmou: 
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– Eu já vi. 

Tainara, para tirar a dúvida, perguntou-me: 

– Pró Amanaiara, não tem homem que usa saia? 

E eu respondi: 

– Tem homem que usa saia. 

Aléxia, a partir das informações, ponderou: 

– Mas só no carnaval. 

Ludimila, afirmativamente, falou: 

– Tem homem que usa saia, sim. 

Tainara acrescentou, então: 

– O índio usa saia. No dia em que eu fui com minha mãe e Bilu para o shopping, eu vi 

o homem de saia. 

Aléxia colocou as duas mãos nos ouvidos como se não quisesse ouvir a conversa. 

Josenaldo, que estava calado, disse que homem usava saia, mas homens que não iam para a 

igreja. 

Tainara disse: 

– Aquele que reza usa vestido. Pró Amanaiara, como é o nome daquele homem, ele é 

bem branco e velho? Ele tem um chapéu pequenininho na cabeça. 

E eu, fingindo não entender, perguntei: 

– Você tá falando do papa João Francisco? 

Tainara rapidamente diz: 

– Simmmmm. 

Josenaldo ordena a Ludimila: 

– Então cola, Ludimila, a saia no homem. Mas a pró vai brigar. 

Ludimila, desanimada, disse: 

– Não vou colar, não. Mas tem homem que usa saia. 

E eu a questionei mais um pouco: 

– Então, por que você não cola? 

A menina olhou para a professora e disse que não sabia por que não iria colar. 

E eu a indaguei: 

– E qual é homem aí? 

Tainara respondeu que era a imagem que estava sem cabelo. Assim, Aléxia, Ludimila 

e Josenaldo concordaram que era a imagem que não apresentava cabelo. E eu problematizei se 

homem é sempre sem cabelo e mulher sempre tem cabelo. Tainara disse que existia homem 
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com cabelo grande. Ainda completou refletindo que na imagem o homem não estava sem 

cabelo, mas que o cabelo estava pequeno. E eu perguntei se mulher tinha sempre cabelo 

grande e homem tinha cabelo pequeno. Tainara, olhando para mim com um ar de 

desconfiança, já que eu estava com o cabelo bem curto, respondeu que não. Josenaldo falou 

baixinho que eu tinha o cabelo curto, mas que era mulher. Aléxia levantou da cadeira como se 

quisesse acabar com o assunto dizendo que poderia ter cabelo grande homem e mulher. 

Ludimila então, disse que eu tinha o cabelo grande antes e que eu tinha cortado há pouco 

tempo. Não ouve socialização de como cada criança colocou as roupas nas imagens. E, 

especificamente nesse dia, as professoras titulares do grupo cinco só iriam chegar para a tarde. 

Quem estava na condução da turma nessa atividade foi uma professora substituta em outra 

turma. 

Podemos observar que as experiências vivenciadas pelas crianças nos diversos espaços 

de sociabilidade possibilitam a construção de estereótipos de gênero, bem como na definição 

de performances atribuídas para mulheres e homens.  Neste sentido, observa-se na narrativa 

que os homens não podem usar saias, só se o contexto normativo autorizar, para isso elas 

buscam subsídios culturais heteronormativos que validem o uso de determinados adereços e 

vestes. 

Essa narrativa também nos revela o poder da cultura heteronormativa na ação de 

Ludimila, pois, mesmo compreendendo que em determinados contextos e situações os 

homens podem usar saia, ela ainda apresenta uma preocupação com uma possível represália 

da professora se ela colocar uma saia em um corpo masculino. Assim, são nesses atos e ações 

desenvolvidas no cotidiano das crianças e mediadas pela cultura que elas apreendem as 

normas de regulação da vida social, bem como o uso de padrões comportamentais de gênero, 

em que estão também assentadas as bases dos atos homofóbicos. 

 

Cena 02 

 

Numa tarde, quando retornei do almoço, trazendo o meu caderno de anotação com 

uma imagem/foto, algumas crianças de diferentes grupos interessaram-se em olhar. 
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Figura 67 – Foto de Gal Costa e Caetano Veloso - 1968 

 
Fonte: https://adautocandidosoares.com/page/2/ 

 

Duas crianças perguntaram se as duas pessoas eram gêmeas. Eu respondi que não 

sabia e retornei a pergunta para elas. Elas ficaram olhando por um tempo e, depois, sorrindo, 

disseram que achavam que não era e fizeram-me outras perguntas: 

– Mirian: Aí, é homem ou mulher, minha pró? 

– André: Dois homens, eu acho. 

– Dércio: Duas mulheres. 

– Aléxia: Duas mulheres. 

– Aurélio: Dois homens. 

– Fátima: Dois homens, eu acho também. 

– Marcelo: Eu acho que tem homem e mulher. 

– Gildeci: Eu também acho. E você acha o que, pró Amanaiara? 

E eu respondi: 

– Eu não sei. 

Eduardo imediatamente falou: 

– Eu sei. Acho que é dois homens. 

Aléxia deu sua opinião, dizendo: 

– É, acho que é um homem e uma mulher. 

Ludimila perguntou-me: 

– Tem nomes eles, hein, pró? 

E eu respondi: 
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– Deve ter, mas eu não sei. 

Anderson estalando os dados, disse: 

– Eu vou pensar como é o nome delas. 

Gildeci, com um ar irônico, falou: 

– Ninguém vai adivinhar nada. 

E ainda complementou: 

– Procura aí no seu celular, vá, pró. 

Como eu estava gravando a conversa, pedi para uma ADI do grupo 03 procurar com o 

celular dela. Procurei no caderno o site em que havia pegado a imagem e dei para a ADI. 

Quando a ADI colocou no site, eu fiz a leitura dos nomes que encontrei: 

– Tem. Caetano e Gal. 

Gildeci, com o ar de dúvida, disse: 

– Gal? Gal é nome? 

– João: Gal, é. 

Felix, então, fez uma afirmação e expôs sua dúvida: 

– Caetano parece ser de homem, mas Gal, eu não sei. 

Gildeci problematizou: 

– Gal pode ser de homem e de mulher. 

Ludimila falou: 

– Então pode ser homem, pode ser mulher. Ah, eu tô muito cansada. Não quero mais 

saber. 

– Gildeci: É, acho que são dois homens, pois tem homem com cabelo assim também. 

– Marcelo: Mas essa roupa é de homem ou de mulher, hein, minha pró? 

Assim, problematizei um pouco mais, dizendo: 

– Acho que é de homem e de mulher. 

Aléxia, chateada, disse: 

– Deixa, minha gente. Pode ser homem, pode ser mulher, vamos para o parque logo. 

A maioria das crianças que estava na conversa saiu com Aléxia para o parque. Só 

ficaram João e Felix. Os meninos ficaram conversando dizendo que achavam que eram 

homens as duas pessoas. E eu os perguntei por que achavam que seriam homens, e eles 

responderam: 

– Felix: Não sei. 

– João: Gal parece nome de mulher. 
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Gildeci, que havia saído com as outras crianças para o parque, retornou e chamou os 

meninos. E, assim, todos foram para o parque. Gildeci solicitou-me que levasse no outro dia 

as fotos para ele acertar quem era o homem e a mulher. 

No dia seguinte, mostrei mais uma vez as fotos, e as crianças permaneceram com 

dúvidas. Aléxia disse que poderiam ser dois homens ou duas mulheres, porque eram iguais. 

Mas Gildeci, João e Ludimila disseram que ter o cabelo igual não definia quem era homem ou 

quem era mulher. 

 

Cena 03 

 
Num dia em que eu estava atuando no grupo 3B, mas precisei pegar um material no 

armário do grupo 3A, a outra professora, que dividia a condução da turma comigo, falou para 

as crianças que observassem como eu estava bonita com o cabelo cortado116. Um monte de 

crianças disse que eu estava bonita. Mas ouvi a voz bem baixinha de Severino dizendo que eu 

estava parecendo menino. 

No dia seguinte, durante minha atuação no grupo 3A, Severino, ao chegar com sua 

mãe, mostrou para ela que eu havia cortado o cabelo igual a menino. Assim, eu o perguntei se 

tem homem com cabelo grande. Severino respondeu afirmativamente. Fiz mais uma outra 

pergunta: “E tem mulher com cabelo curto?” E a criança, mais uma vez, respondeu 

afirmativamente. 

Quando Leonel, um menino que tinha cabelo grande, chegou, Severino foi até mim e 

mostrou-me que Leonel tinha cabelo grande. Essa cena reafirma o que já foi comentado. A 

existência de um padrão cultural que generifica os corpos e, como afirma Paechter (2009), a 

nomeação dos sujeitos sociais como mulher ou homem é construída desde o nascimento das 

crianças, pela mediação cultural, por isso as necessidades de algumas crianças apegarem-se a 

padrões corpóreos que validam a binaridade, assim como também é possível perceber em 

algumas cenas as crianças aceitarem o processo de gestão por corpos que aparentemente são 

classificados como corpos de homem. 

As imposições sociais para a continuidade do padrão heterossexual nem sempre têm 

efeito nas experiências das crianças, em virtude de elas já vivenciarem outras experiências 

que lhes mostram outras possibilidades, sejam através do pertencimento religioso, seja através 

do acesso às produções veiculadas pela televisão. 

                                                           
116 A professora-pesquisadora havia cortado o cabelo no dia anterior.  
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Na seção seguinte, serão apresentadas cenas em que as pessoas adultas pautam sobre 

gênero para as crianças, dentro do que convencionalmente é permitido para homens/meninos 

e mulheres/meninas ou até mesmo tentam interpelar com outras possibilidades de 

desempenho de papéis, a partir das condições de eficiência ou deficiência dos corpos, 

independentemente de ser menino ou menina. 

 

6.2 Papéis sociais: o que é permitido a homens/meninos é o mesmo que é permitido para 

mulheres/meninas? 

 

Cena 04 

 

Durante a semana da criança, os discentes do grupo 5 estavam no quiosque/parque, 

Alexia e Tainara estavam vestidas com uma blusa com o desenho da Frozen. A blusa tinha 

uma capa azul-clara. Eu perguntei para as meninas se a camisa era de super-heroína e as 

mesmas responderam-me que não, pois Frozen era bonita e só dançava, não tinha força para 

salvar ninguém. Assim, perguntei para as crianças se elas fossem escolher, qual herói ou 

heroína elas seriam? E por quê? Chamei a atenção das crianças que poderia ser mais de um 

super-herói e super-heroína. Gildeci e Adilson perguntaram-me se quem era menino era para 

escolher super-herói e quem era para escolher super-heroína. Eu respondi que poderia ser o 

que cada criança quisesse e que poderia ser quantos quisesse. As crianças começaram a 

escolher os super-heróis e super-heroínas de suas preferencias: 

– Julieta: Mulher Maravilha, porque tinha o cabelo grande. 

– César: Homem de ferro, porque ele é de ferro ninguém machuca ele. 

– Lélis: Super-homem, porque ele voa alto, e Mulher maravilha, porque o laço que ela 

bota faz todo mundo falar a verdade. 

– Tainara: Thor, porque tem o cabelo grande. Eu queria que meu cabelo crescesse 

igual ao dele. 

– Victor: Capitão América, porque é forte. 

– Gildeci: Super-homem, que tem o cabelo bonito e voa. Mulher Maravilha, que ela é 

bonita. 

– Aléxia: Não quero ser nenhum. 

– Fátima: Capitão América, porque ele é forte. 
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– Caio: Mulher invisível do quarteto fantástico, porque ela some e ninguém sabe onde 

ela tá. 

– Roberta: A coisa do quarteto fantástico. Ele é forte, nem sente dor, porque é de 

pedra. 

– Ludimila: Incrível Huck, porque ele é muito forte, bem fortão e ainda fica verde. 

– Josenaldo: Homem de ferro, porque é forte. Thor, porque ele tem o cabelo loiro e 

Mulher Maravilha, que tem um laço que ninguém pode mentir para ela. 

A partir disso, fica evidente que, ao oportunizarmos às crianças a possibilidade de 

escolhas, elas conseguem ter vontades com justificativas fora do padrão do que está 

estabelecido para meninos e meninas. 

Na próxima seção, serão apresentadas cenas em que as pessoas interpelam as crianças 

no que diz respeito à afetividade. 

 

Cena 05 
 

As crianças do grupo 5 realizavam uma atividade e, à medida em que iam terminando, 

entregavam a atividade à ADI e ela perguntava se a criança queria tirar a blusa. Todos os 

meninos e duas meninas desejaram tirar a blusa. Os meninos e Julieta (uma criança com 

deficiência física que, em virtude disso, locomovia-se com dificuldade) foram autorizados 

pela ADI. Ludimila, que desejou retirar a camisa, foi impedida de tirar, então questionou: 

–  Julieta pode e eu não? 

A ADI respondeu argumentando: 

–  Julieta pode, você não está vendo que ela é assim117. 

Ludimila, demonstrando não compreender o que a ADI estava querendo dizer, 

pergunta: 

–  Assim como, fulana? 

A ADI respondeu que Julieta era especial. Ludimila olhou para Julieta e disse: 

–  Eu também sou. Sou uma menina igual a ela. 

A professora, que havia saído da sala para ir ao banheiro, estava retornando e ficou 

prestando atenção ao conflito ali estabelecido. Ludimila tirou a camisa e se dirigiu à porta 

                                                           
117 A criança em questão possui deficiência física. Para Carvalho (2015), o tema dos sujeitos deficientes ganha 

vigor na contemporaneidade em um duplo sentido. De um lado, reforça as predições convencionais do 
mínimo esforço social, cultural, teórico e prático que, em nome de certa benevolência social, minora a 
singularidade do indivíduo. 
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para sair, pois todas as crianças iam para o parque brincar. A ADI, nesse momento, mandou 

Ludimila voltar e argumentou que Jesus não gostava de menina desobediente.  

Ludimila, então, disse: 

– Jesus perdoa Julieta? 

ADI responde: 

– Julieta, sim, porque ela é especial. 

Ludimila retrucou que não estava fazendo nada de errado e foi vestindo a camisa rosa 

que parecia um vestido. Assim, fomos todos e todas para o quiosque. Quando chegamos no 

local, dei um jeito de ficar perto de onde Ludimila estava brincando. Quando tive 

oportunidade, perguntei à menina sobre ela ter vestido a camisa. Ela disse que não gostava de 

brincar vestida de camisa ou vestido, pois a mãe dela sempre brigava quando a roupa chegava 

em casa muito suja. Ainda seguiu dizendo que os meninos e as meninas eram crianças, e que 

crianças podiam tirar a camisa. Ludimila falava comigo segurando uma boneca, Gildeci 

chegou e pediu a boneca a ela. Ludimila disse que depois dava a boneca para ele. Gildeci saiu 

e foi para a mesa pegar livros de história e ficou lendo.  

Ludimila voltou para mim e disse que, se menino podia brincar de boneca, menina 

também poderia tirar a camisa. Em seguida, decidiu que iria perguntar à professora dela sobre 

ela tirar a camisa. Fiquei olhando a menina ir perguntar à professora e ela não retornou para o 

lugar em que estávamos. Observei que após a conversa com a professora, a menina tirou a 

camisa. 

Quando voltamos para a sala, perguntei à Ludimila se a pró tinha deixado ela tirar a 

camisa. Ludimila respondeu-me sorrindo e disse que falou com a professora que a mãe 

brigava quando a roupa ia suja na mochila. A ADI, ao ouvir a minha conversa, questionou se 

a mãe dela brigava se a roupa fosse suja para casa ou se visse Ludimila sem camisa, já que a 

mãe da menina era crente. Ludimila balançou os ombros como se não soubesse o que era 

melhor para a mãe. No entanto, permaneceu com o argumentou de que ela gostava de tirar a 

camisa. A ADI olhou-me e disse: 

–  Agora criança faz o que quer. 

E eu problematizei: 

–  Mas criança não tem o direito de fazer o que quer? 

A Professora, sorrindo, disse: 

– Fulana, você sabe sobre a pesquisa de Amanaiara? 

A ADI disse que sabia e que tinha certeza que eu não defendia que criança fosse 

desobediente. Permaneci calada, e Aléxia e outras crianças vieram perguntar sobre o que eu 
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estava anotando no caderno. Respondi que anotava o que observava na sala e fora da sala. 

Gildeci disse que queria que eu anotasse o que ele fizesse. 

Nessa cena apresentada, ocorre que a ADI autoriza Julieta a retirar a camisa, em 

virtude de a mesma ser uma criança que possui deficiência. Alexandre Filordi de Carvalho 

(2015) diz-nos que é comum que na contemporaneidade as pessoas tenham um olhar que zele 

por certa afeição e estima pela pessoa, por capturá-lo em sua pretensa falta de eficiência, 

arma-se com a glória da piedade. Por conta disso, as pessoas acham melhor tratar de modo 

especial quem é especial e nunca este será como “nós”. Assim, “os deficientes não serão nem 

visíveis e nem invisíveis: simplesmente têm tratamento especial” (CARVALHO, 2015, p. 30). 

 

Cena 06 

 

Durante o segundo semestre, os grupos 3 e os grupos 2 estavam com o projeto didático 

sobre identidade afro-brasileira. Numa manhã, coloquei o clip da música Menina Pretinha, de 

Mc Soffia, para as crianças do grupo 3 ouvirem, com o objetivo de apresentar outras 

performances de brinquedo fora do padrão comercializado pelos meios de comunicação. 

A partir do trecho da música: Vou me divertir enquanto sou pequena/Barbie é legal, 

mas eu prefiro a Makena africana/Como história de griô, sou negra e tenho orgulho da 

minha cor/Africana, como história de griô, sou negra e tenho orgulho da minha cor. 

 
Figura 68 – Crianças e professora dançando a música de Mc Soffia 

 
Fonte: Foto feita por uma das ADI’s do grupo 3, 2017. 

 

Todas as crianças começaram a fazer igual à MC Soffia. Após a dança, propus às 

crianças a conhecerem a boneca Makena que eu havia levado, já que a Barbie, todas as 

crianças tinham dito no dia anterior que conheciam. Ao oferecer a boneca, todas pegaram, 

olharam e algumas abraçaram, contudo chamou-me a atenção que os meninos, assim como as 
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meninas, pegaram, olharam para a boneca e alguns meninos e meninas abraçaram sem a 

minha solicitação. Aurélio (uma criança que repreende os colegas para não brincarem com 

boneca) segurou durante poucos segundos a boneca e entregou-me, argumentando que ele era 

menino e que não brincava de boneca. 

   

Figura 69 – Crianças conhecendo a boneca Makena 

 
Fonte: Foto feita por uma das ADIs do grupo 3, 2017. 

 

Anita e Nathanael tiveram a mesma reação de felicidade e amorosidade com a boneca. 

 

Figura 70 – Augusto conhecendo a boneca Makena 

 
Fonte: Foto feita por uma das ADI’s do grupo 3, 2017. 

 

Augusto, a criança retratada na foto conhecendo o brinquedo, olhou para o rosto da 
boneca e disse: 



258 
 

– A boneca Makena é linda que nem você, minha pró. Eu quero que minha irmãzinha, 

que vai nascer da barriga da minha mãe, seja igual a ela. 

A possibilidade de a criança ver beleza numa boneca negra é um desafio para todas 

nós, educadoras, na medida em que a sociedade brasileira dissemina o padrão estético 

eurocêntrico como belo. 

 
Figura 71 – Andrea conhecendo a boneca Makena 

 
Fonte: Foto feita por uma das ADIs do grupo 3, 2017. 

 

Andrea, ao conhecer a boneca, não demonstra a mesma satisfação e nem tem a 

iniciativa de abraçar a boneca Makena. Os/as colegas que pediram para ela abraçar. Ela 

abraça sem nenhuma demonstração de prazer. Com isso, perguntei a ela: 

– Você gostou de abraçar a boneca? 

E Andrea respondeu: 

– Não. 

– Amanaiara: Por que você não gostou de abraçar a boneca? 

– Andrea: Eu não gosto de boneca. 

– Amanaiara: Você não gosta dessa boneca e gosta de qual? 

– Andrea: Eu não gosto de boneca. 

Assim, perguntei de qual brinquedo a menina gostava e ela respondeu que gostava de 

ioiô e bambolê. 

França (2018, p. 85) comenta que as brincadeiras são atividades essenciais para o 

processo de constituição identitária dos sujeitos sociais. São atividades engendradas, nas quais 

os papéis de gêneros estão sempre presentes, sendo validados ou não pelos outros sujeitos 

sociais. E Andrea é incentivada pelo grupo para uma aproximação maior com a boneca, 
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brinquedo que revela não gostar. Essa cena mostra-noa que, mesmo a cultura tentando 

modular os tipos de brinquedos e brincadeiras determinadas para meninas e meninos, as 

crianças subvertem essas normas. 

 
Cena 07 
 

Na semana do brincar, foram organizados no CMEI os cantinhos118 de experiências 
para as crianças. 

Ao participar do cantinho de experiência da comida, Felix e Lenilson brincavam de 

fazer comida. Maria decidiu querer também brincar com eles de fazer comida. Eles disseram 

que ela então faria a comida e eles iriam procurar os ingredientes para cozinhar. Felix ia pegar 

o alimento junto com Lenilson e mais dois meninos. Mas, no mesmo instante, foi impedido 

por Lenilson para tal atividade, sob o seguinte argumento: 

– Vá ajudar Maria, que tem muita gente aqui. 

Assim, eu perguntei por que ele mesmo não foi ajudar Maria, e Felix poderia ir buscar 

os ingredientes. Lenilson respondeu que o cabelo de Felix era grande. Então, perguntei se 

homem não pode também usar cabelo grande. Lenilson disse que podia, mas só mulherzinha e 

Jesus. Então, perguntei: 

– Jesus tem o cabelo como? 

Lenilson respondeu: 

– Grandão. Mas ele é filho de Deus. 

A criança ainda complementou que ninguém falava nada de Jesus porque ele era filho 

de Deus. Eu o indaguei se ele gostaria de ter o cabelo grande. Ele afirmou que não. Vanderlei 

respondeu dizendo que queria. Lenilson, mais uma vez, retrucou dizendo que um homem na 

rua, ao ver alguém do sexo biológico masculino, iria reprimir. Cleber disse que gostaria de ter 

o cabelo grande igual ao de Jesus. Lenilson disse que igual ao de Jesus, não. Porque Jesus 

ninguém falava, já que ele era filho de Deus e morreu na cruz. Após isso, todos saíram 

correndo atrás de uma minhoca que apareceu perto de uma árvore. 

Na próxima seção, serão apresentadas cenas em que as vestimentas e acessórios são 

elementos principais para a condução de uma performance que outrem tenta limitar para 

meninos e meninas. 

 

                                                           
118 Os cantinhos são organizados em espaços interno e externo à sala de aula com recursos naturais, materiais, 

objetos estruturados e não estruturados e brinquedos, no sentido de contribuir para a interação das crianças, 
percebendo as funções desses espaços na vida cotidiana valorizando as dimensões estética e de segurança. 
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6.3 Vestimentas e acessórios: elementos na constituição da performance dos gêneros 

 

Cena 08 

 

Numa tarde, as crianças do grupo 4 estavam na sala fazendo uma atividade que 

consistia em ligar roupas a dois bonecos, para que se tornassem homem ou mulher, a 

depender da roupa. 

 

Figura 72 – Imagem das figuras que estavam na atividade 

 
Fonte: Foto feita pela professora-pesquisadora, 2017. 

 

As crianças faziam a atividade e conversavam sobre tamanhos das roupas e como 

ficariam nos desenhos. 

Joelma, olhando para as imagens da atividade, diz: 

– O vestido tá curtinho igual ao da minha tia fulana, mas ela é piriguete. 

Eduardo pergunta: 

– Sua tia é piriguete, é? 

Eu estava bem próxima da mesa, então decidi participar da conversa. 

– O que é piriguete? 

E Joelma respondeu: 

– É mulher assim, igual à minha tia. 

E eu, mais uma, vez fingindo não ter entendido, perguntei: 

- Assim como? Como é sua tia? 

Eduardo, sem deixar Joelma responder, disse: 

– Usa roupa que os homens ficam chamando a mulher na rua. 
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E eu indaguei um pouco mais: 

– Os homens chamam a mulher para quê? 

Joelma responde: 

– Para namorar, beijar na boca. 

Eduardo acrescenta, dizendo: 

– A mulher fica cheia de homem. 

E eu pergunto: 

– Cheia de homem como? 

–Eduardo: Os homens ficam tudo beijando a mulher piriguete. 

A professora chamou todas as crianças para olharem para o quadro, pois ela iria querer 

saber como elas fizeram a atividade. Em seguida, a professora reclamou com alguma criança 

que não estava prestando atenção ao quadro, e, novamente, as crianças estabeleceram um 

diálogo: 

– Joelma: As meninas são quietas e sabe fazer a atividade melhor. 

– Eduardo: Eu sei fazer melhor que mulher. Eu faço tudo bonito, minha vó falou. 

– Joelma: Ah, é! Você faz tudo bonito. Mas eu também faço tudo bonito. 

Acompanhando o diálogo, fiz sinal para a professora ir devagar na correção no quadro. 

A professora atendeu ao meu pedido. Assim, decidi perguntar à Joelma se era só a mulher que 

era quietinha e que sabia fazer a atividade melhor. Joelma, então, respondeu que: 

– Joelma: Não. Tem uns meninos que faz bonito. Mas tem outros que fazem tudo feio. 

– Amanaiara: E tem mulher que faz a atividade feia? 

– Joelma: Tem, mas minha mãe disse para eu fazer tudo bonito aqui na escola. 

No momento em que iria problematizar mais um pouco, Joelma saiu para ir beber água 

e depois foi ao banheiro. 

Na cena, tanto com o fato de Joelma falar que o vestido é curto igual aos que sua tia 

que é piriguete usa, quanto com o fato de dizer que meninas são quietas e que desempenham 

as atividades com beleza, podemos identificar dois modelos de representação da mulher bem 

dicotômicos. Clebemilton Nascimento (2012), em seu livro Pagodões Baianos: entrelaçando 

sons, corpos e letras, ao falar de como se constitui no censo comum a ideia da piriguete, 

problematiza a representação das mulheres construída nas letras das músicas de pagode, que 

vai reverberar quais os dois modelos sempre acionados para representá-las. 

 

[...] é possível localizar dois modelos polarizando a representação da mulher 
construída nessas letras. De um lado, está representado a mulher idealizada, 
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destinada para o casamento, para o recesso doméstico e para a constituição 
da família e, do outro, a mulher sexualmente livre, ‘a mulher fácil’, fora das 
normas sociais, associada à noção de puta, ninfomaníaca, de sexualidade 
degenerada que, nessa representação é desejada e, ao mesmo tempo, 
desqualificada pelo discurso masculino. A mulher independente, dona do seu 
corpo e do seu desejo vai se aproximar do segundo modelo 
(NASCIMENTO, 2012, p. 118-119). 
 

Neste sentido, Joelma, uma criança que é criada por mãe e pai, reproduz essa 

representação e argumenta em qual das representações ela se encaixa. Eduardo, uma criança 

criada por mãe, pai, avô e avó, relata também ter algumas características que são requisitadas 

quase sempre para as meninas. Eduardo, pelo que pude perceber, tudo aquilo que ele legitima 

de sua performance como ser humano justifica que a avó dele validou. Assim, ele é uma 

criança que transita sempre fora de uma masculinidade hegemônica, pois, em outras, vai ser 

possível observarmos como ele não se coloca num padrão único de ser menino, e os 

argumentos são todos embasados no que a sua vó lhe dissera. Do mesmo modo, Joelma 

também traz, nas suas falas e atitudes, sempre o que sua mãe lhe informa. 

Nessa cena, podemos compreender o quanto é importante o que se diz a uma criança, 

pois ela toma como parâmetro para discorrer sobre quem vai se formando. Na cena, também é 

importante refletir que as duas crianças sofrem mais as influências de mulheres e, no entanto, 

apresentam comportamentos diversos, não por ser um menino e uma menina, porém mais pelo 

que vivenciam nas experiências em família. Em outras cenas poderemos observar Joelma 

sempre apresentando um ideal de mulher bem comportada. 

 

Cena 09 

 

Matheus, do grupo 4, foi chegando e logo foi tirando o sapato e calçando a sandália. O 

pai119, vendo o menino calçando a sandália – que era rosa –, logo questionou dizendo que: 

– Essa sandália não é dele. Eu não comprei sandália rosa, que eu não sou maluco! 

A ADI explicou para o pai que a sandália era do CMEI, pois a professora já havia 

mandado recado para casa há mais de um mês, informando que a sandália havia quebrado e 

que fosse enviada uma nova sandália. O pai responde: 

– Ah, certo! 

O pai foi embora e a ADI me contou que o menino, quando tinha uma sandália, pouco 

usava. Ela disse que a criança preferia as sandálias cor de rosa que o CMEI havia recebido 

                                                           
119 Esse pai foi o mesmo que, no encontro que tive com os/as responsáveis para explicar sobre a pesquisa, 

questionou-me se eu iria fazer experiências com as crianças dando bonecas para elas brincarem. 
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numa doação. Nessa manhã, na hora em que fomos para a área próxima à sala, chamei as 

crianças para brincar de boca de forno. Um dos comandos era para as crianças pegarem suas 

sandálias e colocarem na boca do forno. Na verdade, colocar a sandália na boca do forno era 

um pretexto para uma brincadeira seguinte.  

A brincadeira era que todas as crianças deveriam trocar de sandálias. Repeti mais de 

oitos vezes que deveriam trocar de sandálias. Observei que Matheus trocou sete vezes por 

sandálias sempre na cor rosa ou vermelha. E trocou uma vez por uma sandália preta por falta 

de opção das cores vermelhas ou rosa. Quando terminou a brincadeira, fomos para a sala e as 

crianças foram tomar banho. Conversei com a ADI que estaria dando a toalha para cada 

criança. No momento em que dei a toalha a Matheus, eu disse para ele que eu também gostava 

de vermelho, rosa e azul. Ele disse que gostava de azul, mas que, na casa dele, só podia usar 

azul, e, como ele gostava de rosa também, na escola ele usava rosa. Perguntei por que em casa 

só podia usar azul, e a criança respondeu-me que o pai dele era de Jesus e por isso não 

deixava ele usar a sandália rosa. Então, perguntei por que ser de Jesus não pode usar rosa. A 

criança respondeu: 

– Sei lá. 

 

Cena 10 

 

Felix, uma criança do grupo 3, ao chegar na sala, foi tirando a sandália que veio de 

casa e calçou uma sandália cor de rosa que estava no cesto. O pai, que estava à porta, olhou 

com espanto para a ADI e perguntou sobre a sandália do menino. Assim, a ADI respondeu 

que a criança calçava aquela sandália porque aquela sandália era do CMEI, pois nunca havia 

chegado uma sandália enviada pela família. Felix ficou pulando, dizendo: 

– Eu gosto dessa sandália. 

O pai disse para o menino que a sandália era rosa e que não era para menino. E Felix 

permaneceu pulando e dizendo: 

– A sandália é minha, a sandália é minha. 

O pai saiu dizendo que iria comprar uma sandália para o menino. 

Nesse caso, Felix demonstra que não tem ideal de quais cores são endereçadas para 

meninos e meninas dentro do padrão heteronormativo. Demonstra vontade e prazer no uso da 

mesma. Com isso, no futuro, se a criança passar a negar o uso de objetos na cor rosa, será por 

condução da família, que descredencia a sandália na qual ele tem oportunidade de proteger os 

pés. 
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Cena 11 
 

No momento da realização de uma atividade escrita, as crianças do grupo 5 

conversavam sobre a sandália que a menina utilizava num desenho e que apresentava ser uma 

sandália para menino. 

 

Figura 73 – Crianças realizando atividade escrita 

 
Fonte: Foto feita pela professora-pesquisadora, 2017. 

 

Figura 74 – Imagem que constava na atividade 
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-  ESCREVA PALAVRAS INICIADAS COM AS LETRAS QUE VOCÊ COMPLETOU NO 
ALFABETO ACIMA. 

 

 
Fonte: Cópia feita pela professora-pesquisadora, 2017. 

 

Perguntei às crianças se existia sandália para meninos e sandália para menina. 

Ludimila disse que sim, mas, se a pessoa quisesse, poderia calçar o que gostou. Adilson disse 

que mulher não pode calcar sapato de homem e nem homem poderia calçar de mulher. Eu 

disse que gostava de todos, de diversos modelos de sapatos, sandálias... Adilson, então, 

respondeu-me que eu podia calçar porque eu era adulta e que minha mãe não mandava mais 

em mim. Assim, perguntei se a mãe dele não o deixava calçar o sapato que ele gostava. E ele 

disse que a mãe não deixava. 

 

6.4 Afetividade: quais corpos são autorizados a demonstrar carinho? 

 

Cena 12 

 
No momento em que cantava a música “Abraço bom”, as crianças do grupo 5 e uma 

das professoras abraçaram-se. Adilson ficou parado sem querer abraçar nenhum colega. 

Victor o questionou por que estava sem abraçar ninguém e Adilson respondeu que só tinha 

menino para ele abraçar. Victor disse que podia, sim, abraçar menino e que ele abraçava. 

Adilson informou que ele não era “viado” (veado) para abraçar menino.  

No momento em que Adilson sentou à mesa, perguntei-lhe por que não abraçou 

ninguém. Ele respondeu que não era “bichinha”. Roberta chegou perto e disse que o pai dela 

abraçava os amigos. Adilson disse que ele não gostava de abraçar nem homem e nem mulher, 

porque ele não gostava de ninguém da sala. 
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Figura 75 – Professora e crianças do grupo 5 cantando e abraçando 

 
Fonte: Foto feita pela professora-pesquisadora, 2017. 

 

Na cena em questão, a atividade proposta pela professora não limitava os corpos que 

seriam abraçados, mas Adilson recusa abraçar, seja menino, seja menina, e justifica que é em 

virtude de não gostar de nenhuma criança da sala. Assim, fica evidente que é possível sempre 

a criança governar o processo de experienciar quando são interpeladas por outras pessoas.  

 

Cena 13 
 

Marciano, ao ver seu colega Leonel com dificuldade para vestir o casaco, levantou da 

cadeira e foi ajudá-lo. Enquanto o ajudava, Marciano beijou Leonel no braço. Leonel deu 

risada e beijou-o também, no rosto. 

 

Figura 76 – Marciano ajudando a Leonel vestir o casaco 

 
Fonte: Foto feita pela professora-pesquisadora, 2017. 
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Uma das ADIs, então, repreendeu as crianças, dizendo: 

– Psiu, o que é isso? 

As crianças ficaram olhando para ela de forma assustada. Em seguida, perguntei o que 

havia acontecido para a ADI. Ela respondeu que as crianças estavam se beijando no rosto e no 

braço. Problematizei que as pessoas quando se gostavam sempre se beijavam. E aí fui perto 

das crianças e beijei todas elas. Após isso, comecei a fazer carinho nas crianças, alisava o 

braço, fazia cafuné na cabeça, dentre outros carinhos. Perguntei para elas se receber carinho 

era bom. Elas balançaram a cabeça afirmativamente.  

Após a minha saída de perto delas, Marciano voltou e beijou mais uma vez Leonel no 

braço. Leonel levantou e beijou a cabeça de Marciano e a cabeça de Marilene, que estava na 

mesma mesa. 

A partir das cenas dessa última seção, é possível pensar os padrões de masculinidades 

a partir dos estudos de França (2018), que nos diz que as masculinidades hegemônicas são 

utilizados de forma a contemplar as necessidades emergentes dos sujeitos sociais, que podem 

adotá-las quando lhes forem necessárias ou se distanciarem estrategicamente em outros 

momentos.  França complementa dizendo que: 

 

[...] As masculinidades e às feminilidades hegemônicas é resultado de padrões 
de ações e práticas vivenciadas cotidianamente pelos sujeitos sociais, sendo 
plural e dinâmico, porque é reiterado a partir das teias relacionais constituídas 
nas relações estabelecidas entre os diferentes homens e as diferentes mulheres 
(FRANÇA, 2018, p. 46-47). 

 
França, com base em Connell (2013), evidencia que as masculinidades marginalizadas 

encontram-se dependentes da autorização da masculinidade hegemônica dominante do 

contexto social.  

Sobre as discussões acerca da compreensão das diversas masculinidades, França 

(2014), apoiada nos estudos de Connell (2013), comenta que as masculinidades não fixas se 

modificam conforme o contexto cultural e temporal, além das questões éticas. No entanto, 

para facilitar a compreensão do leitor, definem-se de forma breve os quatro tipos de 

masculinidades pontuadas por Connell: (1) A masculinidade hegemônica, que é aquela que 

representa o ideal de homem construído no contexto cultural. (2) A masculinidade subalterna, 

que foge ao padrão estabelecido culturalmente como “normal” e refere-se àqueles homens que 

não representam a virilidade nas suas práticas sociais ou que se aproximam das performances 

femininas. (3) Masculinidade cúmplice, refere-se aos homens que, apesar de não 

representarem o papel do “verdadeiro homem” dentro da cultura patriarcal, organizam-se em 
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torno da aceitação do ideal da masculinidade hegemônica para alcançarem benesses, 

principalmente sobre as mulheres. (4) “A masculinidade marginalizada é produzida a partir da 

relação que se estabelece entre a masculinidade hegemônica, com os grupos marginalizados 

socialmente” (FRANÇA; MESSEDER, 2014, p. 05). 

Na próxima seção, serão descritas as cenas onde as experiências quando as crianças 

são interpeladas por outras pessoas em relação a gênero surge o desconhecimento do órgão 

genital tanto masculino e feminino. 

 

6.5 Corpos sem sexo 

 

As subdivisões de quando as crianças interpelam sobre gênero, no Capítulo 5, não 

possuem nem seção que seja igual ou se aproxime dessa subdivisão. Assim, 

surpreendentemente quando as crianças são interpeladas por outrem é que aparece a negação 

do órgão sexual. 

 

Cena 14 
 

Numa atividade coletiva com um dos grupos 2 e um dos grupos 3, uma das professoras 

do grupo 2, no momento em que estava fazendo um trabalho de identificação de partes e 

órgãos do corpo de meninos e meninas, perguntou para as crianças como era o nome do órgão 

por onde a menina fazia xixi. Umas crianças falaram que era: bibil, piriquita, cocota, xaleleu. 

Com exceção das 14 crianças presentes, 3 falaram “vulva”. Ao perguntar sobre o nome do 

órgão por onde o menino faz o xixi, das 14 crianças do grupo, 3 que estavam presentes na 

atividade, 9 falam que o nome era pinto e 5 crianças falaram pênis. A professora perguntou 

para as crianças quem havia as ensinado que chamava pênis e elas informaram que foi a 

professora Amanaiara. 

Ao serem perguntadas quem tinha informado os outros nomes citados por elas, as 

crianças responderam, em sua maioria, que foi a avó, a tia, a mãe. Nessa perspectiva, observa-

se de forma evidente o universo de mulheres responsáveis por essa educação, em virtude de 

que são elas que estão sempre a desempenhar, nessa realidade, as atividades domésticas, 

cuidados e educação das crianças. Só 02 crianças disseram que foram ensinadas pelo pai. 
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Cena 15 

 

No momento da representação do seu corpo esculturado na massa de modelar, as 

crianças do grupo 3 mostraram ausência do órgão genital, com exceção de duas crianças: 

Leandro e Leonel. 

 

Figura 77 – Representação do corpo de Leonel 

 
Fonte: Foto feita pela professora-pesquisadora, 2017. 

 

Figura 78 – Representação do corpo de Leandro 

 
Fonte: Foto feita pela professora-pesquisadora, 2017. 
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Figura 79 – Representação dos corpos das crianças do grupo 3 

 
Fonte: Foto feita pela professora-pesquisadora, 2017. 

 

A cada criança que ia terminando, eu chegava perto e perguntava quais as partes que 

estavam no corpo que elas esculpiram. Percebi que apenas Leonel e Leandro tinham esculpido 

os seus órgãos genitais. Esses dois meninos também estão entre as cinco crianças que sabiam 

o nome científico, na língua portuguesa, do órgão genital masculino e feminino. Ainda é 

preocupante que nenhuma menina representou o órgão feminino. Sendo assim, é possível se 

pensar que talvez o interdito para as meninas seja muito maior do que para os meninos. A 

criança Leonel é criada pela mãe e pelo pai. Leandro é criado só pela mãe. 

As duas cenas dessa seção nos deixam algumas reflexões em relação a todo o capítulo. 

O tempo todo o mundo adulto tenta dizer para as crianças sobre como é a performance para 

um homem e para uma mulher. Prescrevem características físicas, formas de agir, 

vestimentas, adereços e outros. No entanto, a consciência corporal das crianças não perpassa 

pelo reconhecimento do sexo biológico que ela possui. Assim, talvez a escola poderia dar uma 

grande contribuição em oportunizar diversas atividades nas quais as crianças pudessem 

conhecer as possibilidades dos corpos humanos a partir de todos os seus membros e órgãos. 

Neste capítulo, é possível concluir que, mesmo quando os adultos interpelam/pautam 

sobre gênero para governar as experiências das crianças, estas não se deixam ser governadas 

ou até mesmo contestam o que é direcionado para elas. 
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REFLEXÕES TRANSITÓRIAS/PROVISÓRIAS 

 

No primeiro capítulo, abordei o que as crianças entendem, a partir de suas vivências, 

sobre o que é ser criança. No capítulo dois, fiz uma breve reflexão sobre as práticas 

pedagógicas, formação de professoras/es, o currículo e a aprendizagem inventiva. No capítulo 

três, apresentei o estado da arte, onde descrevi sete pesquisas que têm como sujeitos as 

crianças da primeira infância. No capítulo quatro, apresentei metodologicamente como 

vivenciei as experiências com as crianças. Nos capítulos cinco e seis, apresentei as cenas com 

as experiências das crianças, em que é possível percebê-las pautando/interpelando e sendo 

interpeladas por outrem no que se refere às relações de gênero. 

Para iniciar as reflexões sobre as experiências sobre gênero das crianças, vou aceitar 

que a proposta dos partidos e governos que dizem não poder colocar ideologia de gênero 

dentro do espaço escolar é impossível. Compreendo, entretanto, que isso já existia desde 

quando eu fui criança, no jardim de infância, numa escola particular no Nordeste de 

Amaralina, na década de 1970. A acusação que é feita, a partir do argumento de que não se 

discute gênero na escola, é controversa, pois, a partir do que foi descrito nessa tese, ideologia 

de gênero existe, mas o que é desejado por nós pesquisadores/as do assunto é que exista o 

respeito às performances de gênero. Enfim, o respeito à forma de ser e viver de cada pessoa. 

Seja esse pessoa homem, mulher ou qualquer outra possibilidade de ser do indivíduo. 

Tendo em vista as duas categorias encontradas, mediante a vivência com as crianças, é 

possível perceber que elas pautam sobre gênero a todo momento e quando são interpeladas 

pelos adultos, não se deixam governar suas experiências em relação a gênero. A exemplo de 

quando na atividade de conhecer a boneca Makena Andrea externou não gostar de boneca. 

Assim como Aurélio, que não se permitiu abraçar a boneca, já que em outros momentos ele 

sempre repreende os colegas que desejam brincar com o referido brinquedo. Desse mesmo 

modo, como Ludimila, no momento em que é impedida pela ADI de tirar a camisa para ir ao 

parque. 

Mesmo em poucos momentos, é possível perceber alguns indícios da presença cultural 

religiosa de alguma professora, ADI ou familiar, no momento em que as crianças fazem suas 

transgressões com o que é estabelecido socialmente para meninos e meninas. Percebo que isso 

não influencia nas decisões das crianças, pois elas mantêm seu protagonismo, garantindo seus 

desejos, a exemplo de Ludimila, no momento de querer ficar sem blusa para brincar, mesmo a 

ADI argumentando que só era possível a menina com deficiência retirar a camisa, e que a mãe 

de Ludimila não iria gostar, porque era crente.  
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Nessa perspectiva, fica evidente que é possível aos profissionais apresentarem uma 

atitude mais radical em suas ações pedagógicas direcionadas à educação na primeira infância. 

Assim, é possível problematizar as relações de gênero na perspectiva das diferenças, fugindo 

ao parâmetro da heteronormatividade que alimenta a heterossexualidade compulsória 

direcionada a todas as pessoas, sem respeitar seus desejos de ser e viver. Mas para isso é 

preciso oferecer uma propagação da experiência de problematizar, propiciando o pensar, seja 

sobre relações de gênero ou qualquer outra temática. É preciso possibilitar uma aprendizagem 

inventiva, onde a desaprendizagem da heterossexualidade compulsória seja o objetivo de cada 

situação didática empreendida pelos docentes, a partir das pistas deixadas pelas crianças em 

suas falas e em seus movimentos. 

Ainda é possível perceber que, mediante a tantas cenas apresentadas no Capítulo 5, 

nas quais as crianças pautam sobre gênero, se os profissionais da educação infantil estiverem 

atentos ao que as crianças dizem, possivelmente já teriam temas suficientes para conduzir 

suas situações didáticas. 

Acredito que acolher as falas das crianças é uma possibilidade também das mesmas 

criarem a prática de falar em outros lugares. Mas é necessário que a instituição que atende à 

Educação Infantil desenvolva um diálogo constante com os/as responsáveis das crianças, 

informando como devem estimular, também em suas casas, que elas falem com liberdade. É 

preciso que a criança seja ouvida em todos os espaços que ela convive. Sou da opinião 

favorável que dar voz à criança é importante para a melhoria da vida humana. 

É importante que o/a professor/professora esteja atento/a a alguns dos elementos que 

compõem sua prática pedagógica: músicas, cartazes, movimentos, brinquedos, etc. Pois todos 

podem ser elementos que têm a capacidade oferecer uma experiência que propicie uma 

liberdade ou aprisionamentos dos padrões estabelecidos em sociedades que hierarquizam 

mulheres e que exigem performance de uma masculinidade hegemônica para os homens.  

Mesmo tendo um quantitativo maior de meninos no grupo da primeira infância, foi 

possível compreender que as questões de feminilidades são as mais vivenciadas pelas 

crianças, tanto nos corpos masculinos quanto nos femininos. Mesmo quando os adultos 

buscam disciplinar os corpos dos meninos para a manutenção da masculinidade. Já nos corpos 

femininos, a feminilidade é direcionada para que as meninas desenvolvam a docilidade, a 

fragilidade, o cuidado, dentre outros aspectos que possivelmente sempre irão colocar as 

meninas no espaço privado e de inferioridade aos meninos. 

A experiência de escrever sobre a área de educação e gênero é desejo da minha 

atuação enquanto pesquisadora, mas ressalto que essa tese não é animada por nenhum 
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propósito revelador, convertedor ou doutrinário: definitivamente, nada a revelar, ninguém a 

converter, nenhuma doutrina a transmitir. Trata-se de apresentar uma escritura, uma tessitura 

de texto que permita que, enfim, nos livremos das verdades pelas quais educamos, nas quais 

nos educamos. Quem sabe possamos, assim, ampliar nossa liberdade de pensar a educação e 

de nos pensarmos a nós próprios, como educadoras/es. A/o leitora/leitor poderá concluir que 

se a filosofia é um gesto que afirma, sem concessões, a liberdade do pensar, quiçá os sentidos 

que povoam os capítulos a partir de Experiências e Sentidos possam mobilizar um outro 

percurso para a convivência com crianças da primeira infância em espaço educativo – um 

sonho da pesquisadora. 

O nosso desafio com a educação como um todo e, particularmente, com as questões de 

gênero, é lidar com a forma que a criança vivencia essas questões, pois ela não vivencia da 

mesma forma que nós adultos. A exemplo, nós, enquanto adultos, pensamos sempre na 

binaridade dos corpos, e os dados desta tese demonstram que elas lidam com a ambiguidade 

dos corpos em suas performances e estética. Assim, lidar com a forma de pensar/experienciar 

a qual Gildeci propõe é um desafio para as educadoras e educadores, devido ao fato de 

entendermos a criança como um adulto ainda por vir, e como tal, não possui autonomia 

intelectual frente às questões do mundo. 

Mesmo já tendo exposto no Capítulo 4, quero marcar mais uma vez aqui, nas reflexões 

provisórias, que concordo que é no ato da percepção do que é dito pela criança que nós, 

professoras/es, iremos compreender e interpretar como ela está apreendendo as coisas do 

mundo. 

Oficialmente, a escola, instituição responsável pelo ensino e pela aprendizagem, 

privilegiada como espaço de convivência e conflitos socioculturais, permanece omissa e não 

neutra, funcionando, muitas vezes, como reprodutora dos discursos para a manutenção das 

identidades hegemônicas. 

Dessa forma, refletir sobre currículo torna-se necessário para pensar as questões 

relacionadas à cultura no ambiente escolar e como o currículo se configura para garantir a 

formação das identidades hegemônicas em detrimento de outras, sobretudo no que se refere às 

identidades sexuais e de gênero, assim como  dos binarismos homem/mulher, 

heterossexual/homossexual, branco/negro e outros marcadores que estão presentes na 

sociedade e que  no processo de formação escolar se configuram como ferramentas que 

precisam de tratamento para a garantia da possibilidade dos indivíduos serem como são ou 

como o desejam ser. 
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Nesse contexto, é crucial pensar sobre o “efeito” da heteronormatividade na vida 

cotidiana das crianças, em especial na escola. E como essa estrutura de poder é naturalizada 

nos currículos, sejam eles oficiais ou ocultos, nos livros didáticos, propostas pedagógicas, nas 

situações didáticas, mídia e na cultura familiar a qual a criança está imersa. 

Ainda pensando na pesquisa feita e na escrita dessa tese, na qual empreguei meus atos 

cognitivos para construir esse produto, que alguns poderão considerar ou não conhecimento 

científico, e acredito ter conseguido traduzir conhecimentos semióticos. Desta forma, 

considero a pesquisa e escrita da tese também uma pesquisa-experiência e uma tese-

experiência. Reforço a ideia de que a semiótica é o estudo de signos presentes em todas as 

linguagens existentes, extrapolando o modo verbal-linguístico, considerando as artes, as 

propagandas, entre outros.  

A Educação Infantil seria um espaço frutífero para instaurar outras possibilidades de 

pensar as questões do mundo contemporâneo, a partir de outros parâmetros que fogem do que 

está cristalizado, num parâmetro de hierarquizações e indiferença aos indivíduos que fogem 

da inteligibilidade humana. 

A escrita da tese é potente para repensarmos as experiências que estamos oferecendo 

às crianças da primeira infância, mas também elas correm o risco de fortalecer aos 

pescrutinadores/as para elaborar melhor sua forma de pescrutinar os corpos infantis, no que 

diz respeito a gênero. Mas optei por dizer como atuo na educação infantil, não como modelo, 

mas como mais uma possibilidade de se fazer, pois assim como Manoel de Barros (2016)120, 

na sua poesia, quero repetir, repetir o que fiz até ficar diferente. 

Espero que não seja tarde para a professora e ao professor, uma forma de vivenciar 

com as crianças suas experiências, possibilitando o pensar sobre o mundo a partir de 

diferentes horizontes, inclusive a partir do horizonte de suas infâncias. 

 Para além da tentativa de responder aos objetivos desta pesquisa, o que se pretende 

aqui é expor algumas reflexões que foram se construindo ao longo da vivência com as 

crianças no CMEI União da Boca do Rio. Ainda, um resultado dessa tese, que só pude 

perceber nesse final, é que socializei uma forma de mediação do processo ensino-

aprendizagem com crianças da educação infantil, tentando pautar o respeito às possibilidades 

de autonomia do pensar das crianças. 

A minha esperança é que esta tese não seja reduzida a um manuscrito parado numa 

biblioteca de um curso de pós-graduação, mas que ela possa ser lida e consultada pelos meus 

                                                           
120  Na sua obra O livro das Ignorãças, na p. 16, observa-se a poesia Repetir repetir – até ficar diferente. Repetir 

é um dom do estilo. 



275 
 

pares, na perspectiva não de ser modelo, mas como um convite ao processo educativo que seja 

filosofante. É, também, um convite para que mais professoras da educação infantil conheçam 

a potência do pensamento das crianças, quando o assunto é gênero. 

É nesse sentido que afirmo, inicialmente, que, desde a educação infantil, devemos 

pensar na promoção de uma educação que respeite as diferenças, pois somente assim 

estaremos verdadeiramente atendendo à missão primordial da educação, que é comprometer-

se com a formação cidadã. 

No entanto, em meio a uma realidade conservadora e até mesmo temerosa, foi possível 

recolher falas que traduziram a importância da educação: respeitar as crianças nas suas 

escolhas para que tenham maior possibilidade de uma convivência respeitosa. 

Apesar de estar socializando o que vivenciei com as crianças, necessito abrir espaço 

nestas reflexões transitórias e apontar um fator importante, quer dizer, as crianças aceitam as 

ambiguidades nos corpos, muito diferente de nós adultos. Assim, acho fácil/viável repensar de 

que forma é possível exercer uma prática educacional respeitável e inclusiva, ou seja, que 

integre as diferenças. Isso porque as crianças da primeira infância demonstram ser abertas 

para tal, em virtude da possibilidade de estarem ainda apreendendo sobre as coisas do mundo. 

Concluindo essas breves reflexões transitórias/provisórias, acredito que cabe um olhar 

sobre os objetivos deste estudo. Inicio afirmando que, do meu ponto de vista, o objetivo geral 

do estudo foi alcançado. Afinal, com a minha vivência durante quase um ano com as crianças, 

foi possível compreender que a pertença cultural e religiosa das famílias aparece em alguns 

discursos, a partir dos comportamentos das crianças. Mas que algumas acionam quando é 

conveniente aos seus desejos. 

A mídia também aparece como uma instituição capaz de influenciar nas experiências 

das crianças. Fica, portanto, evidente nas cenas do Capítulo 5 que o universo da arte e as 

produções midiáticas, de algum modo promovem discussões e críticas para toda a sociedade, 

e as crianças também participam das discussões em relação a qualquer assunto. Nesse caso, 

em relação às identidades sociais e de gênero. Mas é preciso saber que as crianças não 

escrutinam com as mesmas lentes que o mundo adulto. No olhar das crianças da primeira 

infância há sempre possibilidades de ser no mundo, pois os códigos ainda não estão fixados 

na construção das suas identidades e muito menos das identidades de outrem. 

Finalmente, cabe apontar novas perspectivas que emergem deste estudo. A grande 

quantidade e diversidade de dados coletados permite dizer que esta análise está apenas 

começando. As possibilidades se desdobram em diferentes caminhos investigativos, que 

certamente serão percorridos por diferentes pesquisadoras e pesquisadores. Que essas novas 
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possibilidades possam definir novos caminhos na Educação Infantil, por uma educação 

libertadora, não sexista, não lesbofóbica/homofóbica/transfóbica e aberta às diferenças. 

Ainda seguindo os passos de Evaristo (2017), o meu grande desejo é que a minha 

escrita possa  chegar até às pessoas que me inspiraram e me inspiram. Desta forma, como não 

é possível para as crianças, em virtude da sua faixa etária, pelo fato de ainda não terem 

decodificado o código escrito, pelo menos espero que chegue às minhas companheiras de 

atuação docente no segmento da Educação Infantil. Acredito que as crianças da primeira 

infância serão beneficiadas a partir do resultado dessa pesquisa, na qual elas foram 

colaboradoras.  

Diante das reflexões expostas, acredito que talvez uma educação com base no ato de 

filosofar seja menos diretiva às crianças, no que se refere a gênero. Isso porque o ato de 

filosofar propicia sempre às crianças flexibilizar o discurso hegemônico que é direcionado por 

diversas instituições, quando o assunto é relação de gênero, mas só sendo possível a partir da 

Relação Horizontal Dialógica Afetuosa entre crianças e adultos. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



277 
 

REFERÊNCIAS 

 

ALANEN, Leena. Estudos Feministas/Estudos da Infância: paralelos, ligações e perspectivas. 
CASTRO, Lúcia Rabello (Org). Crianças e Jovens na Construção da Cultura. Rio de 
Janeiro: Nau Editora, 2001. 
 
ANDRADE, Francisco L. Determinismo Biológico e Questões de Gênero no Contexto do 
Ensino de Biologia: representações e práticas de docentes do Ensino Médio. 2011, 249 p. 
Dissertação (Mestrado em Filosofia e História da Ciência) - Programa de Pós-Graduação em 
Ensino de Filosofia e História da Ciência – Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2011.  
 
ANDRADE, Lucimary Bernabé Pedrosa de. Educação Infantil: discurso, legislação e 
práticas institucionais. São Paulo: Cultura Acadêmica, 2010. (Coleção PROPG Digital - 
UNESP). ISBN 9788579830853. Disponível em: http://hdl.handle.net/11449/109136&gt. 
Acesso em: 07 jun. 
 2018. 
 
APPELT, Jussara Pietczak. O Cravo e a Rosa: identidades generificadas na educação 
infantil. 2007, 109 p. Dissertação (Mestrado em Educação) – Injuí. Universidade Regional 
Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, 2007. 
 
ARGUELLO, Zandra E. A. Dialogando com crianças sobre gênero através da literatura 
infantil.  2005, 193 p. Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul - UFRGS, Porto Alegre, 2005. 
 
ARIAS, Guillermo. Educação Infantil e Psicologia. TV UNESP. Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=gf1qwr4AYXg>. Acesso em: 30 maio 2016. 
 
ARIÉS, Philipe. História Social da Criança e da Família. 2. ed. Rio de Janeiro: LTC, 1981. 
 
BANDEIRA, Lourdes. A Contribuição da Crítica Feminista à Ciência. Rev. Estud. Fem. 
[online], v. 16, n. 1, p. 207-228, jan./abr.2008. Disponível em:<www.scielo.br/pdf/ 
ref/v16n1/a20v16n1.pdf>. Acessado em: 20 jan. 2014. 
 
BARROS, Manoel de. O livro das Ignorãças. 3. ed. Rio de Janeiro: Alfaguara, 2016. 
 
BEAUVOIR, Simone de. O Segundo Sexo: fatos e mitos. Tradução de Sérgio Milliet. 6. ed. 
Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1980. 
 
BENJAMIN, Walter. Reflexões: a criança, o brinquedo, a educação. São Paulo: Summus. 
1984. 
 
BEZERRA, Josenildo S. Escola e Gênero: representações de gênero na escola. Natal –RGN, 
2006, 110 p. (dissertação de mestrado). 
 
BITTENCOURT, João Batista de Menezes. A Etnocartografia como experimento 
Antropológico ou da Arte de mapear Territórios Subjetivos. 30ª Reunião Brasileira de 
Antropologia. Realizada em agosto de 2016. João Pessoa-PB. Acesso em: 19 jul. 2018 
 



278 
 

BONDIOLI, Anna.; MANTOVANI, Susanna. Introdução. In: BONDIOLI, Anna; 
MANTOVANI, Susanna. (Orgs.). Manual de Educação Infantil: de 0 a 3 anos. Porto 
Alegre: Artmed, 1998. 
 
BOURDIEU, Pierre. A Dominação Masculina. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2002. 
 
BRANDÃO, Junito de Souza. Dicionário mítico-etimológico da mitologia grega. 
Petrópolis, RJ: Vozes, 1991. v. 2 Letras J-Z. 
 
BRASIL. II Plano nacional de Políticas para as Mulheres. Secretaria Especial de políticas 
para as Mulheres – Presidência da República, Brasília, 2008. 
 
______. Ministério da Educação. Secretaria Especial dos Direitos Humanos. Estatuto da 
Criança e do Adolescente. Brasília-DF, 2005. 77 p. 
 
______. Ministério da Educação. Secretaria Especial dos Direitos Humanos. Estatuto da 
Criança e do Adolescente. Brasília-DF. 2005. 77p. 
 
______. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Diretrizes Curriculares 
Nacionais para a Educação Infantil. Brasília: MEC, SEB, 2010. 36p. 
 
______. Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria de Educação Fundamental. 
Referencial Curricular Nacionais para a Educação Infantil. Brasília: MEC/SEF, 1998, v. 
2. 86 p. 
 
______. Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria de Educação Fundamental. 
Referencial Curricular Nacionais para a Educação Infantil. Brasília: MEC/SEF, 1998, v. 
1.  
 
______. II Plano Nacional de políticas para as mulheres. Secretaria especial de Políticas 
para as mulheres – Presidência da república. Brasília: 2008. 
 
BRITO, Teca Alencar de. Música na Educação Infantil: propostas para a formação integral 
da criança. São Paulo: Peirópolis, 2003. 
 
BROUGERE, Gilles. Brinquedo e Cultura. 3. ed. São Paulo: Cortez, 2000. 
 
BUJES, Maria Isabel Edelweiss. Escola Infantil: pra que te quero? In: CRAIDY, Carmen 
Maria; Gládis Elise Kaercher (Orgs.). Educação infantil: pra que te quero? Porto Alegre: 
Artmed, 2001. 
 
______. O fio e a trama: as crianças nas malhas do poder. Educação & Realidade, v.25, n.1, 
p.25-44. jan./jun. 2000. 
 
 
BUTLER, Judith P. Problemas de Gênero: feminismo e subversão da identidade. Tradução 
Renato Aguiar. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003. 
 
______. “Criticamente subversiva”. In: JIMÉNEZ, Rafael M. Mérida. Sexualidades 
transgresoras. una antología de estudios queer. Barcelona: Icária Editorial, 2002. 



279 
 

 
______. Fundamentos Contingentes: o feminismo e a questão do "pós-modernismo". 
Cadernos Pagu n. 11. 1998. p.11-42.   
 
______. Corpos que pesam: sobre os limites discursivos do sexo. In: LOURO, Guacira L. 
(org). O Corpo Educado: pedagogias da sexualidade. Belo Horizonte: Autêntica, 2001.  
 
CARVALHAR, Danielle L. Relações de Gênero no Currículo da Educação Infantil: a 
produção das identidades de princesas, heróis e sapos, 2009, 126p. Dissertação (Mestrado). 
Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG, 2009. 
 
CASTRO, Yeda Pessoa. As vozes do saber. In: ALVES, Lizir Arcanjo. Revista do Instituto 
Histórico e Geográfico da Bahia. Salvador-BA. 2008, nº 103, p.13 – 26. 
 
 
CEPPI, Giulio; ZINI, Michele. (Orgs.). Crianças, Espaços, Relações: como projetar 
ambientes para a educação infantil. Porto Alegre: Penso, 2013. 
 
CORAZZA, Sandra Mara. Para artistar na educação: sem ensaio não há inspiração. In: 
CORAZZA, Sandra Mara. O que se transcrevia em Educação? Porto Alegre – RS: 
Supernova, 2013. 
 
COSCARELLI, Carla V. Reflexões sobre as Inferências. Anais do VI CBLA - Congresso 
Brasileiro de Linguística Aplicada, Faculdade de Letras da UFMG, CD Rom, 2002. 
 
CORSARO, William Arnold. A Reprodução Interpretativa no Brincar ao “Faz de Conta” das 
Crianças. In: Educação Sociedade & Culturas, Porto, n.17, 2002. 
 
_______. Métodos etnográficos no estudo da cultura de pares e das transições iniciais na vida 
das crianças. In: MULLER, Fernanda; CARVALHO, Ana Maria Almeida (Orgs.). Teoria e 
Prática na Pesquisa com Crianças: diálogos com William Corsaro. São Paulo: Cortez, 
2009.  
 
_______. Entrada no campo, aceitação e natureza da participação nos estudos etnográficos 
com crianças pequenas. Educação e Sociedade, Campinas, v. 26, n. 91, p. 443-464, 
maio/ago. 2005. [ Links ] 
 
_______. Sociologia da Infância. São Paulo: Artmed, 2011. 
 
COSTA, Arlete de. Cenas de Meninas e Meninos no Cotidiano Institucional da Educação 
Infantil: um estudo sobre as relações de gênero. 2004, 156 p. Dissertação (Mestrado) - 
Universidade Federal de Santa Catarina, Centro de Ciências da Educação. Programa de Pós-
Graduação em Educação. 
 
DAVIS, Ângela. Si llegan por ti em la mañana. Vendrán por nosotros em la noche, 3. ed. 
Ciudad de México: Siglo Veintiuno Editores, 1976. 
 
DAHLBERG, Gunilha; MOSS, Peter; PENCE, Alan. Qualidade na Educação da Primeira 
Infância: perspectivas pós-modernas. Porto Alegre: Artmed, 2003. 
 



280 
 

DANTAS, Maria da Conceição Carvalho. Cada um sabe a Dor e a Delícia do ser o que é: o 
performativo curricular - na análise do Torpedo um vídeo do Kit Escola sem homofobia. 
2014. 168p. Tese (Doutorado) - Universidade Federal da Bahia, Faculdade de Educação da 
Bahia.  
 
DELEUZE, Gilles; GUATTARI, Felix. Mil Platôs: capitalismo e esquizofrenia. São Paulo: 
Editora 34, 2010, (v. 1).  
 
DERRIDA, Jacques. Posições. Trad. Tomaz Tadeu da Silva. Belo Horizonte: Autêntica, 
2001. 
 
DIAZ, Felix. O Processo de Aprendizagem e seus Transtornos. Salvador: EDUFBA, 2001.  
 
DUBET, François. Sociologia da Experiência. Lisboa: Instituto Piaget, 1996. 
 
ENLAÇANDO Sexualidades. IV Seminário Enlaçando Sexualidades. Disponível em: 
<http://www.enlacando.uneb.br>. Acesso em: 13 de dez. 2016. 
 
EVARISTO, Conceição. Entrevista concedida à Revista Conexão Literatura. Nº 24 – 
Junho/2017.   
 
FELIPE, Jane de S. ALBUQUERQUE, Simone S. CORSO, Luciana V. (Org.)  Para pensar 
a Educação Infantil: políticas, narrativas e cotidiano. Porto Alegre: Evangraf: UFRGS, 
2016. 
 
______. Do amor (ou de como glamourizar a vida): apontamentos em torno de uma educação 
para a sexualidade. In: RIBEIRO, Paula Regina C.; SILVA, Meri Rosane S.; SOUZA, Nadia 
S.; GOELLNER, Silvana; FELIPE, Jane de S. (Org). Corpo, Gênero e Sexualidade: 
discutindo práticas educativas. 1. ed. Porto Alegre/RG: Editora da FURG, 2007, v. 01. 
 
______.; GUIZZO, Bianca S. Estudos Culturais, Gênero e Infância: limites e 
possibilidades de uma metodologia em construção. In: I Seminário Brasileiro de Estudos 
Culturais em Educação – identidade, poder e diferença, 2004, Canoas. Anais do I Seminário 
Brasileiro de Estudos Culturais em Educação – identidade, poder e diferença. Canoas: Editora 
da Ulbra, 2004. 
 
_______. Gênero e Sexualidade nas Pedagogias Culturais: implicações para a educação 
infantil. In: 22º Reunião Anual da ANPEd, 1999, Caxambu – MG. Anais da 22ª Reunião 
Anual da ANPEd. 1999. p. 235. 
 
FERNANDES, Letícia P. Quem aprende na Educação Infantil? A escola ensinando a ser boa-
mãe. Educação. Santa Maria – RG, V 31 – n 01, 2006. p. 53 – 66.  
 
FERREIRA, Norma Sandra A. As pesquisas denominadas “estado da arte”. Educação e 
Sociedade, ano XXIII, n 79, agosto 202. p. 257-272. 
 
FERREIRA, Maria M. M. “Ela é nossa prisioneira!”: questões teóricas, epistemológicas e 
ético-metodológicas a propósito dos processos de obtenção da permissão das crianças 
pequenas numa pesquisa etnográfica. Revista Reflexão e Ação. Santa Cruz do Sul, v. 18, n.2, 
p. 151-182, jul/dez. 2010. 



281 
 

 
FIGUEIREDO, Suely Mara Ribeiro. Linguagem e Mente em Terrence Deacon. 
Florianópolis, SC, 2017. 141 p. Tese (Doutorado) - Centro de Filosofia e Ciências Humanas. 
Programa de Pós-Graduação em Filosofia. Universidade Federal de Santa Catarina, 2017. 
 
FINCO, Daniela. Faca sem ponta, galinha sem pé, homem com homem, mulher com 
mulher: relações de gênero nas brincadeiras de meninos e meninas na pré-escola. 2004. 184p. 
Dissertação (Mestrado). São Paulo –SP, 2004.  
 
______. Educação Infantil, Espaços de Confronto e Convívio com as Diferenças: Análise 
das interações entre professoras e meninas e meninos que transgridem as fronteiras de gênero. 
São Paulo-SP, 2010. 216 p. Tese (Doutorado). 
 
______. Campos de experiência educativa e programação pedagógica na escola da infância. 
FINCO, Daniela, BARBOSA, Maria Carmen Silveira, FARIA, Ana Lúcia Goulart de 
(organizadoras). In: Campos de Experiências na Escola da Infância: contribuições italianas 
para inventar um currículo de educação infantil brasileiro /– Campinas, SP: Edições Leitura 
Crítica, 2015. p. 233 – 246 
 
FOCHI, Paulo Sergio. Ludicidade, continuidade e significatividade nos campos de 
Experiência. FINCO, Daniela, BARBOSA, Maria Carmen Silveira, FARIA, Ana Lúcia 
Goulart de (organizadoras). In: Campos de Experiências na Escola da Infância: 
contribuições italianas para inventar um currículo de educação infantil brasileiro /– Campinas, 
SP: Edições Leitura Crítica, 2015. p. 221-232. 
 
FONSECA, Edi. Interações: com olhos de ler, apontamentos sobre a leitura para a prática do 
professor da educação infantil / ALVES, Mara Cristina C. L. (Org.). São Paulo: Blucher, 2013 
– (Coleção Interações). 
 
FOUCAULT, Michel. História da Sexualidade II: o uso dos prazeres. Tradução de Thereza 
da Costa Albuquerque J.A. Guilhon Albuquerque. 17. ed. Rio de Janeiro: Edições Graal, 
2006. 
 
______. A Arqueologia do Saber. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2009. 
 
______. Ditos e Escritos – Estratégia, Poder-Saber. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 
2004. V. IV 
 
FRANÇA, Elisete Santana da Cruz. As Relações de Sociabilidade e as (Re) Interpretações 
de Gênero e Masculinidades nos Jovens no Ambiente Escolar. 2018. Tese (Doutorado 
Multi-institucional e Multidisciplinar em Difusão do Conhecimento) - Universidade Federal 
da Bahia - 2018. 
                  
FRANÇA, Elisete Santana da Cruz; MESSEDER, Suely Aldir. Masculinidades em Corpos 
Femininos e Masculinos: um estudo sobre as representações dos corpos no contexto escolar. 
In.: Seminário Internacional Corpo, Gênero e Sexualidade. VI Seminário Corpo, Gênero e 
Sexualidade. II Encontro Gênero e Diversidade na Escola. 2014. 
 
FRASER, Nancy. Justice Interrupyrus: critical reflections on the “postsocialist” condition. 
New York & London: Routledge, 1997. 



282 
 

 
______. Da redistribuição ao reconhecimento? Dilemas da justiça da era pós-socialista. In: 
SOUZA, J. (Org.) Democracia Hoje. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 2001.  
 
______; HONNETH, A. Redistribution or recognition? A political-philosophical exchange. 
New York; London: Verso, 2003. [Umverteilung oder Anerkennung? Eine 
politischphilosophische Kontroverse. Frankfurt; Main: Suhrkamp Verlag, 
2003]         [ Links ]. 
 
______. Reconhecimento sem Ética? Lua Nova, São Paulo, n. 70, p. 101-138, 2007. 
Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/ln/n70/a06n70.pdf>. Acesso em: 23 out. 2017. 
 
FREIRE, Paulo. Educação como Prática da Liberdade. 23. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra.  
1993.           
 
FRY, Peter; MACRAE, Edward. O que é homossexualidade. São Paulo: Brasiliense, 1983 
(Coleção Primeiros Passos).  
 
GALEFFI, Dante Augusto. O rigor nas Pesquisas Qualitativas: uma abordagem 
fenomenológica em chave transdisciplinar. In: MACEDO, Roberto Sidnei, GALEFFI, Dante. 
PIMENTEL, Álamo. Um Rigor outro sobre a Qualidade na Pesquisa Qualitativa: 
educação e ciências humanas. Salvador: EDUFBA, 2009. 
 
______. O Ser-sendo da Filosofia: uma compreensão poemático-pedagógica para o fazer-
aprender filosofia. Salvador: EDUFBA, 2001. 
 
______. Hermenêutica do Restauro: o restauro como “cura”. 1994, 242 p. Dissertação 
(Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) – Universidade Federal da Bahia, 1994. 
 
GALLINA, Simone. O ensino de Filosofia e a criação de conceitos. In: Cad. Cedes. 
Campinas, v. 24, n. 64, p.359-371, set./dez. 2004. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo 
.php?script=sci_arttext&amp;pid=S0101-32622004000300008. Acesso em: 10 maio 2018. 
 
GEERTZ, Clifford. O Saber Local: novos ensaios em antropologia interpretativa. Petrópolis: 
Vozes. 1999. 
 
GOURLAT, Ana L.; PALHARES, Marina S. (Orgs.). Educação Infantil pós-LDB: rumos e 
desafios. 6. ed. Campinas, SP. 2007.  
 
GUERRA, Judite. Dos “Segredos Sagrados”: gênero e sexualidade no cotidiano de uma 
escola infantil. 2005. 147p. Dissertação (Mestrado). Porto Alegre-RG - UFRGS, 2005. 
 
GUIZZO, Bianca S.. “Aquele negrão me chamou de leitão!”: representações e práticas de 
embelezamento na educação infantil. 2011. Tese (Doutorado em Educação) – Programa de 
Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 
Rio Grande do Sul. 
 
HARAWAY, Donna. Saberes localizados: a questão da ciência para o feminismo e o 
privilégio da perspectiva parcial. Cadernos Pagu, n. 5, p. 07-41, 1995. 
 



283 
 

______. Manifesto do ciborgue, ciência, tecnologia e feminismo-socialista no final do século 
XX. In: ______. SILVA, Tomaz Tadeu. Antropologia do Ciborgue: as vertigens do pós-
humano / organização e tradução Tomaz Tadeu. 2. ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2009. 
 
______. “Gênero” para um dicionário marxista: a política sexual de uma palavra. Cadernos 
Pagu. 2004, n. 22. 
 
HARDING, Sandra. Ciencia y Feminismo. Tradução de Pablo Manzano. Madrid: Ediciones 
Morata, S.L., 1996. 
 
______. Existe um método feminista?. In: BARTRA, Eli. (Comp). Debates em torno a uma 
Metodologia Feminista. 2. ed. México, D.F: Universidade Autônoma Metropolita, 2002. p. 
9-34. 
 
______. Introduction: Standpoint Theory as a site of Political, Philosofic and Scientific 
Debate. In: HARDING, Sandra (edicted).The Feminist Standpoint Theory Reader; 
intellectual and political controversies. New York: Routledge, 2004. 
 
HOCGUENGHEM, Guy. A infância de um sexo. In: HOCGUENGHEM, Guy. A 
Contestação Homossexual. São Paulo: Brasiliense, 1980. 
 
IPEA – INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA. Disponível em: 
<http://www.ipea.gov.br/portal/>. Acesso em: 18 out. 2017. 
 
INTRA, Zínia F. A constituição do “Eu” entre Crianças na Educação Infantil: diferentes 
modos de ser menina e de ser menino. 2007. 135p. Dissertação (Mestrado). Universidade 
Federal do Espírito Santo. Vitória, 2007.  
 
JAGGAR, Alison M. Amor e Conhecimento: a emoção na epistemologia feminista. In: 
______. JAGGAR, Alison M.; BORDO, Susan R. (Org.). Gênero, Corpo e Conhecimento. 
Rio de Janeiro: Rosa dos Tempos, 1997. p. 157-185. 
 
JESUS, Railda Maria B. Abordagens de Gênero e Sexualidade na Educação Infantil: 
dilemas, desafios e perspectivas no fazer pedagógico da sala de aula. 2010. 146 p. Dissertação 
(Mestrado em Educação) – Universidade Federal da Bahia, Faculdade de Educação, Salvador, 
2010. 
 
KASTRUP, Virgínia. Ensinar e Aprender: falando de tubos, potes e redes. Arte na escola, 
2012. Disponível em: http://artenaescola.org.br/sala-de- leitura/artigos/artigo.php?id=69347. 
Acesso em: 09 mar. 2018. 
 
KASTRUP, Virgínia, TEDESCO, Silvia e PASSOS, Eduardo. Políticas da Cognição. Porto 
Alegre: Sulina, 2008. 
 
KELLER, Evelyn Fox. Qual foi o impacto do feminismo na Ciência? Cadernos Pagu, 
Campinas, V.27, 2006. 

KRAMER, Sônia. Propostas pedagógicas ou curriculares; subsídios para uma leitura crítica. 
In: MOREIRA, Antônio Flávio (Org.). Currículo: políticas e prática. 6. ed. Campinas: 
Papirus, 2003. 
 



284 
 

______. Autoria e autorização: questões éticas na pesquisa com crianças. In: Cadernos de 
Pesquisa. Revista Quadrimestral – julho 2002, nº 116. São Paulo: FCC, 2002, p. 41-59. 
 
KOAN, Walter O. Infância, Estrangeiridade e Ignorância – (novos) ensaios de filosofia e 
educação. Belo Horizonte - MG: Autêntica, 2007. 

KUHLMANN JUNIOR, Moysés. Histórias da Educação Infantil Brasileira. Revista 
Brasileira de Educação, n. 14, p. 5-18, maio-ago., 2000. 
 
LAQUER, Thomas. Inventando o Sexo: corpo e gêneros dos gregos a Freud. Rio de Janeiro: 
Relume Dumará, 2001. 313 p. 
 
LARROSA, Jorge. Notas sobre a Experiência e o Saber de Experiência. Revista Brasileira 
de Educação. Rio de Janeiro, n. 19, p. 20-28, jan./fev./mar./abr., 2002 Disponível em:  
http://anped.org.br/rbe/rbedigital/RDBE19/RBDE19_04)JORGE _LARROSA_BONDIA.pdf. 
Acesso em: 30 jan. 2017. 
 
LEE, Nick. Vozes das crianças, tomada de decisão e mudança. In: MÜLLER, Fernanda 
(Org.). Infância em Perspectiva: políticas, pesquisas e instituições. São Paulo: Cortez, 2010.  

LÉVI-STRAUSS, Claude. Natureza e cultura. In: As Estruturas Elementares do 
Parentesco. Petrópolis: Vozes, 1982. 
 
LIMA E SOUZA, Ângela Maria F. O viés androcêntrico em Biologia. In: COSTA, Ana Alice 
A.; SARDENBERG, Cecília Maria B. (Orgs.) Feminismo, Ciência e Tecnologia. Salvador: 
REDOR/NEIM/FFCH/UFBA, 2002. p. 77-88. 
 
______. Sobre Gênero e Ciências tensões, avanços, desafios. In. BONNETI, Alinne.; LIMA E 
SOUZA, Ângela Maria F. (organizadoras) Gênero, Mulheres e Feminismos. Coleção 
Bahianas. Salvador-BA. EDUFBA/NEIM V. 14. 2012. p. 15-28. 
 
______. Currículo e Gênero: uma articulação urgente. In: COSTA, Ana Alice A.; 
RODRIGUES, Alexnaldo T.; PASSOS, Elizete S. (Orgs.) Gênero e Diversidade na Gestão 
Educacional. Salvador-BA. EDUFBA/NEIM. 2011. 
 
______. Ensino de Ciências: onde está o gênero? Revista FACED, Salvador, n. 13, p. 149 – 
160, jan./jun. 2008. 
 
LAQUER, Thomas. Inventando o Sexo: corpo e gêneros dos gregos a Freud. Rio de Janeiro: 
Relume Dumará, 2001.  
 
LOURO, Guacira L. Gênero, Sexualidade e Educação: uma perspectiva pós-estruturalista. 
Petrópolis: Vozes, 1997.  
 
______.O Corpo Educado: pedagogias da sexualidade / Guacira Lopes Louro (Orgs.); 
tradução dos artigos: Tomaz Tadeu da Silva – 2. ed. – Belo Horizonte: Autêntica, 2001. 
 
LUCKESI, Cipriano Carlos. Educação, ludicidade e prevenção das neuroses futuras: uma 
proposta pedagógica a partir da Biossíntese. In: LUCKESI, Cipriano Carlos (Orgs.) 
Ludopedagogia – Ensaios 1: Educação e Ludicidade. Salvador: Gepel, 2000. 
 



285 
 

MACEDO, Roberto Sidnei. Outras Luzes: um rigor intercrítico para uma etnopesquisa 
política. In: MACEDO, Roberto Sidnei, GALEFFI, Dante. PIMENTEL, Álamo. Um Rigor 
outro obre a Qualidade na Pesquisa Qualitativa: educação e ciências humanas. Salvador: 
EDUFBA, 2009. 
 
MACHADO, Marina Marcondes. Merleau-Pouty e a Educação. Belo Horizonte: Autêntica 
Editora, 2010. 
 
MADSEN, Nina. A Construção da Agenda de Gênero no Sistema Educacional Brasileiro 
(1997-2007). Dissertação (Mestrado em Sociologia) – Instituto de Ciências Sociais, 
Universidade de Brasília, Brasília, 2008. Disponível em: <http://repositorio. 
unb.br/bitstream/10482/5127/1/2008_NinaMadsen.pdf>. Acesso em: out. 2017.  
 
MARX, Karl. Divisão do Trabalho e Manufatura. In: ______. O Capital. V. 1. São Paulo: 
Bertrand Brasil-Difel, 1986. p. 423-550 
 
MEAD, Margaret. Sexo e Temperamento. 4. ed. São Paulo: Perspectiva, 2009. 
 
MERLEAU-PONTY, Maurice. Fenomenologia da Percepção. Trad. Carlos Alberto Ribeiro 
de Moura. 4 ed. São Paulo: Martins Fontes, 2011. 
 
MERISSE, Antônio. (et al.). Lugares da infância: reflexões sobre a história da criança na 
fábrica, creche e orfanato. São Paulo: Arte & Ciência, 1997. 
 
MESSEDER, Suely A. Ser ou não ser: uma questão de pegar masculinidade. Salvador: 
EDUNEB, 2009 
 
______.; MARTINS, Marcos Antônio M.; MIRANDA, Amanaiara Conceição S. Gênero está 
para corpos masculinos e femininos, assim como sexualidade está para homossexualidade e 
abjeções: uma breve reflexão a partir das representações das sexualidades elaboradas 
pelos(as) professores(as) da rede metropolitana de Salvador. In: MESSEDER, Suely A. 
MARTINS, Marco Antônio M. Enlaçando Sexualidade. Salvador: EDUNEB, 2010.Volume 
I. p. 47-69. 
 
______. Quando as Lésbicas entram na Cena do Cotidiano: uma breve análise dos relatos 
sobre mulheres com experiências amorosas/sexuais com outras mulheres na 
heterossexualidade compulsória. Universidade e Sociedade. DF, ano XXI, n 49, janeiro de 
2012. p. 152 – 157. Disponível em: <pt.slideshare.net/smesseder/quando-as-lsbicas-entram-
na-cena-do-cotidiano-uma-breve-anlise-dos-relatos-sobre-mulheres-com-experincias-
amorosas-sexuais-com-outras-mulheres-na-heterossexualidade-compulsria>. Acesso em: 28 
de fev. de 2014. 
 
______. Os/as Professores/as da Educação Básica e as Sexualidades: uma experiência 
narrada a partir do enlaçando sexualidades no estado da Bahia. Revista Teoria e Prática da 
Educação, v. 17, n.2, p.119-125, Maio/Agosto 2014. 
 
______. A construção do conhecimento científico blasfêmico ou para além disso nos estudos 
de sexualidades e gênero. In: Bruna Andrade Irineu. (Org.). Diversidades e Políticas da 
Diferença: intervenções, experiências e aprendizagens em sexualidade, gênero e raça. 
01ed.Tocantins: EDUFT, 2016, v. 01, p. 06-17. 



286 
 

 
______. O Processo Alquímico entre o Conhecimento Localizado, a Subjetividade 
Corpórea e o Compromisso: um movimento do poder direcionado às justiças. In: VII 
Congresso Internacional de Estudos sobre a Diversidade Sexual e de Gênero da Associação 
Brasileira de Estudos da Homocultura – ABEH [recurso eletrônico] Rio Grande de 07 a 09 de 
maio de 2014. – Dados eletrônicos, 2014. Fernando Seffner; Marcio Caetano (Orgs.) – Rio 
Grande, Rio Grande do Sul, 2016. p. 245-269. 
 
______. PEREIRA, Ana Grabriela Pio. O encontro no universo lésbico de Cassandra Rios: 
desafios, ambiguidades e tensões nos atos performativos masculinizados em mulheres 
lésbicas. Revista Via Atlântica, São Paulo, N. 24, p. 241-256, Dez/2013. Acesso em: 29 mar. 
2018.  
 
MEYER, Dagmar. Gênero e Educação: teoria e política. In: LOURO, Guacira.; NECKEL, 
Jane F; GOELLNER, SILVANA, Vilodre (Orgs). Corpo, Gênero e Sexualidade: um debate 
contemporâneo na Educação. Petrópolis: Vozes, 2003. 
 
MIRANDA, Amanaiara C. S. Gênero/Sexo/Sexualidade: representações e práticas 
elaboradas por professoras/es da educação infantil na rede municipal de ensino em Salvador. 
2014, 166 p. Dissertação (Mestrado em Estudos Interdisciplinares sobre Gênero, Mulheres e 
Feminismo) – Universidade Federal da Bahia, 2014. 
 
_______. As técnicas pedagógicas disciplinando corpos. In: Fazendo Gênero 09. 
Florianópolis-SC. 2010. Disponível em: http://www.fazendogenero.ufsc.br/9/site/anais 
complementares. Acesso em: 16 jan. 2014. 
 
MISKOLCI, Richard. Teoria Queer: um aprendizado pelas diferenças. Autêntica: UFOP –
Universidade Federal de Ouro Preto, 2012. 
 
NASCIMENTO, Clebemilton. Pagodes Baianos: entrelaçandos sons, corpos e letras. 
Salvador: EDUFBA, 2012. 
 
NASCIMENTO, Maria Letícia. B. P. Como se conduz a pesquisa da infância quando a 
educação é mais um campo a compor seus estudos? alguns elementos para discussão. In. 
Currículo sem Fronteiras, v. 15, n. 1, p. 79-93, jan./abr. 2015  
 
NÓVOA, Antônio. Os Professores na Virada do Milênio: do excesso dos discursos à 
pobreza das práticas. Mercado de Formação Docente: constituição, funcionamento e 
dispositivos. Belo Horizonte: Fino Traço, 2014. 
 
ORIANI, Valéria Pall. Relações de Gênero e Sexualidade na Educação Infantil: interfaces 
que envolvem as práticas pedagógicas. 2015 101p. Tese (Doutorado em Filosofia e Ciências) 
– Universidade Estadual Paulista, 2015.   
 
PACHECO, Caroline Brendel. Habilidades musicais e consciência fonológica: refletindo 
sobre o desenvolvimento infantil. In: ILARI, Beatriz; BROOCK, Angelita (Orgs.). Música e 
Educação Infantil. Campinas: Papirus, 2014. p. 69-98. 
 



287 
 

PASSOS, Eduardo; KASTRUP, Virgínia; ESCÓSSIA, Liliana da. (Orgs). Pistas do Método 
da Cartografia: Pesquisa-intervenção e produção de subjetividade /– Porto Alegre: Sulina, 
2015. 207 p. 
 
PASSOS, Eduardo. Pensando a Subjetividade com Conceitos Híbridos: a Psicologia em 
Interface com a Filosofia e a Biologia. In: Políticas da Cognição. KASTRUP, Virgínia; 
TEDESCO, Silvia; PASSOS, Eduardo. Porto Alegre: Sulina, 2008. 
 
PELÚCIO, Larissa. Abjeção e Desejo: uma etnografia travesti sobre o modelo preventivo de 
AIDS. /Larissa Pelúcio. – São Paulo: Annablume; Fapesp, 2009. 
 
PENNA, Maura. Música(s) e seu ensino. 2ª edição. Porto Alegre: Sulina, 2012. 
 
PIAGET, Jean. (1978). A Formação do Símbolo na Criança. Rio de Janeiro: Zahar. (Texto 
original publicado em 1964). 
 

_______. Epistemologia Genética. 4. ed.  São Paulo: WMF Martins Fontes, 2008. 
 
PINKER, Steven. Do que é feito o Pensamento: a língua como janela para a natureza 
humana. São Paulo: Companhia das Letras, 2008. 
 
PIRES, Flávia. O que as Crianças fazem pela Antropologia? Horizontes Antropológicos 
(UFRGS. Impresso) v. 34, p. 137-157, 2010. 
 
POERSCH, José Marcelino Interdependência dos membros da relação maturidade linguística, 
complexidade linguística. Letras de Hoje, Porto Alegre, v. 14, n. 44, p. 160- 187, jun. 1981. 
 
QUINTEIRO, Jucirema. Infância e Educação no Brasil: um campo de estudos em construção. 
In: DEMARTINI, Z. B. F.; FARIA, A.L.G.; PRADO, P.D. (Org.) Por uma cultura da 
infância: metodologias de pesquisa com crianças. Campinas, SP: Autores Associados, 2002. 
 

REZENDE, Marcos. (Org.) Mulheres de Axé. Salvador: Kawo Kabiyesile, 2013. 

 
RUBIN, Gayle. The Traffic in Women. Notes on the “Political Economy” of  Sex. In: 
REITER, Rayna (ed) Toward an Anthropology of Women. New York: Monthly Review 
Press, 1975. 
 
RUIS, Fernanda Ferrari. Ser Menino e Menina, Professor e Professora na Educação 
Infantil: um entrelaçamento de vozes. 2015. 224 f. Dissertação (Mestrado) - Universidade 
Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Faculdade de Ciências e Letras, 2015. 
 

RUIZ, Maria José F.. Reflexões sobre a Moralidade Infantil. Revista Iberoamericana de 
Educación (On-line), v. 25103, p. 1-19, 2003. Disponível em: 
https://rieoei.org/RIE/issue/view/74. Acesso jun de 2018. 
 
RUSSO, Danilo. De como ser professor sem dar aulas na escola da infância. In: FARIA, Ana 
Lúcia Goulart (Org.). O Coletivo Infantil em Creches e Pré-escolas: falares e saberes. São 
Paulo: Cortez, 2007. 
 



288 
 

SAFFIOTI, Heleieth. Rearticulando Gênero e classe social. In: Costa, a de O & Bruschini, C. 
Uma Questão de Gênero. Rio de Janeiro: Rosa dos Tempos; São Paulo: Fundação Carlos 
Chagas; 1992. p. 183-215. 
 
SANT’ANNA, Denise Bernuzz de. Descobrindo o corpo: uma história sem fim. In: Produção 
do Corpo. Revista Educação & Realidade, n 25 (2), Porto Alegre: UFTGS, 2000, p. 49-
58. 
 
SANTIN, Silvino. Educação Física: da opressão do rendimento à alegria do lúdico. Porto 
Alegre: Edições EST/ESEF – UFRGS, 1994 
 
SANTOS, Maria Stella de Azevedo. Meu Tempo é Agora. Assembleia Legislativa-Bahia. 
Salvador-BA1993 
 
SARDENBERG, Cecília Maria B. Da Crítica Feminista à Ciência a uma Ciência Feminista? 
In: ______. COSTA, Ana Alice A.; SARDENBERG, Cecília Maria B. (Orgs.) Feminismo, 
Ciência e Tecnologia. Salvador: REDOR/NEIM/FFCH/UFBA, 2002. p. 89-120. 
 
SARLO, Beatriz. Crítica do testemunho: sujeito experiência. In: SARLO, Beatriz. Tempo 
Passado. São Paulo: Cia das Letras, 2007. P. 23-44. 
 
SARMENTO, Manuel Jacinto. Gerações e Alteridade: Interrogações a partir da Sociologia 
da Infância. Educação & Sociedade. (Dossiê Temático Sociologia da Infância: Pesquisas 
com Crianças). CEDES – Brasil, 2005. Vol. 26, nº 91: 361-378. 

______. As culturas da infância nas encruzilhadas da segunda modernidade. In: 
SARMENTO, Manuel J. CERISARA, Ana Beatriz. (Org.). Crianças e Miúdos: perspectivas 
sociopedagógicas da infância e educação. Lisboa: ASA, 2004. 
 
______.; PINTO, Manuel. As crianças e a infância: definindo conceitos, delimitando o 
campo. In: SARMENTO, Manuel Jacinto e PINTO, Manuel. As Crianças, Contextos e 
Identidades. Braga, Portugal. Universidade do Minho. Centro de Estudos da Criança. Editora 
Bezerra, 1997. 
 
SARTRE, Jean. Paul. Em Defesa dos Intelectuais (1972). Tradução Sérgio Góes de Paula. 
São Paulo: Ática, 1994. Disponível em: https://rieoei.org/RIE/issue/view/74 . Acesso em: 03 
jan. 2018. 
 
SCOTT, Joan. W. Experiência. In: _____. SILVA, Alcione L.; LAGO, Mara C. S.; RAMOS, 
Tânia Regina O. (Orgs.) Falas de Gênero: teorias, análises e leituras. Florianópolis: 
Mulheres, 1999. p. 01-23. 
 
______. Gênero: Uma Categoria Útil para a Análise Histórica. Realidade & Educação, Porto 
Alegre, v. 20, n. 02, p. 71-99, jul./dez. 1995. 
 
______. Experiência. In: SILVA, Alcione L.; LAGO, Mara C. S.; RAMOS, Tânia Regina O. 
(Org.) Falas de Gênero: teorias, análises e leituras. Florianópolis – SC: Mulheres, 1999. p. 
01-23. 
 
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. Referencial Curricular Municipal para a 
Educação Infantil em Salvador/ Secretaria Municipal da Educação. Salvador, 2015.  



289 
 

SHORES, Elizabeth E. Manual de Portfólio: um guia passo a passo para 
professores/Elizabeth Shores e Cathy Grace. Trad. Ronaldo Cataldo Costa – Porto Alegre: 
Artmed, 2001. 
 
SILVA, Jacqueline Silva da. O planejamento no Enfoque Emergente: uma experiência no 
1º Ano do Ensino Fundamental de Nove Anos. 2011.Tese (doutorado). Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul. Faculdade de Educação. Porto Alegre, 2011. 
 
SOARES, Maria. Alfabetização no Brasil: O estado do conhecimento. Brasília: INEP/MEC, 
1989. 
 
SOUZA, Denise Silva de. Nós na Rede – Formação Continuada na Perspectiva do 
Coletivo de Coordenadores Pedagógicos de Salvador: tensões, desafios e potenciais. 2018, 
320p. Tese (Doutorado) Universidade Federal da Bahia. Faculdade de Educação da Bahia. 
Salvador – BA, 2018.  
 
VIANNA, Claudia P. A feminização do magistério na educação básica e os desafios para a 
prática e a identidade coletiva docente. In: ______. YANNOULAS, Silvia Cristina (Coord). 
Trabalhadoras, Análise da Feminização das Profissões e Ocupações. Brasília: Editorial 
Abaré, 2013. p. 159-180.  
 
VIGOTSKI, Lev Semenovich. A Formação Social da Mente: o desenvolvimento dos 
processos psicológicos superiores. 7 ed. São Paulo: Martins Fontes, 2007. 
 
VITORINO, César Costa. Provérbios cabinda em tampas de panelas: uma análise a partir 
da psicolinguística da leitura e da teoria dos espaços mentais. 2014, 120 p. Tese (Doutorado) 
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul Programa de Pós-Graduação em 
Letras. 2014. 
 
WALLON, Henri. Do ato pensamento: ensaio de psicologia comparada. Petrópolis: Vozes, 
2008. 
 
______. In:  DE LA TAILLE, Yves; OLIVEIRA, Marta Kohl de; DANTAS, Heloysa. Piaget, 
Vygotsky e Wallon: teorias psicogenéticas em discussão. São Paulo: Summus, 1992. 
 
WOODWARD, Kathryn. Identidade e diferença: uma introdução teórico e conceitual. In: 
SILVA, Tomaz Tadeu da. Identidade e Diferença. A perspectiva dos Estudos Culturais. 
Petrópolis: Vozes, 2000. 
 
 

 

 

 

 

 

 



290 
 

APÊNDICES 

 

APÊNDICE A – ROTEIRO DA OBSERVAÇÃO PARTICIPANTE 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 
FACULDADE DE EDUCAÇÃO DA BAHIA 
DOUTORADO MULTI-INSTITUCIONAL E MULTIDISCIPLINAR EM DIFUSÃO DO 
CONHECIMENTO 

 
 
ROTEIRO DA OBSERVAÇÃO 
 
- Observar todas as experiências que envolvam as crianças dentro do Centro Municipal de 

Educação Infantil. 

- As preferências das crianças em relação aos artefatos culturais como: músicas, - histórias, 

brinquedos e etc. 

- As falas das crianças em relação às questões que consideramos ter a ver com gênero. 

- Atitudes mediante situações de conflito que traduzam em relações de gênero. 

- As representações que as crianças demonstram sobre o ser homem e o ser mulher. 

- As interações entre as crianças em todos os espaços do Centro Municipal de Educação 

Infantil. 
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APÊNDICE B – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA 
OS RESPONSÁVEIS DAS CRIANÇAS 

 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DABAHIA 

DOUTORADO MULTI-INSTITUCIONAL E MULTIDISCIPLINAR EM DIFUSÃO 
DO CONHECIMENTO 

 

PROJETO DE PESQUISA: A INFÂNCIA E RELAÇÕES DE GÊNERO: UM ESTUDO 
SOBRE AS APRENDIZAGENS/EXPERIÊNCIAS COM/SOBRE AS CRIANÇAS NO 

COTIDIANO ESCOLAR 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Esta pesquisa seguirá os Critérios da Ética em Pesquisa com Seres Humanos conforme 
Resolução  nº 466/12 do Conselho Nacional de Saúde e Resolução nº 510/2016, Sobre a Ética 
em Pesquisa nas Ciências Humanas e Sociais. 
 

Prezados/as responsáveis, seu/sua filho/a está sendo convidado/a para participar da pesquisa 

que pretende investigar como as experiências vivenciadas pelas crianças de 03 a 05/06 anos de 

idade possibilitam/influem na aprendizagem sobre gênero. O objetivo geral é cartografar as 

expressões/significados de ser homem e ser mulher atribuídos pelas crianças (03 – 05/06 anos 

de idade) no cotidiano da educação infantil. A pesquisa está sob a responsabilidade da 

pesquisadora Amanaiara Conceição de Santana Miranda, Pedagoga, doutoranda do Programa 

de Doutorado Multi-institucional e Multidisciplinar em Difusão do Conhecimento vinculado 

Universidade Federal da Bahia e Universidade do Estado da Bahia. O trabalho está sob a 

orientação da Professora Doutora Suely Aldir Messeder da Linha de Pesquisa: Cultura e 

Conhecimento: Transversalidade, Interseccionalidade e (in) formação. 

A pesquisadora visa observar a convivência das crianças no espaço do Centro Municipal de 

Educação Infantil União da Boca do Rio. Para tanto algumas atividades poderão ser realizadas 

no mesmo local, com anuência da instituição, no período letivo de março de 2017 a fevereiro 

de 2018, em horário previamente acordado com a gestão escolar, coordenação pedagógica, 

professoras e auxiliares do desenvolvimento infantil. Os registros serão efetuados com auxílio 

de um gravador, máquina fotográfica, filmadora e desenhos das próprias crianças. As 

informações de todo o material recolhido serão armazenados de forma segura e qualquer 

publicação que venha a ser feita não incluirá nomes que identifiquem o/a seu/sua filho/a, 

garantindo a confidencialidade. 
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A participação do/a seu/sua filho/a é voluntária, sem custo e não receberá pagamento 

pela sua contribuição. Caso não deseje que o/a seu/sua filho/a não participe, sintam-se á 

vontade para não assinar este documento. Além disso, o seu consentimento para seu/sua filho/a 

participar desta pesquisa poderá ser retirado em qualquer momento, não havendo prejuízo para 

a criança. 

Caso tenha alguma dúvida, eu, Amanaiara Conceição de Santana Miranda pesquisadora 

responsável estarei à disposição para os esclarecimentos no Centro Municipal União da Boca 

do Rio, pois sou professora do grupo 03 ou como também no Programa de Doutorado Multi-

institucional e Multidisciplinar em Difusão do Conhecimento da Universidade Federal da 

Bahia, através do email dmmdc@ufba.br. 

Se você entendeu plenamente as informações prestadas e concorda com a participação 

do/a seu/ua filho/a, assine, juntamente com a pesquisadora, este documento em duas vias, uma 

lhe será entregue e a outra ficará com a pesquisadora. 

 

Autorização de Participação e Divulgação de Imagens das Crianças 

 

Eu, ________________________________________________________________, residente 

____________________________________________________________________________ 

Portador do documento_________________________, responsável pelo/a aluno/a _________ 

_________________________________________________________________________, do 

grupo______, autorizo a participação do/a meu/minha filho/a, a utilização da sua imagem 

(fotografias e vídeos), para fins de divulgação acadêmica da tese de doutoramento de 

Amanaiara Conceição de Santana Miranda, na qualificação e defesa no que tange ao projeto de 

pesquisa “Infâncias e Relações de Gênero: um estudo sobre as aprendizagens/experiências 

com/sobre as crianças no cotidiano escolar”. 

Salvador, Bahia, _____ de__________________ de 2017. 

 
 

Assinatura do/a responsável pela criança 
 

_____________________________________________________________________ 

Amanaiara Conceição de Santana Miranda 

Pesquisadora Responsável 
 




