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Resumo 

 

Este estudo tem como proposta a reflexão sobre como a organização pedagógica e 

espacial na Educação infantil influenciam na construção das identidades de gênero 

das crianças. A Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica, marca a 

primeira experiência de escolarização, quando as crianças começarão a conviver 

num grupo social mais amplo, numa instituição com características diferentes das do 

meio familiar e da escola obrigatória. As relações entre as crianças na Educação 

Infantil apresentam-se como uma das formas de introdução de meninos e meninas 

na vida social.  A escola é uma dessas instituições que tem transmitido e 

reproduzido, por meio de suas práticas sociais, valores e comportamentos, 

considerados adequados, formando sujeitos masculinos e femininos. Os dados 

serão coletados por meio de imagens fotográficas e observação estruturada. 

 

Introdução 

 

Na Educação Infantil, as questões de gênero emergem em várias situações 

sem que haja intencionalidade, e em geral são tratadas de acordo com a cultura 

social que determina o que é de menino e o que é de menina, sem uma reflexão que 

problematize estas questões. 

De acordo com Louro (1997, p. 77) gênero é o “modo como as diferenças 

sexuais são compreendidas numa dada sociedade, num determinado grupo, em 

determinado contexto”. Ou seja, o que delimita as questões de gênero, são as 

maneiras como são  representadas na cultura através do modo de falar, pensar ou 

agir sobre o assunto. 

De acordo com Faria (2006), é importante estudar a reprodução das relações 

de gênero nesta etapa da educação, nível escolar ainda pouco pesquisado da 

perspectiva de gênero, porque é atualmente um contexto privilegiado de 

socialização primária, considerando o ingresso das crianças a partir dos três (3) 

meses de idade, e sua longa permanência diária, das sete às dezessete horas em 

algumas Instituições de Educação Infantil (IEIs).  

A autora explica que nos cenários e rotinas da educação infantil, a construção 

objetiva e subjetiva de gênero se dá, inicialmente, de forma implícita e dissimulada 

através da vivência de uma pedagogia organizacional e visual que impõe objetos, 
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lugares, atividades e relações aos meninos e meninas. Tal construção necessita ser 

explicitada pela lente crítica feminista, que denuncia as questões de gênero e suas 

conseqüências para o desenvolvimento psicossocial.  

Carvalho, Costa e Mellho (2008) apoiando-se em Bordieu (1999) descrevem a 

pedagogia organizacional como: 

A configuração espacial das ações e objetos, ou seja, os cenários impostos 
às crianças, e a prescrição de atividades e interações que devem ocorrer 
nesses cenários, bem como os signos e símbolos expostos às crianças nas 
rotinas escolares. Esses cenários, que contêm significados, propiciam e 
normatizam as cenas/interações entre meninos, meninas e educadoras, 
sinalizando e confirmando o desenvolvimento de roteiros mais ou menos 
prescritivos que impõem princípios de visão e divisão e, conseqüentemente, 
(re)produzem habitus e relações de gênero  
 

O espaço e a organização da escola não são elementos neutros, ao contrário 

estão impregnados de ideologia simbólica sobre o papel de meninas e meninos nas 

relações sociais, e por este motivo carecem de investigação e análises que auxiliem 

a reflexão sobre o tema. 

 

Objetivo 

Descrever como são as organizações pedagógicas das atividades e dos 

espaços em três Instituições de Educação Infantil (IEI), e analisar como estas 

influencia a construção das identidades de gênero das crianças. 

 

Desenvolvimento  

A abordagem de investigação qualitativa possibilita a interação com os 

sujeitos em suas atividades cotidianas, práticas onde serão coletados os dados para 

as análises de gênero no trabalho pedagógico. Cenas e/ou situações cotidianas 

serão interpretadas à luz das discussões teóricas um movimento conduzido pela 

categoria gênero.  

O estudo está sendo desenvolvido em quatro fases: a) levantamento de 

fontes; b) seleção dos locais de pesquisa e dos instrumentos e procedimentos de 

coleta de dados; c) organização para análise e discussão dos dados coletados; d) 

apresentação dos resultados. 

 

Método 

Pesquisa qualitativa realizada em três Instituições de Educação Infantil (IEI), 

localizadas no interior do estado de São Paulo. Os dados serão coletados por meio 
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de observação estruturada das atividades cotidianas das escolas, e de imagens 

fotográficas da organização e decoração visual do espaço, obtidas com o 

consentimento das instituições pesquisadas. 

 

Resultados Preliminares 

A análise do levantamento das fontes até o momento tem demonstrado que 

de forma geral, as instituições usam elementos ligados a gênero como critério de 

organização dos espaços e da rotina escolar, ou seja, existe uma intencionalidade 

pedagógica que tem no sexo importante critério para a organização e para o uso dos 

tempos e espaços.  
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