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INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho é o resultado das reflexões e estudos que vêm sendo realizados 

pelos autores durante o diálogo que iniciaram em programa de pós-graduação na área de 

educação. As preocupações centrais recaíram sobre os entrelaçamentos e tensões entre 

aspectos macro, das relações sociais, e micro, das relações escolares, que constituem a 

construção das subjetividades de gênero1 no âmbito escolar. 

A importância de se estudar os mecanismos da escola relacionados à construção 

do gênero na subjetividade de meninos e meninas reside na possibilidade de entender as 

estruturas que sustentam as desigualdades de oportunidades na sociedade, como 

resultado de relações de poder, evidenciando a dominação masculina.  

O primeiro passo para buscar alternativas de transformação nas formas de 

relações desiguais – sejam elas de gênero, de classe social, de etnia, de orientação 

sexual, entre outras – que levam à discriminação e ao preconceito, é a conscientização a 

respeito desses mecanismos estruturais, bem como a identificação dos espaços de ação 

dos sujeitos nesse processo.  

Para entender como a escola influencia a construção do gênero na subjetividade 

infantil, foi necessário fazer a leitura do subtexto de gênero presente nas mensagens 

produzidas pela experiência escolar cotidiana das crianças.  

Concepções de mundo e orientações valorativas permeiam os conteúdos e 

práticas da escola, contribuindo para a dimensão formativa dos sujeitos, sejam eles 

professores/as, alunos/as ou demais integrantes do processo educativo. Algumas 

intenções são explícitas, outras estão implícitas nas atividades organizadas para ensinar 

e estruturar as práticas escolares. Como instituição, a escola é permeável a outras 

instâncias sociais. Dentro dela são constantemente produzidas e reproduzidas formas de 

organizar o trabalho e formas de usar o poder na sociedade.  

                                                 
1 Aqui a subjetividade de gênero é entendida de acordo com as afirmações de Scott, quando 
discute o conceito de gênero; para ela (...) gênero não pretende significar o mesmo que sexo, 
ou seja, enquanto sexo se refere à identidade biológica de uma pessoa, gênero está ligado à 
sua construção social como sujeito masculino ou feminino” (1995, p. 75). 



 2 

Tendo esse campo temático como pano de fundo, o estudo procurou responder 

as seguintes questões: em que direção a escola interfere na construção do gênero pelas 

crianças? Ela segue uma lógica binária, em que os gêneros são percebidos de forma 

polarizada, dicotomizada e fixa? Ou, ao contrário, ela direciona-se a uma lógica 

desconstrutiva dos binarismos, portanto, plural, flexível, em que diferentes 

masculinidades e feminilidades são consideradas?  

O estudo de caso teve caráter qualitativo, com o formato desejável para a 

investigação realizada em uma escola pública de gestão municipal da cidade de 

Curitiba-Paraná, constituída por duas turmas de cada série, da Educação Infantil até a 4ª 

série. O principal foco das observações foi uma das turmas de Educação Infantil com 29 

crianças, composta por 15 meninas e 14 meninos, de 5 a 6 anos. Algumas observações 

gerais a respeito da estrutura e organização espacial envolveram a escola como um todo.  

O procedimento metodológico utilizado foi a análise de conteúdo e os dados 

foram obtidos levando-se em consideração algumas dimensões da experiência escolar 

selecionadas, representadas pela sua estrutura proxêmica2, pelas rotinas, pela forma de 

apresentação do conhecimento no livro didático utilizado e pela transmissão de 

concepções de gênero das professoras.  

Os materiais empíricos foram agrupados separadamente de acordo com a 

substância dos dados: as filmagens em vídeo; as entrevistas: com as professoras, com a 

coordenadora pedagógica, com a diretora e com as crianças; e o livro didático. 

Posteriormente, a construção da análise e tratamento dos dados se deu pela triangulação 

das diferentes fontes de obtenção do material empírico. 

A investigação procurou minúcias, detalhes, indícios, pistas e signos, com a 

intenção de detectar as lógicas de gênero subjacentes às práticas escolares e de explicar 

o processo de incorporação dessas lógicas pelas crianças.  

Procurou-se apontar em que direção está sendo construída a subjetividade de 

meninos e meninas da Educação Infantil, nas diferentes dimensões da experiência 

                                                 
2 Proxêmica é a linguagem não-verbal composta pelo espaço corporal, espaço territorial e o 

tempo (GUIRAUD, 1991, p. 82) que expressa um produto cultural específico, que pressupõe 
regras de ocupação do espaço, de admissão ou repulsão de “estranhos”, ou seja, o uso do 
espaço pelo ser humano, , como a distância mantida entre os participantes de uma interação. 
Usamos expressões como "manter-se à distância", "guardar distância", "ocupar uma posição 
de destaque" para explicar o significado da posição e da distância mantida entre as pessoas. 
(idem, p. 83) 
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escolar investigadas, com base em um mapeamento das lógicas constitutivas do habitus 

de gênero.  

Para explicitar como se processa a construção do gênero na subjetividade 

infantil, o presente texto foi organizado em torno de duas partes interligadas 

articuladoras dos conceitos que configuraram o quadro teórico e empírico da pesquisa: 

habitus de gênero e experiência escolar cotidiana.  

 

 

1 A Construção do Habitus de Gênero 

 

Na literatura há controvérsias em relação ao conceito de habitus, que comporta 

diferentes interpretações. Portanto, será necessário apontar algumas de suas 

contradições e convergências, procurando explicitar de que forma o habitus de gênero 

se configura na escola, entendida como um dos importantes campos onde as 

subjetividades se constroem.  

 

1.1 Sobre o conceito de habitus  

A idéia de habitus foi introduzida em linguagem filosófica por Aristóteles 

para designar características do corpo e da alma adquiridas em um processo de 

aprendizagem: “São imputáveis ao hábito os atos que se fazem em consequência de os 

ter cumprido muitas vezes” (Livro primeiro, cap. X, p. 97). Como disposição estável e 

difícil de ser removida, um estar bem ou mal disposto para com alguma coisa, ao hábito 

caberia facilitar a ação dos indivíduos. Esta disposição estável contida na idéia de 

habitus orientava a ação em determinada direção, criando-se, graças à repetição, “uma 

conaturalidade entre sujeito e objeto, de forma que o hábito constituiria uma segunda 

dimensão do homem, assegurando a realização de uma ação determinada” (ORTIZ, 

2002, p. 157). 

Bourdieu vai resgatar a idéia escolástica do habitus enquanto um sistema de 

disposições que se liga à estrutura da personalidade do indivíduo. O habitus seria o 

sistema das 

...disposições duráveis e transferíveis, estruturas predispostas a funcionarem 
como estruturas estruturantes, isto é, como princípios geradores e 
organizadores de práticas e de representações que podem ser objetivamente 
adaptados a seu fim sem supor a intenção consciente dos fins e o domínio 
expresso das operações necessárias para atingi-los, objetivamente ‘reguladas’ 
e ‘regulares’, sem ser o produto da obediência a regras, sendo coletivamente 
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orquestradas sem serem o produto da ação organizadora de um regente. 
(1994, p.61) 

Em Bourdieu o habitus é um “... princípio gerador e unificador que retraduz 

as características intrínsecas e relacionais de uma posição em um estilo de vida unívoco, 

isto é, em um conjunto unívoco de escolhas de pessoas, de bens, de práticas”( 1996, p. 

21-22).  

Em contrapartida, para Lahire (1999) o ator não é socializado por uma única 

fórmula geradora ou princípio único de todas as práticas, como afirma Bourdieu, e sim 

numa pluralidade de mundos sociais com princípios de socialização heterogêneos e, às 

vezes, contraditórios. No entanto, a mais evidente sustentação de suas críticas está nas 

generalizações abusivas que as diferentes teorias da ação têm feito de seus resultados, 

principalmente a teoria de Bourdieu, da qual ele vai resgatar a noção de habitus. Ao 

relativizar a universalidade e durabilidade presentes na sua conceituação, Lahire 

argumenta que originalmente o habitus tem como campo de pertinência sociedades 

fracamente diferenciadas (pré-industriais e pré-capitalistas) e com baixo grau de 

objetivação e codificação. Desse modo, não seria a ferramenta adequada, na forma 

pensada por Bourdieu, para ser utilizada em análises de sociedades complexas, onde 

atores mais diferenciados confrontam-se com situações heterogêneas, concorrentes e até 

contraditórias do ponto de vista da socialização que desenvolvem.  

Setton faz uma interpretação do conceito de habitus que pode ser entendida 

como uma síntese entre as posições de Bourdieu e de Lahire. Para ela o habitus é 

compreendido como 

 ...um sistema flexível de disposições, não apenas visto como 
sedimentação de um passado incorporado em instituições sociais 
tradicionais, mas um sistema de esquemas em construção, em 
constante adaptação aos estímulos do mundo moderno; habitus como 
produto de relações dialéticas entre a exterioridade e uma 
interioridade; habitus visto de uma perspectiva relacional e processual 
de análise, capaz de apreender a relação entre o indivíduo e a 
sociedade, ambos em processo de transformação (2002, p. 69). 

Assim sendo compreende-se habitus como um sistema de disposições, 

esquemas de ação que, apesar de incorporados no passado, são passíveis de mudança e 

transformação pelo processo de socialização presente em diferentes contextos, entre eles 

o cotidiano escolar.  

O termo disposição, segundo Bourdieu, é particularmente pertinente para 

designar o conceito de habitus, pois “(...) ele exprime o resultado de uma ação 

organizadora apresentando um sentido próximo de palavras como estrutura; designa 
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uma maneira de ser, um estado habitual (em particular do corpo) e uma predisposição, 

uma tendência, uma propensão ou uma inclinação” (1999, p. 62). Estão associados ao 

termo habitus o conjunto das disposições de normas sociais que regulam as práticas dos 

sujeitos em ação. Ele se constitui através de um trabalho social de nomeação e de 

inculcação que transforma e inscreve uma identidade instituída, em uma natureza 

biológica – é a incorporação da lei social. É desta forma que se pode falar de um habitus 

de gênero que se impõe desde a primeira infância, sendo as crianças objeto de 

expectativas coletivas muito diferentes segundo seu sexo. (BOURDIEU, p. 48) 

As aparências biológicas e os efeitos bem reais produzidos, nos corpos e nos 
cérebros, por um longo trabalho colectivo de socialização do biológico e de 
biologização do social conjugam-se para inverter a relação entre as causas e 
os efeitos e fazer surgir uma construção social naturalizada (os ‘géneros’ 
enquanto habitus sexuados) como o fundamento natural da divisão arbitrária 
que está no princípio tanto da realidade como da representação da realidade e 
que por vezes se impõe à própria investigação. (id. ibid. p.3) 

As disposições de gênero podem ser entendidas como esquemas organizados por 

um sistema de expectativas subjacentes ao comportamento sexualmente tipificado, ou 

seja, aquele comportamento ou ação considerado como o mais apropriado para um 

determinado sexo. Desta forma, de acordo com Bourdieu, as expectativas “... 

especificam-se segundo as posições e disposições de cada agente: apresentam-se como 

coisas a fazer ou não-possíveis de fazer, naturais ou impensáveis, normais ou fora-do-

comum, para esta ou aquela categoria, quer dizer em particular para um homem ou para 

uma mulher (e desta ou daquela condição)” (id. ibd., p. 49). 

Durante a socialização muitos comportamentos se tornam sexualmente 

tipificados e assumem a forma de estereótipos. Presente em estado objetivado, no 

mundo social e em estado incorporado no habitus de gênero, o estereótipo funciona 

como uma espécie de "sentido de jogo" (illusio de Bourdieu) que não requer a 

necessidade de raciocinar para se orientar e se situar de maneira racional. Os 

estereótipos envolvem expectativas sobre as disposições e comportamentos típicos para 

os sexos.  

É através do acordo entre as estruturas objetivas e as estruturas subjetivas que se 

fundamenta a crença na legitimidade da hierarquia sexual, pela qual o masculino possui 

um lugar de ascendência sobre o feminino, o que se configura no 

estabelecimento/imposição de papéis de gênero. As diferenças objetivas de gênero, 

assim como as de classe e de raça, se subjetivam, através do habitus, nas disposições 
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que os indivíduos possuem em consumir como legítimas as obras que reproduzem uma 

ordem previamente dada.  

Portanto, o habitus de gênero define as características específicas da 

subjetividade masculina e feminina, contribuindo para que os esquemas de pensamento, 

julgamento e ação que constituem o habitus masculino e feminino se expressem em 

forma de consensos sumários sobre o sentido das práticas. Há, portanto, um código 

tácito, constituído por índices verbais e, principalmente não-verbais, que vai 

configurando a subjetividade dos sujeitos desde a infância em relação ao gênero. 

Segundo Bourdieu, esses índices só podem ser compreendidos por pessoas que tenham 

aprendido a ler e decifrar o código (1999, p. 29). 

 

1.2 As lógicas de gênero e o habitus 

Qual lógica de ação é expressa pelas distinções que estão sendo construídas no 

espaço escolar em relação ao gênero?  Decifrar o código dessa linguagem tácita é 

fundamental para detectar o habitus que está sendo construído e, em consequência, 

conformando as subjetividades dos sujeitos no universo escolar. 

As diferentes lógicas de gênero que permeiam as estruturas e práticas escolares 

são incorporadas e expressadas na forma de habitus. Essa “linguagem silenciosa”, no 

sentido empregado por Hall (1994), é um produto das ações dos sujeitos, condicionado 

pelas estruturas objetivas do contexto cultural em que estão inseridos.  

Percebeu-se que duas lógicas se estabelecem neste contexto: a lógica binária, 

fixa, fruto do pensamento moderno, e a lógica plural, flexível, presente no pensamento 

pós-moderno, aqui denominada de lógica desconstrutiva. Os trabalhos que tratam da 

construção do gênero na escola, apesar de sinalizarem para a existência dessas duas 

lógicas, não as focam explicitamente como aspecto central das investigações, portanto 

torna-se importante e necessário que esse estudo seja feito. 

O pensamento moderno foi e é marcado pelos princípios de visão e divisão do 

mundo, representados por pares de opostos que orientam e influenciam os julgamentos, 

percepções e ações das pessoas. As oposições binárias são pares dicotômicos presentes 

na sociedade, construídos histórica e culturalmente, porém percebidos como naturais, 

como se fizessem parte da “ordem das coisas”. São diversos os pares de opostos que 

acabam se relacionando dentro de uma lógica rígida que polariza e radicaliza as 

diferenças e as oposições. Assim, tem-se um verdadeiro sistema de oposições tais como: 

alto/baixo, ativo/passivo, opressor/oprimido, dominante/dominado, que se associam à 
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oposição masculino/feminino. A dicotomia marca a separação, a diferença e ao mesmo 

tempo determina o primeiro elemento como superior. 

Uma das características do pensamento pós-moderno é justamente o forte 

questionamento e a crítica à lógica dicotômica presente nas oposições. Sua proposta é 

de que se faça uma desconstrução da lógica instituída.  

Talvez a consequência mais positiva e significativa da desconstrução dessa 

oposição binária seja a abertura para que se possa compreender e incluir as diferentes 

formas de masculinidade e feminilidade construídas socialmente. “Mulheres e homens 

que vivem feminilidades e masculinidades de formas diversas das hegemônicas e que, 

portanto, muitas vezes não são representados/as ou reconhecidos/as como 

‘verdadeiras/verdadeiros’ mulheres e homens, fazem a crítica a esta estreita concepção 

binária” (LOURO, 1997, p. 34). Portanto, paradoxalmente falando, a desconstrução da 

lógica da oposição binária implica na constituição de outra lógica, esta plural e 

desconstruída. 

“Desconstruir, enquanto noção pós-moderna por excelência, recebeu o 

significado de provocar uma ruptura em algo que parecia unificado” (VAITSMAN, 

1994, p. 38). Questionar as oposições binárias, como já foi mencionado anteriormente, 

implica a construção de outra lógica de percepção e representação das subjetividades em 

que se leva em consideração a pluralidade e complexidade nas formas de expressão de 

raça, etnia, classe, orientação sexual e de gênero.  

As estratégias desconstrutivas ajudam a aguçar o olhar sobre algumas 

polaridades, no sentido de superar ou rejeitar o caráter fixo e permanente das oposições. 

Como consequência pode haver um processo de deslocamento e reversão dos termos da 

oposição, demonstrando que um pólo está presente no outro. Nessa perspectiva, homens 

e mulheres não são vistos como essências ou identidades fixas, mas se reconhecem as 

diferenças no interior de cada pólo.  

Não há dúvidas a respeito das possibilidades de análise que se abrem com a 

utilização do processo desconstrutivo. No entanto, como nos alerta Vaitsman, a 

heterogeneidade como absoluto e o repúdio às análises teóricas sobre macroestruturas 

sociais que institucionalizam a desigualdade são limitações presentes no pensamento 

pós-moderno.  
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Embora na sociedade contemporânea as identidades sejam complexas e 
fragmentadas e sua análise não possa basear-se em categorias gerais como 
classe ou gênero, por exemplo, que de fato não dão conta da multiplicidade 
dos determinantes das identidades sociais, elas não devem ser excluídas da 
análise. Constituem pontos de referência para se estabelecer vínculos entre 
narrativas locais, os problemas contextuais e as transformações macro-
históricas (1994, p. 40). 

 
A noção de habitus ajuda a compreender como o gênero se individualiza e se 

incorpora à subjetividade, portanto, interessam de forma mais particular a este trabalho 

os elementos que contribuam para a leitura dos códigos silenciosos que sutilmente 

compõem o habitus de gênero da experiência escolar das crianças. 

 

2 A Experiência Escolar Cotidiana 

 

O cotidiano escolar está repleto de indícios de como se processa a incorporação 

do habitus de gênero. Nesse sentido, se faz necessário deslindar os índices não-verbais 

de expressão do gênero que contribuem para a formação dos habitus masculinos e 

femininos das crianças na escola. Há, portanto, uma linguagem silenciosa do habitus na 

estrutura da experiência escolar que carece ser desvelada. 

Rockwell (1997) desenvolve com maiores detalhes as dimensões da experiência 

escolar a partir da noção de cotidiano. Estar em qualquer escola durante cinco horas por 

dia, 200 dias por ano durante seis ou mais anos deixa marcas na vida das pessoas. O 

conteúdo da experiência escolar está subjacente nas formas de transmitir o 

conhecimento, de organização das atividades de ensino e nas relações institucionais que 

sustentam o processo escolar. O conteúdo específico que se transmite implicitamente 

em cada dimensão se encontra em diferentes ações, situações ou objetos da experiência 

escolar. Cada elemento pode ser portador de vários conteúdos ou mensagens. 

A escolarização é, portanto, fator de peso no processo de construção do gênero 

na subjetividade. No entanto, se torna necessário buscar novos elementos que possam 

ajudar a compreender de forma mais detalhada "o como" da construção desse processo.  

As dimensões da experiência escolar, selecionadas para a investigação a partir 

de Rockwell (idem, 1997), foram a estrutura da experiência escolar, a apresentação do 

conhecimento no livro didático e a transmissão de concepções de mundo das 

professoras.  
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2.1 A estrutura da experiência escolar: aspectos proxêmicos e rotinas 

Os estudos no campo da comunicação não verbal têm crescido bastante e trazem 

contribuições importantes para que se possam decodificar as mensagens de gênero 

expressas no cotidiano da experiência escolar. Uma das vertentes dos estudos em 

comunicação não verbal que procura justamente compreender o significado dessas 

mensagens presentes nas formas de organização dos espaços foi denominada, por E.T. 

Hall (1977), de proxêmica. Hall desenvolveu uma semiologia do espaço definindo 

índices proxêmicos para interpretação de distâncias e posições em relação ao espaço 

territorial e corporal. 

A proxêmica trata dos usos, organização e formas de ocupação dos espaços, nos 

diferentes ambientes. A delimitação dos espaços, pessoal, grupal ambiental, é 

determinada pelas características socioculturais que definem territórios invisíveis que 

todos ocupam.  

A distância escolhida depende das relações interindiviuais, dos sentimentos e 

atividades dos indivíduos envolvidos na situação. Daí a necessidade de se estar atento a 

estas situações no contexto da formação, dado que a forma como utilizamos o nosso 

espaço e o dos outros transmite diferentes significados e o modo de relação que 

pretendemos estabelecer.  

A leitura das distâncias e dos arranjos espaciais revela importantes índices não 

verbais sobre as relações de gênero e sobre os habitus que definem preferências, gostos 

e comportamentos das crianças no espaço escolar. 

Em estudos como os de Thorne (1993), Louro (1997) e Souza e Altmann (1998), 

alerta-se que a organização do espaço escolar e sua utilização por meninos e meninas 

ocorre de maneiras distintas. As estruturas escolares geram um habitus que define, tácita 

e muitas vezes inconscientemente, quem deve ocupar determinado espaço e com quem 

deve fazê-lo. No entanto, o espaço da escola é também caracterizado pela disputa de 

diferentes lógicas de ação dos sujeitos. Como evidenciaram Souza e Altmann: 

Ele é complexo, sutil e marcado por inúmeras resistências individuais e 
grupais, bem como por profundas contradições. Nesse processo, a tendência 
conservadora lógica – presente em toda comunidade social para reproduzir 
comportamentos, valores, idéias, artefatos e relações que são úteis para a 
própria existência do grupo humano – choca-se inevitavelmente com a 
tendência, também lógica, que busca modificar os caracteres dessa formação 
que se mostram desfavoráveis para alguns dos indivíduos ou grupos que 
compõem o complexo e conflitante tecido social (1988, p.17). 
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De acordo com Louro (1997), no espaço escolar podem estar sutilmente 

presentes e tidas como “naturais”, formas distintas de meninos e meninas se 

movimentarem, agrupando-se e ocupando posições diferentes. Parece que os meninos 

precisam de mais espaço que as meninas e que “naturalmente” preferem atividades ao ar 

livre. Há uma tendência nos meninos de invadir os espaços das meninas, de interromper 

suas brincadeiras. Essa cultura faz parte de um longo aprendizado, incorporado na 

forma de um habitus de gênero, que vai colocar cada um no seu lugar.  

Procurando responder à questão central do estudo, foi necessário deslindar os 

processos pelos quais o gênero se expressa na experiência escolar cotidiana das crianças 

da Educação Infantil. Com base na análise realizada, percebeu-se que a professora da 

turma não interferia nas escolhas das crianças para a ocupação dos arranjos espaciais de 

sala de aula, sejam eles em grupo ou individuais. Desta forma, as crianças procuravam 

sentar-se, na maioria das vezes, próximas a colegas do mesmo sexo, com quem se 

estabelecia a maioria dos contatos. Portanto, havia uma tendência à separação que se 

reforçava pela não interferência da professora.  

Neste sentido, seria importante do ponto de vista de uma lógica desconstrutiva, 

que se estabelecesse a maior versatilidade possível nas formas de contato entre meninos 

e meninas para romper com alguns estereótipos. Outra questão que se reporta à 

organização espacial, agora no que se refere ao contexto da escola, é a forma de 

organização dos pátios de recreio em sua mobilidade e canalização de interesses.  

Quando a escola faz a opção por organizar os meninos e meninas em espaços 

separados, está passando, tacitamente, uma mensagem de gênero reforçadora dos 

estereótipos que reproduzem valores abonadores de desigualdades e injustiças sociais, 

marcas da dominação masculina. Esses espaços comportam, entretanto, reações de 

resistência, obtidas e construídas no cotidiano escolar. A resistência das meninas, 

evidenciada pela reivindicação junto à direção da escola para que também pudessem 

ocupar o pátio maior, significa um avanço no sentido da igualdade de direitos, mas não 

no sentido do direito de convívio. Portanto, uma ação consciente da escola seria fazer a 

divisão dos espaços sem levar em consideração o gênero. Por exemplo, uma alternativa 

menos “generificada” seria a divisão por séries com rodízios dos espaços.  

O outro aspecto observado na estrutura da experiência escolar das crianças, diz 

respeito às rotinas. As rotinas são aqui entendidas como aquelas práticas diárias que se 

repetem constantemente, constituindo regularidades. São essas regularidades, que 

aparecem como regras implícitas nas práticas escolares, e que serão incorporadas por 
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meninos e meninas como “naturais”, como se fizessem parte da “ordem das coisas”. 

Embutidas nessas rotinas estão as lógicas de gênero que serão aprendidas, apreendidas e 

incorporadas na forma de habitus de gênero, entendido como um dos aspectos mais 

importantes constitutivo da subjetividade das crianças.  

Entre as rotinas analisadas esta a forma de organização de filas pela escola. As 

filas são formas de organização que podem estar ensinando vários conceitos importantes 

de relacionamento social, como, por exemplo, saber esperar a sua vez, respeitar o lugar 

do outro, entre outros.  

Estas questões aparentemente “menores” que fazem parte das rotinas da 

experiência escolar e que podem passar despercebidas trazem indícios importantes e 

reveladores do verdadeiro “mundo social” que é a escola. Portanto, não podem e não 

devem ser negligenciados pelos pesquisadores da cultura da escola e da cultura escolar 

(FORQUIN, 1993). 

Na escola investigada, as filas são necessárias para organizar a circulação das 

crianças, pois existem muitas rampas e escadarias. No entanto, a forma mais prática e 

comum utilizada para essa organização foi a separação por sexo. Isso reforça a idéia de 

que o sistema sexo/gênero é um dos principais mediadores sociais para regular as 

relações entre as pessoas.  

A lógica binária na organização das filas demarca a posição que cada uma e cada 

um deve ocupar, dando a idéia de mundos separados: meninas de um lado e meninos de 

outro.  

Dessa forma, pela soma de aspectos aparentemente insignificantes, como a 

formação de filas separadas por sexo, a escola vai interferindo na formação do habitus e 

por sua vez direcionando a construção do gênero na subjetividade infantil.  

Em uma perspectiva desconstrutiva, poderiam ser propostas outras 

possibilidades de organização, como por exemplo, as filas mistas. 

 

2.2 As concepções de gênero das professoras 

As questões de gênero não estão conscientemente sendo trabalhadas pelas 

professoras no sentido da superação de modelos sexistas na escola. Mesmo que em 

algumas situações tenham sido evidenciadas nas suas falas indícios de uma lógica 

desconstrutiva, há uma tendência maior em considerar comportamentos e atributos 

como rigidamente relacionados ao feminino e ao masculino. Estas formas de visão do 

mundo quando não refletidas criticamente, não só em relação ao sexismo, mas também 
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em relação ao racismo, homofobia, entre outros, faz com que se cristalizem as 

“verdades” não permitindo a ampliação de uma leitura mais coerente da realidade 

social.  

As questões de gênero não são prioridade na escola e, segundo a coordenadora, 

justamente por não se apresentarem problemas em relação a isto. Mas é por não terem 

desenvolvido o senso crítico e afinado seus olhares para enxergar, e nem aprendido a ler 

os códigos tácitos pelos quais se reforçam e se reproduzem os valores dominantes de 

uma lógica dualista de gênero, que se perdem oportunidades de fazer o enfrentamento e 

a superação de estereótipos que levam às desigualdades sociais. 

Apesar de haver uma preocupação nas diretrizes curriculares nacionais quanto às 

questões de gênero, muito pouco tem sido realizado de forma consciente e intencional 

na formação das professoras. O que ficou evidenciado é que nem nos cursos de 

assessoramento pedagógico a temática de gênero ganha relevância. Portanto, se torna 

necessária, e de forma urgente, a sensibilização e a capacitação de professoras e 

professores para que possam revisar as suas concepções de gênero, mas também de 

outros condicionantes sociais das subjetividades, para que possam ressignificar o gênero 

a partir de uma lógica desconstrutiva junto aos alunos e alunas. 

Assim sendo, e concordando com Bordo (2001), a desconstrução das 

dicotomias, – que têm marcado e ainda marcam a construção do gênero nas 

subjetividades de meninos e meninas na sua experiência escolar cotidiana – só se 

efetivará concretamente se forem trazidas para o centro das arenas de debates e 

reflexões, outras possibilidades de construção das subjetividades, mais flexíveis e 

plurais, em que se admitam semelhanças e diferenças tanto inter quanto intragêneros. As 

consequências destas ações podem servir de resistência ao habitus já formado, 

possibilitando sua transformação, mesmo que gradativa.  

 

2.3 As formas de apresentação do conhecimento no livro didático 

O livro didático, apreciado ou execrado, sofrendo ou não interferência quando 

do seu uso pelo docente, sempre acaba sendo utilizado, de uma forma mais ou menos 

intensa, conforme constatado em estudos anteriores de Santos (2007) e Teixeira (2009).  

A análise de conteúdo do livro didático foi feita através de recortes em duas 

unidades de registro: a linguagem escrita e a linguagem icônica. Constatou-se a 

predominância da lógica binária por meio da análise de referências explícitas e 

implícitas das relações de gênero no livro. O aspecto mais marcante dessa constatação 
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se evidenciou, principalmente, pela invisibilidade do feminino nas mensagens implícitas 

do livro. Entre outros elementos analisados, o exemplo mais marcante dessa 

invisibilidade se caracterizou pela descrição e pela representação do ser humano 

genérico: por um lado a descrição do ser humano feita por palavras que designam o 

masculino, como o homem, “o” cientista, e nenhuma vez por palavras que designam o 

feminino; por outro lado, pela maior frequência com que apareceram figuras masculinas 

para representar os seres humanos de uma maneira geral. 

Ficou claro, após esta análise do livro didático, o quanto as questões de gênero, 

apesar de já constarem de diretrizes curriculares nacionais (RCNEI), carecem ainda de 

reflexões orientadas por uma lógica desconstrutiva.  

Além das questões apontadas no livro didático, a preparação de material didático 

pela professora também não passa por uma crítica em relação ao gênero. Isso ficou 

evidenciado numa tarefa proposta aos alunos: em uma folha tinha o desenho de meninos 

jogando futebol; o significado simbólico dessa figura é que meninas não jogam futebol 

ou, meninas não jogam com meninos. Então se percebe uma falta de preparo em relação 

ao aprendizado dos códigos para se fazer a leitura dos condicionantes sociais de gênero. 

Rosemberg (1989), em seus estudos sobre os processos de discriminação sexual 

presentes no livro didático, aponta para dois direitos fundamentais que não são 

respeitados: o da existência e o da individualidade. A autora denuncia as formas de 

sexismo nos livros didáticos brasileiros que podem ser analisadas sob diferentes 

ângulos: o aparecimento de personagens femininas com menor frequência nas 

ilustrações, fato também observado na investigação realizada nesse estudo; as atividades 

das mulheres estão mais voltadas para o lar; separação de universos do dizer feminino e 

do fazer masculino, entre outros. 

Há uma tendência para a cristalização dos estereótipos sexuais que, na sua 

extensão, vão consolidar o processo de discriminação do feminino. A razão disto é uma 

visão androcêntrica do mundo que se impõem como a medida de todas as coisas e se 

evidencia como estando na ordem “natural” do mundo. No entanto, nada mais é do que 

um arbitrário cultural que assume os contornos daquilo que Bourdieu chamou de 

violência simbólica. 

As mensagens de gênero são passadas de forma explícita ou implícita nos textos 

do livro didático. Paulson menciona o uso dos verbos transitivos em livros didáticos em 

Honduras nos quais se constata que em quase 90% dos casos, homem ou menino inicia 

a atividade verbal e a mulher ou menina recebe a ação verbal. “Depois de tal educação, 
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não deve surpreender que as mulheres sintam que é antinatural que elas tomem 

iniciativa!” (2002, p. 29). 

Pode-se inferir que os livros didáticos tendem a organizar as práticas escolares 

por meio de regras e padrões, o que leva Popkewitz a defini-lo como um marcador que 

organiza as crianças na ordem moral da escola. “Situa-se como um monumento da 

cultura e da possibilidade de educar com o qual as crianças são comparadas e situadas” 

(2001, p. 111).  

Tanto como organizadores de práticas quanto como reflexos de problemas 

enfrentados nessas práticas, os livros têm sido reconhecidos como instrumentos e 

receituários a sugerir contra-interpretações.  

 

4 Considerações finais 

 

As reflexões que o estudo ensejou convergem para a ênfase nas relações entre 

aspectos do micro contexto da experiência escolar cotidiana e fatores sociais. Apesar de 

a cultura escolar ser influenciada pelos determinantes macroestruturais, também 

influencia e interfere dialeticamente nessas mesmas estruturas, promovendo a 

construção do gênero na subjetividade das crianças de uma forma específica.  

O mapeamento das lógicas de gênero subjacentes ao contexto escolar 

investigado permite inferir que a escola é, a um só tempo, reprodutora e produtora das 

relações de gênero estabelecidas na sociedade. Mesmo que haja predominância de uma 

lógica binária, a presença de uma lógica desconstrutiva é um forte indício de que as 

transformações podem ocorrer, mesmo que de forma lenta e gradativa. 

Os sujeitos no universo escolar têm uma autonomia relativa, que permite um 

espaço de manobras e estratégias passíveis de ser entendias como resistências aos 

padrões e modelos sociais de gênero. Principalmente em se tratando das crianças, isto 

fica ainda mais evidenciado: elas subvertem e transgridem as fronteiras de gênero 

socialmente estabelecidas. 

Diante destas constatações, fica evidente que as análises relacionais e de 

interdependência entre as micro e as macroestruturas apresentam maiores possibilidades 

explicativas de como os processos de diferenças, não só de gênero como de raça, etnia, 

orientação sexual, entre outros, se transformam em desigualdades perante a escola e a 

sociedade. Portanto, são possibilidades de enfrentamento e resistência aos mecanismos 
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de reprodução social e cultural dos desajustamentos e desigualdades de uma maneira 

geral.  
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