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APRESENTAÇÃO

O presente trabalho é constituído de três partes.  A primeira parte é composta por 

um memorial  educativo,  onde foram colocadas várias experiências formais e informais da 

minha vida educativa. Com este memorial foi possível que eu fizesse uma reflexão da minha 

vida acadêmica e me ajudou a perceber todos os caminhos que me trouxeram até aqui.

A segunda parte, “A Importância das Relações de Gênero no Ambiente Escolar” 

está dividida em dois capítulos.  O primeiro deles é “Homens não choram e mulheres são 

delicadas”: Um breve histórico das questões de gênero.

No  primeiro  capítulo  está  presente  uma  reflexão  a  respeito  das  teorias  e 

fundamentações de gênero, com o intuito de elucidar o leitor à respeito das concepções desta 

teoria, facilitando assim a compreensão dos próxmios capítulos.

No capítulo 2 foi realizado um breve levantamento histórico a respeito das questões 

sobre gênero e educação infantil, e como estas questões ocorrem no dia a dia da escola.

Já no capítulo 3 estão presentes todos os meus relatos e observações colhidas no dia a 

dia da sala de aula.

Por  fim,  na  terceira  e  última  parte faço  uma  breve  reflexão  sobre  as  minhas 

perspectivas profissionais, relatando os meus desejos e anseios no campo do trabalho.

Neste trabalho de conclusão de curso pretendo refletir sobre as relações de gênero 

presentes no dia a dia da sala de aula da educação infantil. Sabe-se que, no dia a dia, diversas 

pessoas  sofrem  diversos  tipos  de  preconceito  e  descriminação,  e  dentre  todos  estes 

preconceitos está presente o gênero. Muitas vezes deixada de lado, as temáticas envolvendo 

gênero são importantes  ferramentas  para se  diminuir  a  desigualdade.  Embora  muita  coisa 

tenha evoluído neste assunto, ainda está claro que há muito para ser discutido para que, de 

fato, aja uma diminuição do preconceito.

Propor uma fórmula que exclua o preconceito de uma vez por todas da sociedade é 

impossível, mas o primeiro passo deve ser dado para que se comece a pensar e discutir formas 

para diminuir o preconceito.

9



PARTE I 

MEMORIAL  

A MINHA HISTÓRIA: A EDUCAÇÃO QUE PERMEIA A VIDA
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A MINHA HISTÓRIA: A EDUCAÇÃO QUE PERMEIA A VIDA

Nascido e criado durante toda a minha vida no Distrito Federal, não vivenciei outro 

modelo educacional, ou modo de vida, se não os modelos encontrados na capital do país, a 

qual uma família de classe média vivencia.  Para ser mais preciso, passei toda minha vida 

estudando e morando em Taguatinga, cidade satélite do Distrito Federal, e só estudei em outra 

cidade quando finalmente passei no vestibular da UnB para o curso de pedagogia. Mas, antes 

disso, existe uma longa caminhada e muitos fatos que devem ser lembrados. Portanto, sem 

querer ser redundante, irei começar do começo.

Minha família é composta por quatro pessoas: eu, meu pai, minha mãe e meu irmão. 

Meu pai, nascido em Minas Gerais, chegou à capital federal ainda muito novo, saindo de uma 

cidade do interior com poucos recursos. Mesmo assim, teve forças para chegar à Brasília, com 

muitos sonhos na bagagem e muita coragem. Pelo fato de vir de uma família pobre, começou 

a trabalhar  muito  cedo e não teve  oportunidade  de  avançar  nos  estudos,  tendo concluído 

somente até o 5º ano do ensino fundamental (antiga 4ª série do ensino primário). 

Já  a  minha mãe,  também chegou muito  nova a  capital  do país,  porém,  vinda de 

Cuiabá – Mato Grosso. Pelo fato de ter nascido e crescido em uma capital,  ela teve mais 

oportunidades, apesar da vida difícil que sua família tinha. Mesmo assim, ela conseguiu ter 

uma boa base educacional, apesar de ter que conciliar os estudos com o trabalho, assim, com 

muito esforço e dedicação, conseguiu terminar o ensino médio. Ao terminar o ensino médio, 

ela começou a trabalhar como vendedora, mas sempre almejando algo melhor para sua vida. 

Já nos anos 80, ela se mudou para Brasília, mesmo sem ter nenhum parente ou perspectiva 

profissional. Começou a estudar e tentava conciliar o estudo com o trabalho, e em meio a tudo 

isso, ainda teve que morar na casa de colegas e conhecidos por não ter onde ficar. Após anos 

de estudo e muito esforço, conseguiu ser aprovada em um concurso público, e até hoje ainda 

ocupa o cargo. Com isso, acabou conhecendo meu pai e se casando com ele.

Por fim, o outro membro da minha família é o meu irmão, que é 2 anos mais velho 

que eu, e, como irmão mais velho, sempre me influenciou em várias escolhas da minha vida. 

Quando criança, acabei sendo influenciado por ele, desde o time de futebol que escolhi para 

torcer, até qual era o meu desenho favorito. Porém, quando cresci, essa influência já não era 

mais a mesma, e com isso, seguimos caminhos diferentes. Mas, apesar dele ter entrado na 

UnB primeiro que eu para o curso de Pedagogia, neste caso foi eu quem o influenciou nesta  

escolha, fazendo com que mais tarde ele largasse a Pedagogia e entrasse novamente na UnB, 
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desta vez para Arquivologia,  seu atual curso. Agora tentarei  falar um pouco sobre mim e 

minha vida, objetivando meu caminho educacional e todas as situações que me levaram a ser 

o que sou hoje, um futuro pedagogo. 

Como já disse anteriormente, até entrar na UnB, minha vida educacional se passou 

totalmente em Taguatinga, iniciando pela escola SESI, onde passei pelo maternal 1, 2 e 3. 

Neste  período,  como  eu  era  muito  novo,  não  tenho  muitas  lembranças.  Mas  as  poucas 

lembranças que tenho são muito boas. A principal delas é que eu gostava de ir para a aula para 

escutar as histórias que a professora contava, e também gostava de desenhar e brincar com os 

meus outros colegas de sala. Depois de concluir as três etapas do maternal, fui transferido 

para uma escola pública, a Escola Classe 18 de Taguatinga.

Na Escola Classe 18, entrei no nível “pré” no ano de 1993, hoje conhecido como 1º 

ano do ensino fundamental, e fiquei até 4ª série (atual 5º ano). Esta escola foi muito especial 

para mim, pois lá realmente vivenciei a frase “A escola é a sua segunda casa”. Com ótimas 

professoras, fui muito bem acolhido neste local e aprendi lições e valores que até hoje levo 

comigo. Nunca fui um aluno excepcional, mas sempre me dediquei aos estudos. Apesar de ser 

bastante  tímido,  conseguia  fazer  amigos  rapidamente  e  não  dava  muito  trabalho  para  a 

professora, a não ser por uma conversa paralela ou coisa do tipo. Mas, pensando por outro 

lado, sou um pouco suspeito para dizer isso. 

Meu  primeiro  ano  na  Escola  Classe  18  foi  marcado  como  um  ano  de  novas 

experiências e descobrimento. Neste ano eu comecei a aprender o alfabeto e comecei a ver a 

escola não só como um lugar onde a gente ia para brincar e fazer novos amigos, mas também 

um lugar onde a gente aprendia cada vez mais sobre vários assuntos diferentes.

No segundo ano nesta escola, comecei a ser alfabetizado e também comecei a ter um 

contato  maior  com  as  outras  áreas  do  conhecimento,  tais  como  matemática,  ciências, 

geografia  e  história.  Lembro-me  que  não  tive  muitas  dificuldades  para  aprender  a  ler  e 

escrever, e no momento em que eu comecei a entender os significados das letras e palavras, 

achei tudo muito interessante. Comecei a ler tudo que estava escrito ao meu redor, e tudo 

começou  a  fazer  sentido  para  mim.  Desde uma simples  embalagem de suco até  o jornal 

impresso que estava exposto na banca da esquina, queria ler tudo, e achava isso muito legal e 

divertido.  Era como seu eu estivesse entrando em um novo mundo,  um mundo até então 

diferente do que aquele que eu estava acostumado.

No próximo ano, já na 2ª série, eu já estava familiarizado com a leitura e escrita, mas 

ainda tinha dificuldades em entender os outros assuntos que eram abordados na sala de aula. E 

uma  das  disciplinas  que  eu  mais  sentia  dificuldade  era  a  história.  Diferente  das  outras 
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disciplinas, em que eu entendia e podia “vê-los” ao meu redor, no dia a dia, a história era algo 

diferente para mim, onde eu não via muito sentido em estudar algo que já havia acontecido a 

muito tempo atrás. Mesmo assim, por ser um aluno aplicado, não tive muitas dificuldades em 

tirar boas notas.

Ao chegar na 3ª série já estava acostumado com a rotina escolar, as horas em que eu 

tinha que prestar atenção, as horas em que eu podia brincar, e os momentos em que eu podia 

conversar. Com isso, sempre que eu chegava à sala de aula, a minha maior ansiedade era que 

a hora do intervalo chegasse para que eu pudesse sair para correr, brincar e me divertir. E 

neste  intervalo  eu  quase  sempre  brincava  com as  mesmas  brincadeiras,  tais  como  jogar 

futebol, pique-pega com os meninos e meninas, corrida com tampinhas e trocar figurinhas. 

Mas,  se fosse para eleger  dentre  todas  as brincadeiras  qual a  minha favorita,  sem dúvida 

nenhuma era o futebol, esporte que pratico até hoje.

Por fim, cheguei a 4ª série, e chegar a esta etapa significava muito para mim, isto 

porque era o meu último ano nesta escola, o que implica em várias mudanças na minha vida. 

Neste último ano eu também procurei desfrutar ao máximo da companhia dos meus colegas 

de  sala,  já  que eu  sabia  que  depois  daquele  ano,  talvez  eu  ficasse  sem ver  muito  deles.  

Também estava me preparando para chegar a 5ª série, onde eu sabia que lá as coisas seriam 

mais difíceis.  E a minha maior ansiedade para chegar a 5ª série era saber como as coisas 

funcionavam nesta etapa, isto porque eu já sabia que aquele ano era o meu último ano com 

um único professor, e que depois eu teria vários professores, um para cada disciplina. Mas, 

antes  que  mudasse  de  colégio,  ainda  tive  tempo  para  me  divertir  bastante  com os  meus 

colegas e procurei participar de todas as atividades que a escola me proporcionava, tais como 

passeios,  excursões,  apresentações  diversas  e  festas  comemorativas.  Com  o  fim  do  ano, 

chegou o alívio por ter passado de mais um ano sem nenhum problema, mas também chegou 

o receio de não saber o que me esperava no próximo ano.

Enfim cheguei a 5ª série do ensino fundamental, e mais uma vez estava estudando 

em uma escola pública de Taguatinga, o Centro de Ensino 08. Como já era de costume, acabei 

seguindo os passos do meu irmão, que também estava estudando nesta escola, só que dois 

anos na minha frente. A escola em si era um pouco diferente da minha antiga escola, pois 

dessa vez já não havia nenhum parquinho para eu brincar, e os alunos ficavam mudando de 

sala sempre que tocava o sinal. Mas mesmo assim, gostei da escola e estava ansioso para fazer 

novos amigos.

Meu primeiro ano no Centro de Ensino 08 foi marcado como um ano de transição. 

Como já disse anteriormente, eu já não tinha apenas um professor, mas vários professores, um 
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para cada disciplina,  e para minha surpresa, era a primeira vez que eu tinha um professor 

homem, que era o professor de matemática. No início fiquei com receio do professor, por 

achar que sendo um homem, seria mais rígido ou algo do tipo. E hoje eu percebo que, através 

deste meu receio, eu já estava exteriorizando uma representação de gênero que foi passada a 

mim, e assim, me tornando mais uma vítima destas ideias que permeiam o senso comum. Mas 

com o tempo, percebi que ele era até legal e mais divertido que as outras professoras, fazendo 

com que eu me identificasse bastante com ele. Além de todas essas novidades, era a primeira 

vez que eu estudava no período vespertino. Embora eu preferisse estudar pela amanhã, acabei 

me adaptando ao horário da tarde,  mesmo assim,  ainda ficava com a impressão de que o 

tempo não passava, e que de tarde os minutos eram como horas. Também nesta minha 5ª série 

eu comecei  a sentir  um pouco mais  de dificuldades  em fazer  as provas das  disciplinas  e 

acompanhar o conteúdo, pois para mim, que sempre estava acostumado em tirar notas como 

8, 9 e 10, era uma novidade tirar notas 5, 6 e 7. Mesmo assim, não tive muitos problemas e no 

fim do ano, consegui passar mais uma vez sem ficar na recuperação.

Ao chegar na 6ª série, a escola que eu estava estudando tinha que passar por uma 

reforma, e com isso, todos os alunos foram removidos para outra escola, que havia cedido o 

local para que nós pudéssemos assistir às aulas.  Assim,  tivemos que ficar em uma escola 

menor, e quase não sobrava espaço para fazermos a educação física, mas não era algo que 

afetasse o nosso rendimento dentro de sala. Neste ano também pude reencontrar a maioria dos 

meus amigos que estudaram comigo no ano anterior, o que facilitou para que eu pudesse me 

adaptar melhor as aulas e ao conteúdo. Com a chegada do fim de mais um ano, estávamos 

todos felizes por saber que no próximo ano voltaríamos a nossa antiga escola, e eu mais uma 

vez estava feliz por passar de ano sem problemas e com boas notas.

Com a chegada da 7ª série, no ano 2000, eu estava mais uma vez feliz por encontrar a 

maioria  dos  meus  amigos  na  minha  sala,  e  por  rever  alguns  dos  professores  que  me 

acompanharam nos anos anteriores. Neste ano, as coisas foram bem mais fáceis e tranqüilas 

para mim, pois além de já estar acostumado com a rotina da escola, eu também não senti 

muitas dificuldades nas disciplinas que eu estava vendo naquele ano. Apesar deste ano se 

parecer muito com os anos anteriores, eu estava começando a reparar em uma atitude que 

estava acontecendo, não só comigo, mas com a maioria dos meus colegas: nós não estávamos 

brincando tanto quanto antes nos intervalos. Se antes eu estava acostumado a correr durante 

todo o intervalo,  brincar de “pique-pega”, “polícia e ladrão” e “amarelinha”,  neste ano os 

meus  intervalos  de  aula  se  resumiam em andar  pela  escola,  conversar  com os  amigos  e 

lanchar. A única coisa que ainda todos nós brincávamos era de jogar bola, mas mesmo assim 
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esta brincadeira estava restrita,  na maioria das vezes, ao horário designado para educação 

física. Outro fato que eu não me esqueço até hoje é que, neste ano, eu fiquei muito feliz pelo 

apoio da minha professora de matemática após eu tirar uma nota 10. Pois eu, que sempre 

estava acostumado a ficar no canto da sala, quieto sem ser percebido, no fundo sempre quis 

que os outros me notassem, ou que ao menos soubessem meu nome.  E com a atitude da 

professora em me parabenizar por ser o único a tirar uma nota 10 na prova, acabei sendo 

reconhecido por todos da sala, o que acabou me deixando muito feliz. E no fim do ano, mais 

uma vez estava passando sem nenhum problema, e ansioso para que chegasse a 8ª série e meu 

último ano naquela escola.

Mais um ano se passou, e enfim cheguei a tão esperada 8ª série. Para mim este ano 

estava marcado para ser um ano de despedidas, mas também um ano de felicidade, pois estava 

passando por todos os anos sem nenhum problema. Como era o meu último ano na escola, 

acabei ficando um pouco mais desleixado neste ano, e isto fez com que as minhas conversas e 

bagunças em sala de aula aumentassem e as minhas notas e rendimento diminuíssem. Mesmo 

assim, sempre no fim do bimestre eu me esforçava para me sair bem nas provas, e assim, 

conseguia tirar uma nota satisfatória.  Mas, uma coisa que me deixava triste neste ano era 

saber que eu provavelmente nunca mais veria a maioria dos meus colegas de sala, pois eu já 

sabia que no próximo ano eu seria transferido para uma escola particular. Minha mãe queria 

que eu e meu irmão estudássemos em uma escola particular no ensino médio, para que a gente 

pudesse ficar mais preparado para o vestibular da UnB, pois ela acreditava que em uma escola 

particular o ensino seria mais rígido, e os conteúdos seriam abordados com mais intensidade. 

E  assim,  mais  um fim  de  ano  chegou,  e  mais  uma  vez  eu  passei  de  ano  sem ficar  na 

recuperação. Despedi-me da maioria dos meus amigos e estava me preparando para chegar a 

minha nova escola. Dessa vez eu estava feliz por mudar de escola, pois queria experimentar 

como era uma escola particular, mas também estava com muito medo, pois sabia que o ensino 

seria mais difícil e também sabia que, de cara, não teria nenhum amigo para me ajudar no 

início.

Enfim cheguei ao ensino médio, em 2002, e dessa vez tudo era diferente para mim, a 

começar  pela  escola.  Neste  ano  fui  transferido  para  o  Colégio  Marista  Champagnat,  de 

Taguatinga, e era a primeira vez que eu estava estudando em um colégio particular. Tudo era 

muito diferente, desde o uniforme até as cadeiras da sala de aula, que eram todas muito mais 

confortáveis do que as do meu antigo colégio. O espaço físico então, era no mínimo dez vezes 

maior. Se na minha antiga escola eu só tinha uma quadra poliesportiva para brincar, e ainda 

sim tinha que disputá-la com todos os outros alunos do colégio,  na nova escola era  tudo 
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diferente.  Além  de  ter  um  pátio  muito  maior,  a  minha  nova  escola  tinha  três  quadras 

poliesportivas, um ginásio poliesportivo, duas piscinas, um campo de futebol, um laboratório 

de ciências e outro de informática, e um pequeno estúdio de música. Com todo este espaço, 

mal podia esperar para que as aulas começassem o mais rápido possível para que eu pudesse 

desfrutar das atividades que a escola me proporcionava.

Com o início das aulas, estava animado por finalmente estar no 1º ano do ensino 

médio. A primeira impressão que tive era o fato dos conteúdos serem mais divididos, as aulas 

terem um horário maior e, pela primeira vez, ter mais professores homens do que mulheres 

me  dando  aula.  A  esta  altura  também  havia  percebido  que  a  maioria  dos  homens  se 

concentrava  nas  áreas  de  exatas,  tais  como matemática,  física  e  química.  Já  as  mulheres 

estavam mais nas áreas de português, geografia e história. Neste momento percebo que as 

minhas concepções e representações de gênero já estavam interiorizadas, e como a maioria 

das pessoas, eu as via como algo “normal” e “natural”. Porém, embora eu me esforçasse mais  

do que nos anos anteriores para conseguir uma boa nota, neste ano tudo estava sendo mais 

difícil para mim, e assim, minhas notas não estavam sendo boas.

Embora este estivesse sendo o meu primeiro ano em uma escola particular,  eu já 

tinha um conceito formado quanto às pessoas que nela estudavam. Para mim, a maioria dos 

alunos eram “metidos” e “frescos” por serem, na sua maioria, de famílias ricas, com isso, eu 

pensava que seria mais difícil para eu conseguir amigos, pois eu não vinha de uma família 

rica. Mas eu fiquei surpreendido ao conhecer as pessoas da minha sala, pois a maioria foi 

bastante simpática comigo, fazendo com que eu não me sentisse deslocado. É verdade que 

havia uma pequena parcela de alunos que se encaixavam no meu estereótipo de alunos de 

colégio particular, mas a maioria me recebeu muito bem, fazendo com que eu conquistasse 

amizades verdadeiras e sinceras, presentes até hoje na minha vida.

Com o fim do ano se aproximando, minha angústia também ia aumentando. Se antes 

eu estava  acostumado  a  passar  de  ano com facilidade,  neste  ano eu  estava  passando por 

muitas dificuldades, correndo um sério risco de ser reprovado. Com o término do bimestre, 

acabei ficando na recuperação em 8 das 11 matérias que eu tinha naquele ano. Para quem 

nunca havia ficado na recuperação como eu, comecei com o pé esquerdo, e assim, tive me 

esforçar ainda mais para não reprovar de ano. Com o fim do ano, chegou a boa notícia: passei  

em todas as matérias. Aquela notícia foi um alívio para mim, me deixando muito feliz por ter 

conseguido vencer todas as dificuldades que encontrei naquele ano. Naquele momento eu só 

queria saber de aproveitar as férias e me preparar para o próximo ano, pois eu não podia 

correr o mesmo risco de reprovar.
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Ao chegar no 2º ano do ensino médio, as coisas se tornaram um pouco mais fáceis 

para mim. Eu já estava acostumado com o novo colégio, já tinha vários amigos e tinha me 

acostumado com a didática de todos os professores. Naquele ano eu estava disposto a me 

esforçar  mais  para  que  eu  não  ficasse  na  recuperação  em tantas  matérias,  como  no  ano 

anterior. Mas naquele ano um fato me chamou a atenção: uma das minhas amigas de sala de 

aula estava grávida. O fato de ela estar grávida se tornou uma novidade em todo o colégio, e a 

maioria dos alunos estava surpreso em ver que uma menina daquela idade já seria mãe. Mas, 

apesar de tudo, todos da escola receberam bem esta notícia, e procuravam tratar o assunto 

com a maior naturalidade possível.

Neste segundo ano na nova escola eu também fiz mais novos amigos, e procurei me 

envolver em mais atividades fora da sala de aula, tais como aulas de futebol, futsal, natação e 

dança de salão. E assim,  envolvido em várias atividades do colégio,  conseguir fazer mais 

novos  amigos  de  outras  salas,  e  meu  rendimento  nas  provas  também  havia  melhorado. 

Contudo, mesmo com todo este apoio, no fim do ano acabei ficando na recuperação mais uma 

vez, embora dessa vez seja em menos matérias do que no ano passado. E assim, tive que 

estudar um pouco mais no fim do ano, mas acabei passando em todas as disciplinas, o que 

mais uma vez me deixou aliviado. Com isso, estava começando a me preparar para mais um 

ano letivo, e me preparando para viver o meu último ano em sala de aula antes da faculdade,  

algo que significava muito para mim.

Com a chegada do 3º ano do ensino médio, também estava chegando a última etapa 

do Programa de Avaliação Seriada (PAS) promovido pela Universidade de Brasília (UnB). 

Neste ano, no ato da matrícula para esta última etapa, eu também teria que escolher qual curso 

eu iria concorrer a uma vaga na UnB. Eu não tinha uma escolha fixa na cabeça, e ainda estava 

em dúvida entre vários cursos. Isto durou até o dia em que a orientadora educacional da escola 

passou de sala em sala com uma lista contendo um breve resumo de cada curso da UnB, 

fazendo com que nós tivéssemos um primeiro contato com os cursos. No momento em que 

terminei de ler a lista, o curso de Pedagogia me chamou mais a atenção. Eu sempre gostei  

mais  da  área  de  humanas  do  que  a  área  de  exatas,  e  ao  saber  um pouco  mais  sobre  a  

Pedagogia, acabei me identificando com a mesma. Assim, na hora de escolher qual curso eu 

iria concorrer a uma vaga na UnB, estava em dúvida entre Comunicação Social e Pedagogia. 

Porém, na hora de escolher acabei optando pelo curso que tinha a nota de corte mais baixo, e 

assim, escolhi Pedagogia.

Com o passar do ano, já estava me preparando para me despedir de todos os meus 

amigos  e  também tentando estudar  um pouco mais  para a  prova da  UnB. Assim,  com a 
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chegada do fim do ano, fiz a prova do PAS e o vestibular, ambos da UnB, torcendo para que 

eu passasse em algum dos dois. Mas antes de saber a minha nota nessas provas, eu estava 

preocupado em saber a minha nota na escola, pois eu não estava disposto a ter que repetir o 3º 

ano. Mas, apesar de ter ficado na recuperação mais uma vez no fim do ano, dessa vez eu não 

precisava de muitos pontos para passar, e acabei passando com facilidade pela recuperação. A 

esta altura, só restava saber qual seria a minha nota nas provas da UnB, e se eu poderia,  

enfim, entrar para a faculdade. Mas, infelizmente, a alegria de ter passado de ano durou pouco 

pois eu não havia passado nas provas da UnB. Assim, teria que passar mais um semestre 

estudando  para  o  vestibular,  já  que  a  minha  família  não  tinha  condições  de  pagar  uma 

mensalidade de uma faculdade particular.

No primeiro semestre  de 2005 eu já não tinha mais  a escola para me preocupar, 

porém, a minha preocupação só mudou de lado, e agora eu estava preocupado em passar no 

vestibular da UnB. Na tentativa de fazer com que eu me preparasse mais para o vestibular,  

minha mãe me matriculou em uma rede de cursos especializada em preparar alunos para o 

vestibular  da UnB, o Alub. No Alub, eu pude estudar  mais  afundo o conteúdo que seria 

cobrado no vestibular,  reforçar  o que eu já tinha aprendido e aprender  coisas que eu não 

consegui aprender durante o colégio. Dessa forma, eu poderia estudar mais seriamente para o 

vestibular  da  UnB e  ter  um apoio  educacional  do  Alub.  Porém,  apesar  do  meu  esforço 

contínuo, somente fui aprovado no vestibular da UnB três semestres depois, fazendo com que 

eu fosse finalmente aluno da UnB no 2º semestre de 2006. Eu mal  podia conter a minha 

alegria por ter passado no vestibular para o curso de Pedagogia, e também já estava muito 

ansioso para começar logo o semestre, e enfim, conhecer a universidade.

Com o início do semestre letivo na UnB, começou também a minha caminhada pelo 

curso de Pedagogia.  Como eu era  calouro,  não fazia  ideia  do que esperar  do curso e  da 

faculdade,  mas estava animado em aproveitar  tudo que a universidade me proporcionava. 

Assim, no primeiro semestre acabei aceitando todas as disciplinas que foram ofertadas para 

mim,  e  a  única  disciplina  que  escolhi  foi  a  de  “Fundamentos  da  Linguagem Musical  na 

Educação”. Escolhi esta disciplina pois eu sempre gostei de música, e achei que poderia aliar 

esse meu gosto com o que eu iria aprender na sala de aula. Assim, o primeiro semestre foi 

muito proveitoso para mim, e fez com que eu gostasse ainda mais do curso que eu havia 

escolhido.

No segundo semestre na UnB eu já havia feito alguns amigos, e estava animado mais 

uma vez para começar a estudar. Porém, como eu ainda era praticamente um calouro, não 

escolhi nenhuma disciplina para cursar, e acabei aceitando todas que me ofertaram. Porém, ao 
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fim  do  semestre,  uma  dessas  disciplinas  me  chamou  a  atenção:  “O  Educando  com 

Necessidades Educacionais Especiais”. Nesta disciplina eu pude conhecer um pouco sobre a 

educação especial, e acabei gostando dessa temática pois sempre me identifiquei com pessoas 

que, de alguma forma, estavam dispostas a ajudar aos que mais precisam de ajuda. Assim, o 

semestre acabou e eu estava ansioso para conhecer ainda mais sobre a educação especial.

No semestre seguinte, já estava acostumado com a rotina da UnB, e estava disposto a 

escolher mais disciplinas na minha matrícula. Assim, eu escolhi duas disciplinas optativas da 

faculdade de Psicologia, porém mais uma vez a disciplina que me chamou a atenção foi a que 

envolvia  educação  especial,  sendo  que  neste  caso,  foi  a  disciplina  “Aprendizagem  e 

Desenvolvimento do Portador de Necessidades Educacionais Especiais”. Nesta disciplina eu 

pude conhecer um pouco mais sobre a educação especial, e me identifiquei ainda mais com o 

tema. Dessa forma, no fim do semestre, estava disposto a procurar algum estágio nesta área de 

educação especial  e saber na prática se eu gostava do assunto tanto quanto eu gostava na 

teoria.

Já no quarto semestre na UnB, eu me inscrevi para um dos projetos 3 que tinha como 

temática a educação especial: “Psicomotricidade e Ética”. Ao iniciar este projeto, eu também 

fui a campo para conseguir um estágio na área, e aprender mais na prática o que eu já tinha 

visto na teoria, e como eu gostava da educação especial e me identificava com a educação 

infantil,  optei  por  fazer  estágio  nessa  área.  Mas  ao  chegar  nas  escolas,  eu  percebi  uma 

realidade que até então não conhecia, o fato de que os homens não são muito bem-vindos na 

educação  infantil.  Isto  me  deixou  perplexo  pois,  todas  as  minhas  colegas  de  faculdade 

(mulheres) conseguiam estágio na área sem nenhuma dificuldade, porém eu já era recusado de 

cara simplesmente  por ser homem.  Diante disso,  me frustrei  com esta  realidade e resolvi 

deixar de lado essa minha vontade,  e resolvi fazer estágio em outra área: na coordenação 

educacional.

O local que eu consegui o estágio é a Escola Nacional de Administração Pública, um 

órgão  público  responsável  por  capacitar  funcionários  públicos  de  diversos  setores.  Nesta 

escola eu trabalhei na Coordenação Geral de Pós-Graduação, e acabei me identificando com a 

área, o que fez com que ficasse trabalhando lá por 2 anos. Eu também tive a oportunidade de 

aprender muito sobre o tema, e fazer muitos amigos que me ajudaram no dia a dia. Contudo, 

ao fim do quarto semestre eu estava preocupado, pois deveria escolher uma nova área para me 

aprofundar na faculdade e fazer os projetos. E assim, na tentativa de encontrar um projeto 

legal para cursar foi que eu conheci a professora Sonia Marise, minha atual orientadora.
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A professora Sonia Marise lecionava o projeto 3 com o tema “Economia Solidária”, 

e ela já estava “famosa” entre os alunos devido a sua excelente didática e aos assuntos que ela 

abordava durante suas aulas. Diante disso, não tive dúvidas e escolhi o projeto de “Economia 

Solidária” para tentar dar um novo rumo na minha formação como pedagogo. Neste projeto 

eu pude conhecer a professora Sonia e toda a temática que envolve a Economia Solidária. 

Com isso, tive a oportunidade também de fazer um curso de extensão com ela, com o mesmo 

tema, e acabei escolhendo o seu projeto 4 para cursar.

No projeto 4 eu já estava ciente que o fim do curso estava se aproximando, e com ele 

também  estava  se  aproximando  o  dia  em  que  eu  teria  que  fazer  o  meu  “Trabalho  de 

Conclusão de Curso” (TCC). Porém, ao contrário da maioria dos meus colegas de faculdade, 

eu não tinha escolhido ainda um tema para fazer, e não tinha a mínima ideia do que eu iria 

escrever no meu TCC. Neste momento, fui orientado pela maioria dos colegas para escolher 

um tema que me despertasse alguma “angústia” dentro da educação, uma pergunta que eu 

quisesse  responder,  algo  que  me  incomodasse.  Assim,  com a  ajuda  da  professora  Sonia, 

acabei abrindo os olhos para uma realidade que estava próxima a mim, algo que eu havia 

vivido de fato nos anos anteriores e que ainda me deixava angustiado, o fato de ter poucos 

professores atuando na educação infantil. Neste momento a professora Sonia me apresentou a 

temática de gênero e me orientou a estudá-la mais afundo para que eu pudesse escrever meu 

TCC nesta área, e assim, finalmente eu tinha em mente um “norte” para seguir e escrever o 

meu  trabalho.  Foi  neste  momento  que  eu  deixei  de  lado  a  vontade  de  estudar  educação 

especial e me aprofundei nas questões de gênero. Porém, esta mudança não foi tão natural e 

voluntária quanto eu queria que fosse, pois neste momento eu teria que decidir qual linha de 

pesquisa iria assumir para realizar o meu trabalho de conclusão de curso. E hoje, revendo todo 

este meu trajeto, não me arrependo em nenhum momento de ter optado pelas questões de 

gênero e  percebo que esta  temática  me  fez  crescer,  tanto  no lado profissional  quanto no 

pessoal.

Com o início das minhas pesquisas na área de gênero, percebi que me faltava uma 

leitura  maior  do  tema,  algo  que  me  desse  uma base  para  que  eu  pudesse  fazer  um bom 

trabalho.  E  mais  vez  a  professora  Sonia  me  aconselhou  a  fazer  a  disciplina  “Gênero  e 

Educação”, para que eu pudesse ter um maior embasamento, já que eu nunca tinha tido um 

contato com esta área antes. Assim, me matriculei nesta disciplina e comecei a ler autores que 

discursavam a respeito de gênero, tais como Joan Scott e Guacira Lopes Louro. Mas ao ler 

estes autores e conhecer mais afundo todas as questões de gênero, percebi que o preconceito 

que sofri ao tentar estagiar em uma turma de educação infantil também estava presente em 
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outros setores da sociedade. E este preconceito afeta homens e mulheres, fazendo com que 

eles sejam descriminados por vários motivos, que vão desde seus valores até a sua orientação 

sexual.

Neste momento eu pude perceber  que a temática de gênero é importante  para se 

acabar com a desigualdade e o preconceito. Além disso, também percebi que a temática de 

gênero e educação é importante também para se acabar com as reproduções sexistas que a 

escola faz, fazendo com que, muitas vezes, o preconceito encontrado na sociedade seja gerado 

dentro da sala de aula. Diante disso, resolvi pesquisar a raiz desse problema, e estudar de fato 

como as relações de gênero se dão no ambiente escolar.
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PARTE II

MONOGRAFIA 

A IMPORTÂNCIA DAS RELAÇÕES DE GÊNERO NO AMBIENTE ESCOLAR
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COSTA, Diego Souza Duarte. As Relações de Gênero no Cotidiano da Escola. Brasília-DF, 
Universidade de Brasília/ Faculdade de Educação (Trabalho de Conclusão de Curso), 2011.

RESUMO

O presente trabalho discute acerca da importância e influência das relações de gênero 

na vida dos alunos da educação infantil. O tema foi pensado a partir de pesquisas e estudos 

sobre as temáticas de gênero e sobre a educação infantil. Dessa forma, foi construído ao longo 

dos capítulos um quadro teórico para fundamentar o tema escolhido, permitindo que o leitor 

tenha  uma  compreensão  maior  sobre  os  assuntos  abordados.  Trabalhar  com  educação  é 

importante, mas é preciso ter cuidado com a forma como o trabalho será desenvolvido pelo 

profissional. Por se tratar de uma área responsável pela formação dos indivíduos, muitas dos 

ensinamentos  e  valores  passados na escola  acabando fazendo parte  da vida do indivíduo, 

fazendo com que, muitas vezes, ele internalize e cristalize o que foi aprendido como verdade 

absoluta. Nesse sentido, percebe-se que é necessário ter uma certa cautela com o que será dito 

e passado ao aluno, pois muitas vezes, uma simples frase inofensiva pode estar carregada de 

preconceito, e dizer tal frase em uma sala de aula só promove ainda mais a desigualdade. 

Porém,  percebe-se  que  esta  desigualdade  presente  na  sociedade  possui  várias  áreas  de 

atuação, e uma delas é a área de gênero. Portanto, esta pesquisa foi realizada na tentativa de 

tentar elucidar as questões de gênero presente no dia a dia dos alunos da educação infantil.

Palavras-chaves: Educação, Gênero e Educação, Educação Infantil.

23



CAPÍTULO 1

“HOMENS NÃO CHORAM E MULHERES SÃO DELICADAS”: 

UMA BREVE REFLEXÃO SOBRE AS TEMÁTICAS DE GÊNERO

Sempre que as questões de gênero estão em pauta, é impossível não mencionar as 

desigualdades entre os sexos, e em especial, a luta da mulher por uma isonomia de condições 

e tratamento em relação ao homem. Graças a essa luta, a discussão desse tema avançou nos 

últimos anos, fazendo com que as mulheres alcançassem um patamar jamais visto, e como 

prova disto podemos citar  o fato de recentemente ter  sido eleita  a primeira  presidenta do 

Brasil, Dilma Roussef. E, ao contrário do ditado popular no qual diz “em time que se está 

ganhando não se mexe”, a questão de gênero no país não deve ser deixada de lado para que 

não haja um retrocesso nas conquistas, e para que muitas outras vitórias sejam alcançadas.

Mas, embora as questões feministas estejam em foco atualmente, deve-se pensar em 

gênero tendo como princípio a erradicação da desigualdade, para que as minorias tenham cada 

vez mais força, sejam elas do sexo feminino ou masculino.

Tendo isto em mente, o presente projeto de pesquisa trata sobre a investigação do 

tema “Gênero e  Educação Infantil”.  Para analisar  este  assunto,  será  estudada uma escola 

pública localizada na cidade de Taguatinga, Distrito Federal. Através deste estudo, pretende-

se verificar como as relações de gênero se dão no ambiente escolar da educação infantil.

Sabemos que é muito difícil encontrarmos homens na pedagogia e no magistério, em 

especial, na educação infantil. Ao analisar a história da educação, percebe-se que a mesma era 

um campo predominantemente masculino que, com o passar do tempo, foi sendo ocupado 

pelas mulheres. Porém, hoje em dia presencia-se certa hegemonia das mulheres nesta área, 

fazendo com que os homens sejam apenas coadjuvantes, ou muitas vezes esquecidos.

Esta pesquisa nasceu de uma angústia particular no momento em que constatei de 

fato como funciona o mercado de trabalho na educação infantil.  Por ser homem, diversas 

vezes  sofri  preconceito  e  repúdia  ao  tentar  trabalhar  na  educação  infantil,  tanto  como 

professor  regente  ou  auxiliar.  Preconceito  este  que,  a  um  primeiro  olhar  não  pode  se 

identificar uma causa exata, mas, ao voltar o olhar para o desenvolvimento histórico/cultural 

do fato, fica perceptível que a explicação pode estar na forma como a sociedade enxerga o 

professor na educação infantil, e como este processo foi construído ao longo do tempo. 
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Diante desta situação, iniciei minha pesquisa nos livros que tratam sobre as questões 

de gênero e percebi que este preconceito relatado acima é só um dos vários preconceitos 

presentes na sociedade a respeito do gênero.

Assim, resolvi ir a campo para tentar fazer uma breve reflexão a respeito das relações 

de gênero na educação infantil. A área de educação infantil não foi escolhida por acaso, pois 

além de estar ligada a minha angústia de não ter tido a chance de trabalhar como professor 

nessa área, também irei utilizá-la como foco da minha pesquisa para tentar averiguar se a 

escola reproduz alguns modelos de preconceito presentes na sociedade.

Creio que esta pesquisa poderá auxiliar estudiosos do tema (no que diz respeito ao 

estudo comportamental)  a verificar  como as relações  de gênero se estabelecem dentro da 

escola, e qual a implicação deste fator na formação do aluno. Além disso, a pesquisa permite 

refletir sobre o preconceito e a desigualdade na educação infantil, e identificar vantagens e 

desvantagens desta relação na vida do aluno.

Sabe-se que ao se tratar de educação envolve vários fatores explícitos e implícitos no 

processo educacional. Além de se preocupar com o conteúdo que será trabalhado, a qualidade 

do mesmo e como o seu processo será construído, o educador necessita ter em mente o papel 

social da educação, no seu sentido mais amplo. E, ao se deparar com a realidade da sala de 

aula,  uma  das  maiores  dificuldades  de  qualquer  educador  é  diminuir  as  diferenças  e 

desigualdades entre  os alunos.  Desigualdade esta que possui vários fatores,  dentre eles as 

questões  étnico-raciais,  culturais,  financeira  e  de  gênero.  Porém  esta  última  possui  uma 

especificidade  que  as  outras  não  tem:  está  presente  em praticamente  todos  os  setores  da 

sociedade, inclusive na escola.

Com o passar dos anos discutiu-se muito sobre a questão de gênero, onde se prioriza 

a igualdade entre todos, mas sem esquecer-se de respeitar suas diferenças. E nesse contexto o 

movimento  feminista  ganhou  força,  fazendo  com que  hoje  as  mulheres  tenham acesso  e 

oportunidades  a  coisas  que  antigamente  seria  impossível,  como  por  exemplo,  trabalhar. 

Contudo,  existem  alguns  setores  que  ainda  caminham  na  contra-mão  desse  processo  de 

igualdade, reproduzindo modelos de diferenciação sexista, onde a escola, que deveria ser o 

lugar onde estes modelos deveriam ser reconstruídos, é o local onde mais se reproduz, reforça, 

e muitas vezes, nasce as diferenças.

E, ao se analisar como essas diferenças nascem e são reforçadas pela sociedade, as 

autoras Vianna e Unbehaum concluem que:
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Com base  em definições  essencialistas  do  que  é  ser  homem  e/ou  mulher 
edifica-se  um  sistema  de  discriminação  e  exclusão  entre  os  sexos,  que 
comporta  vários  estereótipos.  O feminino  e  o  masculino  são  apresentados 
como categorias opostas, excludentes e hierarquizadas, nas quais a mulher, os 
valores e os significados femininos ocupam posição inferior. A dicotomia daí 
decorrente cristaliza concepções do que devem ser as atribuições femininas e 
masculinas  e  dificulta  a  percepção  do  outras  maneiras  de  estabelecer  as 
relações sociais. (VIANNA; UNBEHAUM, 2004, p.28)

Com isso, percebe-se claramente a tentativa de discriminar a mulher ou o homem 

através  de  características  físicas,  onde  “apoiadas  na  Biologia,  arquitetam  arranjos  que 

deslocam a culpa das evidentes desigualdades sociais, políticas e econômicas para a natureza” 

(MATOS, 2001, p.70).

Olhar a realidade tendo como base estas afirmações citadas acima parece ser absurda, 

porém, é assim que a maioria das pessoas agem no dia-a-dia, muitas vezes sem notar que 

estão agindo de maneira preconceituosa, ou ainda, sem notar que elas mesmas são as maiores 

vítimas das próprias ações. Nesse sentido, Auad declara que:

Vale ressaltar que as relações de gênero, do modo como estão organizadas em 
nossa  sociedade,  são  uma  máquina  de  produzir  desigualdades.  As  visões 
naturalistas sobre mulheres, meninas, homens e meninos representam travas 
para a superação dessa situação. Quando começamos a considerar as relações 
de  gênero  como  socialmente  construídas,  percebemos  que  uma  série  de 
características  consideradas  “naturalmente”  femininas  ou  masculinas 
corresponde às relações de poder (AUAD, 2006, p.19)

E, ao analisarmos um pouco mais afundo estas prerrogativas de descriminação de 

gênero presentes na sociedade, percebemos que ambos os sexos estão sujeitos a isso, onde o 

opressor  pode facilmente  se  tornar  o  oprimido em outra  situação,  e  na  escola  isto  não é 

diferente. Porém, antes de avançarmos nesta questão de gênero, é importante pontuarmos e 

esclarecermos  o  que  exatamente  significa  a  palavra  “gênero”,  como  surgiu  e  qual  a  sua 

origem.

Antes que a palavra “gênero” tivesse o significado que tem hoje em dia, ela passou 

por diversas mudanças ao longo do tempo. Os primeiros estudos sobre gênero se focavam 

somente em diferenciar as características básicas entre homens e mulheres, e logo o termo foi 

utilizado  como  um  sinônimo  da  palavra  “sexo”,  havendo  o  gênero  masculino  e  gênero 

feminino. Isso pode ser mais explicitado na frase da autora Costa, na qual ela diz que:

O  termo  gênero  foi  um  conceito  construído  socialmente  buscando 
compreender as relações estabelecidas entre os homens e as mulheres,  os 
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papéis  que  cada  um  assume  na  sociedade  e  as  relações  de  poder 
estabelecidas entre eles. (COSTA, p.1)

Com  isso,  o  termo  gênero  foi  usado  por  muitos  anos  apenas  para  estabelecer 

diferenças sociais entre pessoas do sexo masculino e feminino, e por diversas vezes se apoiou 

na  biologia  para  explicar  fenômenos  sociais  ou  culturais  aos  quais  homens  e  mulheres 

estavam expostos. Porém, antes mesmo de começar a se definir as diferenças entre homens e 

mulheres, a sociedade já perpetuava tais diferenças a séculos, principalmente no campo do 

trabalho.

Historicamente, a divisão social do trabalho era feito com base nas diferenças entre 

homens e mulheres. Em várias tribos indígenas o homem era o responsável por fazer a caça de 

animais e assegurar a segurança de todos, e as mulheres eram responsáveis por cuidar dos 

filhos e de plantações da tribo. Ainda sobre a divisão do trabalho, a autora Costa diz:

Nas sociedades  agrícolas  já  havia  a  divisão  sexual  do  trabalho,  marcada 
desde sempre pela capacidade reprodutora da mulher, o fato de gerar o filho 
e  de  amamentá-lo.  O  aprendizado  da  atividade  de  cuidar  foi  sendo 
desenvolvido como uma tarefa da mulher, embora ela também participasse 
do trabalho do cultivo e da criação de animais. A função de reprodutora da 
espécie,  que cabe à  mulher,  favoreceu a  sua subordinação ao homem.  A 
mulher foi sendo considerada mais frágil e incapaz para assumir a direção e 
chefia do grupo familiar. O homem, associado à idéia de autoridade devido a 
sua força física e poder de mando,  assumiu o poder dentro da sociedade. 
Assim, surgiram as sociedades patriarcais, fundadas no poder do homem, do 
chefe de família. (COSTA, p. 1)

Dessa forma, fica evidente que havia uma separação da sociedade em função do sexo 

da pessoa, e que esta separação levou a uma desigualdade, a qual as mulheres sempre eram as 

mais  prejudicadas  diante  da  “autoridade”  e  “poder”  que  o  homem  tinha.  Embora  esta 

desigualdade social  tenha surgido há muitos  séculos, até  hoje as mulheres  são vítimas de 

preconceito  ou  descriminação  simplesmente  por  serem  mulheres,  e  pela  sociedade  ter 

incorporado muitos estereótipos que não condizem com a realidade.

Em  meio  a  todo  este  cenário  de  desigualdade,  onde  as  mulheres  eram  as  mais 

prejudicadas,  surgiu  o  movimento  feminista,  onde as  mulheres  lutavam por  igualdade  de 

direitos em relação aos homens. Acerca deste acontecimento, a autora Costa aponta que:

No século XX as mulheres começaram uma luta organizada em defesa de 
seus direitos. A luta das mulheres contra as formas de opressão a que eram 
submetidas foi denominada de feminismo e a organização das mulheres em 
prol de melhorias na infra-estrutura social foi conhecida como movimento de 
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mulheres.  A luta  feminina  também tem divisões  dentro  dela.  Os  valores 
morais impostos às mulheres durante muito tempo, dificultaram a luta pelo 
direito de igualdade.  As mulheres  que assumiram o movimento feminista 
foram vistas como "mal amadas" e discriminadas pelos homens e também 
pelas  mulheres  que  aceitavam  o  seu  papel  de  submissas  na  sociedade 
patriarcal. (COSTA, 2010)

Com o surgimento do movimento das mulheres,  elas se organizaram ao redor do 

mundo em busca de igualdade de direitos, principalmente no campo do trabalho, onde elas 

são as mais prejudicadas. Assim, em meados de 1960, o movimento feminista (desencadeado 

nos Estados Unidos) começou a ganhar mais força e visibilidade no cenário mundial. Assim, 

as questões de gênero começaram a ser mais discutidas, e estudos começaram a surgir nas 

universidades, onde as mulheres se tornaram objetos dessas pesquisas (PAZ, 2008, p. 21). A 

partir  desses estudos,  as questões  de gênero passaram a ser  mais  discutidas,  inclusive  no 

Brasil.

Nos anos de 1960, o psiquiatra norte-americano Robert Stoller começou a realizar 

estudos  sobre  a  masculinidade,  feminilidade  e  a  questão  da  “identidade   de  gênero”. 

Posteriormente,  assim como  aponta  a  autora  Auad,  a  antropóloga  Gayle  Rubin  definia  a 

existência de um sistema sexo-gênero em todas as sociedades.  Porém, somente anos mais 

tarde  chegou  ao  Brasil  o  texto  de  Joan  Scott:  “Gênero:  uma  categoria  útil  de  análise 

histórica”. Conforme Auad, “essa publicação contribuiu para que setores da área de ciências 

humanas reconhecessem a importância das relações sociais que se estabelecem com base nas 

diferenças percebidas entre o sexo masculino e o sexo feminino” (AUAD, 2006, p.18).

Com isso, a partir da década de 80, várias pesquisadoras brasileiras, com base em 

autoras internacionais, foram se apropriando do conceito de gênero. E ainda segundo Auad, 

“tal apropriação potencializou a percepção da desigualdade entre o masculino e o feminino e 

entre mulheres e homens, como uma construção social” (AUAD, 2006, p.18).

Assim, com o avanço das questões de gênero no Brasil, também começou a se pensar 

sobre  o  tema  na  área  legislativa  (embora  ainda  a  passos  lentos).  A partir  de  um estudo 

realizado pelas autoras Vianna e Unbehaum (apud PAZ, 2008), onde as mesmas fazem um 

levantamento  das  diretrizes  de  políticas  públicas  no  Brasil  orientados  pelas  questões  de 

gênero, elas dizem que:

A intersecção das relações de gênero e educação ganhou maior visibilidade 
nas  pesquisas  educacionais  somente  em meados  dos  anos  de  1990,  com 
grandes avanços na sistematização de reivindicações que visam à superação, 
no âmbito do Estado e das políticas públicas, de uma série de medidas contra 
a  discriminação  da  mulher.  Tais  medidas  se  revelam,  porém,  plenas  de 

28



contradições entre a defesa da amplicação dos direitos e a ótica da restrição 
do papel  do Estado nas  políticas  públicas  sociais,  entre  elas  a educação. 
(VIANNA; UNBEHAUM, 2004, p.80)

Tendo  este  assunto  como  ponto  de  partida,  as  autoras  Vianna  e  Unbehaum 

começaram a analisar o conteúdo de gênero presentes na Constituição Federal de 1988, na Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) de 1996 e no Plano Nacional de Educação (PNE) de 

2001. A respeito da análise desses documentos, as autoras constatam que:

O  desafio  de  compreender  a  lógica  do  conteúdo  de  gênero  nesses 
documentos  exige  dois  movimentos  analíticos:  um deles,  voltado  para  o 
exame dos referidos documentos na perspectiva dos direitos e da construção 
da  cidadania,  não  necessariamente  da  referência  explícita  à  expressão 
gênero;  o  outro,  dirigido  à  idéia  abstrata  de  cidadania  contida  nos 
documentos,  mas tomando a normatização neles prevista como expressão 
não só da permanência de costumes e formas de controle de um determinado 
momento  histórico,  mas  também de  propósitos  que  procuram dar  novos 
significados à prática social. (VIANNA; UNBEHAUM, 2004)

Com isso,  ao fim da análise  dessas autoras fica evidente que houve um pequeno 

avanço nas discussões presentes nesses documentos, porém, ainda há muito para se evoluir, 

principalmente se levarmos em conta que a temática de gênero está cada vez mais presente e 

constante nas discussões em diversos segmentos da sociedade.  A esse respeito,  as autoras 

concluem que:

Em primeiro lugar, as relações de gênero ficam, nas leis e documentos 
aqui analisados, subsumidas ao discurso geral sobre direitos e valores. 
Podemos pois avaliar a referência aos direitos humanos e a abertura 
para  as  demandas  organizadas  nas  políticas  públicas  como  algo 
positivo.  No entanto,  não  podemos  deixar  de mencionar  a  falta  de 
radicalidade  quanto  às  demandas  de  gênero,  sobretudo  no  Plano 
Nacional de Educação, considerando o contexto histórico em que foi 
produzido, quando as desigualdades de gênero em nossa sociedade já 
estavam no centro dos debates. (VIANNA; UNBEHAUM, 2004)

Embora as questões de gênero estejam sendo mais discutidas com o passar dos anos, 

ainda há muito para evoluir no que diz respeito à igualdade de direitos em relação a homens e 

mulheres, principalmente no campo do trabalho. Uma pesquisa realizada pelo IBGE (Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística) publicada em 2011 aponta que, em média,  a mulher 

ganha uma remuneração 20% menor, se comparada com o homem. Ainda segundo o IBGE, 

um dos motivos dessa diferença nos salários seria o fato de que as mulheres, na sua maioria,  
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ocupam  postos  de  trabalhos  ligados  a  serviços  menos  valorizados,  enquanto  os  homens 

ocupam a maioria das vagas nos postos de trabalho mais altos. Contudo, se formos analisar as 

mulheres com o mesmo grau de instrução que homens, e ocupando os mesmos cargos, ainda 

sim a mulher recebe em média um salário menor do que um homem com o mesmo grau de 

instrução recebe para executar a mesma tarefa.

O  gráfico  abaixo  nos  dá  uma  ideia  da  disparidade  de  salários  entre  homens  e 

mulheres,  e também faz um comparativo entre os salários das pessoas que possuem nível 

superior com as pessoas que não possuem:

Ainda se formos analisar o campo do trabalho, além de a mulher em média receber 

um salário menor que o do homem, também é mais difícil para as mulheres conseguirem um 

emprego, fazendo com que elas sejam a maioria dentre os desempregados.

Tendo como base todos os fatores apresentados acima, fica evidente que ainda há 

muito para se evoluir no que diz respeito à igualdade entre os sexos. Percebe-se também que a 

discriminação  e  o  preconceito  estão  presentes  em  vários  setores  da  sociedade, 

independentemente da classe social ou nível de escolaridade dos indivíduos.
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Com isso, fica claro que as questões de gênero necessitam ser mais desconstruídas e 

resignificadas  na sociedade,  e  que certas  atitudes,  tais  como as  do movimento  feminista, 

ajudaram a promoção da igualdade entre os sexos. Porém, é necessário ir mais afundo nessa 

questão, e tentar solucionar o problema na sua raiz, sendo assim, é necessário que as temáticas 

de gênero sejam trabalhadas desde o início da vida de qualquer indivíduo, inclusive na escola.

Nesse sentido, verificou-se que nos últimos anos várias questões sobre preconceito e 

desigualdade  foram  mais  discutidas  no  âmbito  educacional,  dentre  elas  o  racismo,  a 

homofobia e o bullying. Na tentativa de tentar mudar um pouco esse quadro de desigualdade, 

as  questões  de  gênero  entraram  em  foco,  fazendo  com  que  vários  setores  da  sociedade 

discutissem mais o assunto a fim de encontrar uma saída para todo esse preconceito. Dentre 

os setores em que este tema está sendo mais debatido está a escola, muitas vezes vista como o 

início de tudo. Para elucidar um pouco de todo este cenário, no próximo capítulo será feito 

uma pequena reflexão sobre a educação infantil (desde o seu surgimento até os dias atuais) 

incluindo as questões de gênero que perpassam por esta área da educação.
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CAPÍTULO 2

GÊNERO E EDUCAÇÃO INFANTIL

A educação infantil, apesar de ser um tema atual e sempre discutido por estudiosos 

até hoje, possui uma longa história de descobertas e mudanças no relacionamento adulto x 

criança.  O  autor  Áries  (apud BOLDRIN,  2007)  fez  um  recorte  histórico  da  infância, 

ressaltando que a mesma somente passou a ser discutida no mundo moderno, onde por volta 

do  século  XVI e  XVII  na  Europa  houve uma  maior  preocupação  da  família  entorno  da 

criança.  Porém,  conforme  aponta  a  autora  Paz,  o  capitalismo,  além  de  trazer  mudanças 

científicas e tecnológicas, também mudou o papel da criança na sociedade, fazendo com que 

ela seja um indivíduo que merecia cuidados, visando sua atuação futura.

A partir de então, vários outros pensadores contribuíram para o avanço da discussão 

da infância, em especial Rousseau (1712 – 1772), Pestalozzi (1746 – 1827) e Fröebel (1782 – 

1852).  Além  desses  pensadores,  a  Maria  Montessori  (1850  –  1952)  também  contribuiu 

significativamente para a temática, atribuindo questões biológicas e psicológicas na formação 

da criança (pensamento este adquirido por sua formação como médica).

No Brasil somente no fim do século XIX é que se iniciou a educação de crianças 

pequenas, porém a mesma era realizada de forma tímida e precária. Para os filhos dos ricos, 

em  1880  foram  criados  os  primeiros  jardins  de  infância  onde  se  era  feito  um  trabalho 

pedagógico. Já para os filhos dos mais pobres, somente em 1889 foi fundado o “Instituto de 

Proteção e Assistência à Infância do Rio de Janeiro”, que posteriormente de espalhou por todo 

o país. Com isso, no início do século XX já era possível encontrar diversos jardins de infância 

e creches. Porém, o fator crucial que mais diferenciava as instituições umas das outras era o 

seu público alvo,  onde nos jardins de infância,  destinado a elite,  se priorizava o trabalho 

pedagógico  a  fim  de  se  potencializar  e  incentivar  o  desenvolvimento,  já  nas  creches, 

destinadas  aos  mais  carentes,  a  prioridade  era  a  educação para se  compensar  carências  e 

deficiências. Mesmo assim, hoje em dia ainda é possível observar este quadro presente em 

todo o país.

Com isso, devido a essa diferenciação de atendimento oferecido as diferentes classes 

a  quem  o  serviço  era  destinado,  observou-se  também  uma  diferenciação  na  formação  e 

atuação dos profissionais envolvidos neste processo:
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se  para as  creches,  o profissional  requerido vinha da área  da saúde e da 
assistência, para os jardins de infância, o profissional era o professor. Em 
geral, as creches eram dirigidas por médicos ou assistentes sociais (ou irmãs 
de caridade), contando com educadoras leigas ou auxiliares, das quais eram 
requeridos conhecimentos nas áreas de saúde, higiene e puericultura. Nos 
jardins  de  infância,  eram  os  professores,  (mas  sobretudo  as  professoras 
normalistas) os profissionais destinados à tarefa de educar e socializar os 
pequenos (VIEIRA, 1999, p. 33).

Portanto  está  evidenciado que muitos  dos  problemas  com relação à  formação  de 

professores e profissionais na educação de crianças surgiram nesta época, fazendo com que 

fosse  necessária  uma  mobilização  da  classe  para  que  o  quadro  pudesse  evoluir.  Porém, 

embora tenha se evoluído e discutido mais sobre o assunto nos últimos anos, até hoje existem 

reflexos dessa falta de profissionalização no setor educacional.

No Brasil, muitas atitudes e iniciativas são tomadas pelo governo federal para que a 

educação infantil seja melhorada e reconhecida como importante para a vida do indivíduo. E, 

dentre essas atitudes, podemos citar a criação e formulação de leis que estabeleçam diretrizes 

e garantam direitos às crianças e à educação infantil, contudo, nem sempre foi assim. A autora 

Paz aponta em sua pesquisa que, durante as décadas de 1970 e 1980, vários movimentos 

sociais  e  feministas  no  Brasil  reivindicavam  a  democratização  da  educação  pública  e  o 

reconhecimento da educação em creches e pré-escolas como um direito da criança e um dever 

do Estado. Com isso, a própria autora conclui que:

Antes  da  CF/88,  as  alusões  a  essa  educação  para  crianças  pequenas, 
limitavam-se a  assistência  à  maternidade e  à  infância.  A partir  de  então, 
Educação  Infantil  –  creche  e  pré-escola  –  foi  incluída  na  política 
educacional,  seguindo  uma  concepção  pedagógica,  complementar  a  ação 
familiar  e,  pelo  menos  nos  termos  da  lei,  deixando  de  ser  apenas 
assistencialista e compensatória. A Educação Infantil passou a ser dever do 
Estado e direito da criança. (PAZ, 2008, p.46)

Nesse sentido,  fica evidente que a educação infantil  no Brasil  recebeu uma certa 

atenção  depois  de  1988.  Porém,  antes  da  CF/88,  a  legislação  educacional  vigente  não 

concebia  o  atendimento  às  crianças  de  até  6  anos  como  uma  atividade  de  natureza 

educacional,  e  assim,  predominou-se a  concepção de que este  atendimento  era de caráter 

predominantemente ou exclusivamente assistencial. E, conforme aponta a autora Abreu, até a 

publicação da nova LDB (Lei de Diretrizes e Bases) em 1996, a educação pré-escolar foi 

deixada de lado, sendo referida apenas em um dispositivo da Lei nº 5.692/71, estabelecendo 

que os sistemas de ensino velarão para que as crianças de idade inferior a sete anos recebam  
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conveniente educação em escolas maternais, jardins de infância e instituições equivalentes. E 

assim,  “transferiu-se aos  sistemas  a  incumbência  de regulamentar  a  educação nessa faixa 

etária, o que resultou em significativa diversidade de normas educacionais” (ABREU, 2004, 

p. 4).

Porém, com a CF/88 a educação infantil passou a receber maior importância. Isto 

fica  mais  evidente  olharmos  o  art.  208,  IV,  da  referida  Constituição,  onde  neste  artigo 

inscreve o atendimento em creche e pré-escolas às crianças de zero a seis anos de idade entre 

os  deveres  do  Estado,  reconhecendo  assim  a  creche  como  instituição  educativa  e 

determinando que essa etapa da educação seja feita, prioritariamente, pelos municípios. Além 

disso, a LDB de 1996 define a “educação infantil como primeira etapa da educação básica 

(art. 29), ampliando sua importância social ao integrá-la à formação comum indispensável 

para o exercício da cidadania” (ABREU, 2004, p. 4).

Assim, com a criação da LDB de 1996, a educação infantil no Brasil passa a ter um 

novo caráter, o qual a LDB fornece alguns detalhes de como esta modalidade de ensino deve 

ser organizada no país. A referida LDB abriga no Título V as seguintes informações a respeito 

da educação infantil:

Seção II 
Da Educação Infantil

Art. 29º. A educação infantil, primeira etapa da educação básica, 
tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança até seis anos de 
idade,  em  seus  aspectos  físico,  psicológico,  intelectual  e  social, 
complementando a ação da família e da comunidade.

Art. 30º. A educação infantil será oferecida em:
I  -  creches,  ou entidades  equivalentes,  para  crianças  de até  três 

anos de idade;
II - pré-escolas, para as crianças de quatro a seis anos de idade.
Art.  31º.  Na  educação  infantil  a  avaliação  far-se-á  mediante 

acompanhamento  e  registro  do  seu  desenvolvimento,  sem o  objetivo  de 
promoção,  mesmo para o acesso ao ensino fundamental.  (BRASIL, LDB, 
1996)

Além de definir as diretrizes da educação infantil, a LDB ainda traz em seu Título III 

algumas diretrizes sobre “Do Direito à Educação e do Dever de Educar”, onde o art.4 , IV, 

estabelece que o atendimento deverá ser  gratuito em creches e pré-escolas às crianças de  

zero a seis anos de idade. 
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No entanto, além da LDB mencionar em seu texto o direito à educação, o Estatuto da 

Criança e do Adolescente (ECA) também trata em um dos seus capítulos sobre o mesmo 

assunto:

Capítulo IV 
Do Direito à Educação, à Cultura, ao Esporte e ao Lazer

Art. 53º. A criança e o adolescente têm direito à educação, visando 
ao  pleno  desenvolvimento  de  sua  pessoa,  preparo  para  o  exercício  da 
cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando-se-lhes:

I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;

II - direito de ser respeitado por seus educadores;

III - direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às 
instâncias escolares superiores;

[...]

Art. 54º. É dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente:

I - ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que 
a ele não tiveram acesso na idade própria;

II - progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino 
médio;

III  -  atendimento  educacional  especializado  aos  portadores  de 
deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino;

IV - atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a seis 
anos de idade;

[...]

§ 1º O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público 
subjetivo.

§ 2º O não oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público 
ou sua oferta irregular importa responsabilidade da autoridade competente.

§ 3º Compete ao poder público recensear os educandos no ensino 
fundamental,  fazer-lhes a chamada e zelar, junto aos pais ou responsável,  
pela freqüência à escola. (BRASIL, ECA, 1990)

Contudo, embora a LDB e o ECA mantivessem uma conquista presente na CF/88, 

ampliando  assim as  definições  legais  de  criança  e  seus  direitos,  “as  reformas  neoliberais 

reduziram as  fontes  de  recursos  para  a  educação  infantil”  (PAZ,  2008,  p.47).  Com isso, 

conforme aponta as autoras Vianna e Unbehaum (apud PAZ, 2008):
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a integração da creche e da pré-escola no sistema educacional é fruto da luta 
do  movimento  de  mulheres  no  Brasil  que,  nos  anos  de  1970,  passou  a 
incorporar  uma  série  de  demandas  que  visavam garantir  a  igualdade  de 
oportunidades  para  as  mulheres  também na  vida  privada.  É assim que  o 
feminismo  brasileiro  vê  contemplada  na  lei  a  proposta  da  creche  como 
aparato educacional e a ampliação do direito à creche no local de trabalho 
também para os filhos de trabalhadores homens e para toda a faixa dos zero 
aos 6 anos. [...]. Mas o cenário educacional, com suas reformas neoliberais, 
também impede que se desvele o gênero nessa lei, ao não garantir fontes de 
recursos para a educação. (VIANNA; UNBEHAUM, 2004, p.93)

Assim, fica evidente que a luta das mulheres teve um papel importante na conquista 

do reconhecimento da criança como sujeito de direitos, embora ainda esses direitos precisem 

evoluir e serem mais trabalhados. Além disso, outros fatores também exerceram influência 

sobre a educação infantil, fazendo com que ela chegasse a seu estágio atual. 

Todavia, todos estes direitos conquistados estão muito longe de atender a todas as 

necessidades  de  uma  criança,  e  também  não  garantem  que  o  processo  educacional  seja 

igualitário e não promova a desigualdade. Nesse sentido, podemos citar vários outros fatores 

que são fonte da desigualdade presente na escola, dentre eles, as questões de gênero.

Contudo, embora todas estas questões sejam evidenciadas, na prática as temáticas de 

gênero  acabam  ocupando  um espaço  secundário,  visto  muitas  vezes  como  um problema 

irrelevante,  ou  pior,  um problema  já  resolvido.  Assim,  na  tentativa  de  fazer  uma  breve 

reflexão de como as relações de gênero ocorrem na prática, fui à campo e realizei um relato 

das experiências vividas por mim.
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CAPÍTULO 3

REFLEXÕES DE GÊNERO NO COTIDIANO ESCOLAR

Tendo em mente vários conceitos de gênero e educação, finalmente fui a campo para 

atingir os principais objetivos deste trabalho: averiguar na prática como estes conceitos de 

gênero estão inseridos no dia a dia da sala de aula, perceber também como a escola se coloca 

diante de situações corriqueiras em que as questões de gênero estão presentes e averiguar as 

representações de gênero que as crianças possuem. Antes de iniciar  a minha pesquisa em 

campo, tentei ao máximo partir sem nenhum conceito pré-formado, muito menos munido de 

“verdades  absolutas”  encontradas  no  senso  comum.  Parti  com a  consciência  de  que  não 

deveria pré-julgar qualquer situação ou informação encontrada.  Mas, antes de ir a campo, 

teria que escolher uma escola na qual eu pudesse pesquisar, e assim, acabei escolhendo uma 

escola pública do Distrito Federal.

3.1 – LOCAL DA PESQUISA

A escola pública escolhida está localizada em Taguatinga, e atende alunos do 1º ao 5º 

ano do ensino fundamental. Para preservar a privacidade de todos os envolvidos, e garantir 

uma maior veracidade e ética em todo o processo, todos os nomes que usarei a partir de agora 

serão fictícios, a começar pelo nome da escola: “Escola X”. 

O principal motivo que me fez escolher a Escola X é o fato de que ela está localizada 

próxima a minha casa, facilitando o meu deslocamento até ela. A Escola X possui um espaço 

amplo, composto de 15 salas de aula, biblioteca, sala de informática, cantina, um grande pátio 

com parquinho e quadra poliesportiva,  além dos espaços destinados a secretaria  e demais 

atividades ligadas à coordenação. Como já foi dito anteriormente, a Escola X atende alunos 

do 1º ao 5º ano do ensino fundamental, divididos no período matutino e vespertino.

Ao chegar à escola, logo me apresentei na secretaria como estudante da Universidade 

de Brasília e expliquei que estava fazendo uma pesquisa qualitativa para o meu trabalho de 

conclusão  de  curso.  Com  isso,  fui  encaminhado  para  a  coordenadora  educacional  do 

estabelecimento, e lá eu me identifiquei e perguntei sobre a disponibilidade da escola em me 

aceitar como estagiário, para que eu pudesse observar as turmas, e posteriormente, atuar com 

práticas pedagógicas em sala de aula. Logo a coordenadora me apresentou a diretora, e todos 
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me receberam muito bem, estando dispostos a colaborar com a minha pesquisa no que fosse 

possível.

Após esta apresentação, fui convidado a conhecer a escola, e assim pude ver mais de 

perto todo o espaço físico disponível, tais como biblioteca, salas de aula e os demais espaços 

citados  anteriormente.  Neste  pequeno  passeio  pela  escola,  também pude  conhecer  alguns 

professores e alunos, e o que me chamou a atenção foi o fato de que em toda escola só existia 

um único professor homem, e ele estava lecionando em uma turma de 5º ano.

3.2  – CONHECENDO A TURMA

Ao chegar à escola, meu primeiro contato foi com um membro da coordenação que 

logo se mostrou surpreso e feliz por um homem querer estagiar na educação infantil. A partir 

de então, fui apresentado para algumas professoras e secretárias que, no início, pensavam que 

eu era algum pai de um dos alunos.

Depois de conhecer toda a escola e alguns professores, a coordenadora me indagou 

se  eu  tinha  alguma  preferência  de  turma  para  acompanhar,  e  logo  respondi  que  queria 

trabalhar com alunos do 1º ano. A minha escolha por alunos do 1º ano do ensino fundamental 

não foi por acaso. Escolhi esta etapa pois nela encontramos alunos mais novos, ou seja, alunos 

que, na sua maioria,  tem pouca experiência de vida em sala de aula. A minha vontade de 

trabalhar com os alunos mais novos era pra tentar perceber como os conceitos de gênero estão 

presentes nesses alunos, se existe alguma influência da escola nestes conceitos, e também 

tentar  trabalhar  com  eles  algumas  desigualdades  encontradas  na  sociedade  baseadas 

unicamente nas diferenças entre os sexos. Com isso, fui encaminhado para uma turma de 1º 

ano e fui apresentado à professora e aos alunos.

Assim que cheguei  à  sala  de aula,  vários  meninos  vieram ao meu  encontro,  me 

abraçaram e me cumprimentaram, eles pareciam bem felizes por ter mais um homem na sala. 

Já as meninas ficaram mais quietas, aparentando estarem com vergonha. Mas mesmo assim, 

fizeram questão  de  me  cumprimentar.  A professora  também me  recebeu  muito  bem,  me 

deixando a vontade para acompanhar a turma sempre que eu quisesse, e também me deixou a 

vontade para trabalhar com os alunos qualquer assunto que fosse do meu interesse. Porém, 

logo ao chegar na sala de aula,  percebi que havia três pais de alunos conversando com a 

professora a respeito de seus filhos. Assim, logo após eu me apresentar a professora como 
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estagiário, percebi que os pais ficaram surpresos com a minha presença, sendo que um deles 

ainda relatou que pensou que eu também fosse mais um pai de aluno.

A turma era composta por 25 alunos, sendo 15 crianças do sexo masculino e 10 do 

sexo feminino. A faixa etária desses alunos variava entre 6 e 7 anos, com exceção de um 

aluno com necessidades educacionais especiais de 13 anos de idade. Como ele era portador de 

uma deficiência mental, ele acabou ficando com uma defasagem de aprendizagem, fazendo 

com que ele não conseguisse acompanhar o conteúdo que está sendo trabalho na turma com 

alunos de faixa etária próxima a sua. Assim, com a presença de um aluno com necessidades 

educacionais especiais, era necessária a presença de uma monitora, que acompanhava a turma 

sempre que o aluno estava presente.

3.3 – RELATO DAS EXPERIÊNCIAS COM AS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS

Após ser apresentado a toda turma, sentei no canto da sala e comecei a observar a 

dinâmica da sala de aula, procurando ao máximo não chamar a atenção, para que a minha 

presença fosse percebida o menos possível. Logo ao sentar, procurei observar como a sala 

estava organizada e como os alunos estavam dispostos pelas carteiras. A sala possuía 6 mesas 

grandes, nas quais os alunos se sentavam em um grupo de 4 pessoas em cada mesa. Neste 

momento,  percebi que as meninas estavam sentadas próximas, umas das outras, formando 

dois grupos só com meninas. Já os meninos também estavam sentados somente com meninos, 

formando  assim  três  grupos.  E  os  alunos  que  não  estavam  em  nenhum  dos  grupos,  se 

sentavam juntos, formando um grupo misto de meninas e meninos.

Com o  passar  do  tempo,  eu  fui  percebendo  que  esta  ordenação  e  separação  de 

meninas e meninos não havia sido proposta pela professora, mas sim pelos próprios alunos 

que escolhiam os seus lugares, e assim, se sentavam com quem tinham maior afinidade. Mas, 

se por um lado a professora não escolhia o lugar dos alunos, por outro lado ela usava este 

ordenamento da sala de aula a seu favor. Sempre que um aluno conversava demais,  fazia 

muita bagunça, não estava disposto a fazer a atividade ou cooperar com a turma, a professora 

mudava este aluno de lugar, fazendo com que ele se sentasse no grupo de pessoas do sexo 

oposto. Assim, sempre que uma menina fazia algo errado, a professora a mudava de lugar, 

fazendo com que ela se sentasse no grupo somente com meninos, na tentativa de fazê-la se 

comportar mais. E o mesmo valia para os meninos, que sempre eram obrigados a se sentar no 

grupo das meninas quando eles bagunçavam ou não queriam fazer o dever. Com esta atitude, 

39



eu percebi que, de fato, a professora conseguia fazer com que os alunos ficassem mais calmos 

e conversando menos, mas isso nem sempre funcionava quando o assunto era fazer o dever, 

onde a maioria desses alunos não fazia o dever, ou fazia pela metade.

Outro momento que observei com mais atenção durante as aulas era na hora de ver 

filmes da turma.  Esta  atividade  funcionava da seguinte  forma:  todas  as  quintas-feiras  era 

separado uma hora da aula para assistir a algum filme trazido pelos próprios alunos. Como 

vários alunos traziam seus filmes prediletos, era feita uma votação entre todos para que fosse 

escolhido o filme mais votado. Porém, como a maioria da turma era composta por meninos, 

eles sempre venciam a votação, fazendo com que o filme escolhido fosse, na maioria das 

vezes, de ação, aventura ou corrida. Por sua vez, as meninas, visivelmente insatisfeitas com o 

resultado da votação, se sentavam no canto da sala e começavam a desenhar ou conversar 

entre si. Este fato me chamou a atenção, pois me remeteu a um resultado parecido encontrado 

pela autora Auad no momento em que, durante suas observações em sala de aula, percebe que 

os meninos detêm um maior “poder” nas tarefas e brincadeiras diárias, se comparadas com as 

meninas.  A autora  ainda  atribui  aos  meninos  uma  “tendência  maior  de  dominar  grandes 

espaços” (AUAD, 2006, p. 50).

Nas atividades do dia a dia da sala de aula, a professora sempre tentava manter a 

calma e a atenção de todos os alunos, porém, nem sempre isso era possível. Visivelmente 

mais enérgicos e agitados, os meninos sempre davam um trabalho maior para a professora, 

que  tentava  sempre  corrigi-los  e  castigá-los  sempre  que  necessário.  Lembro-me  de  uma 

ocasião na qual um dos meninos arremessou uma cadeira no outro aluno, fazendo com que a 

direção da escola tivesse que chamar a mãe desse aluno para que ela ficasse sabendo do 

ocorrido.  Já as  meninas  permaneciam,  na maioria  das  vezes,  calmas e  quietas,  onde essa 

quietude ora era rompida por uma conversa, ou por brincadeiras fora de hora. Sobre isso, a 

autora Auad destaca que “as construções sociais sobre o masculino,  assim como as ideias 

relativas  ao que esperar  de um menino,  podem conter  dados que associem os meninos à 

imagem de “bagunceiros” ou  “ameaçadores da ordem” (AUAD, 2006, p 33).

Outro fato que me chamou a atenção nesta turma foi com relação ao aluno portador 

de necessidades educacionais especiais. Este aluno, que tinha 13 anos de idade, estava nesta 

sala por ainda não ter  conseguido evoluir  no conteúdo que era trabalho em sala  de aula. 

Porém, apesar dele estar com esta defasagem de conteúdo, era visível que ele estava à frente 

dos demais colegas fisicamente e psicologicamente. Como a sua diferença de idade para os 

demais alunos era de no mínimo 6 anos, ele quase não conversava com os outros colegas, e 

limitava-se apenas a falar um pouco com a professora. Porém, quando eu fui conhecê-lo e 
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cumprimentá-lo,  ele  ficou  visivelmente  feliz  por  ter  um  homem  com  que  ele  pudesse 

conversar,  e  logo  fez  questão  de  me  convidar  para  “andar  de  moto  e  conhecer  algumas 

garotas”. 

Durante os intervalos da escola era o único momento em que eu tinha oportunidade 

de  observar  todos  os  alunos,  do  1º  ao  5º,  e  o  fenômeno  de  “dominação”  relatado  acima 

também ocorria neste cenário. Nos intervalos eu andava por todo o colégio e percebia que os 

meninos sempre ocupavam toda a quadra poliesportiva da escola, além de correrem por todo o 

pátio. Já as meninas se restringiam apenas a conversas pelos corredores e brincadeiras “menos 

dinâmicas” nos espaços que ainda não haviam sido ocupados pelos meninos.  Todos estes 

acontecimentos  também  me  remeteram  ao  livro  da  Auad,  onde  ela  cita  alguns  estudos 

realizados na América Latina e Europa que descrevem as realidades escolares daquele local e 

nos mostram como as relações de gênero influenciam a maneira como meninos e meninas se 

expressam corporalmente.

Falar  em questões  de  gênero  presentes  do  cotidiano  escolar  vai  muito  além das 

diferenças triviais entre homens e mulheres. Tratar deste assunto requer, acima de tudo, um 

olhar clínico e desprovido de pré-conceitos presentes na sociedade. Porém, ainda falta para 

muitos  um  cuidado  maior  ao  lidar  com crianças,  principalmente  no  que  diz  respeito  ao 

cuidado com o que se faz e o que se é pronunciado. É muito tênue a linha que separa uma 

ação  normal  e  corriqueira  do  dia  a  dia  e  uma  ação  preconceituosa  ou  que  promova  a 

desigualdade. Quando vemos este assunto com mais de perto, percebemos que desde frases 

proferidas  pela  professora,  até  livros  didáticos  estão  dotados  de preconceitos  e  “verdades 

absolutas” presentes no senso comum, assim, é preciso que todos estejam atentos para que 

estas ações não sejam propagadas.

Existe  uma  diferença  biológica  entre  meninos  e  meninas,  mas  a  forma  como  a 

sociedade encara essas diferenças, muitas vezes, só propaga um modelo pré-concebido de ser 

e agir esperado por cada sexo. A respeito disso, Auad conclui que:

As diferenças entre meninas e meninos certamente não são naturais. Meninas 
que aparentam meiguice ou meninos que falam aos gritos são resultantes do 
modo como as relações de gênero foram construídas na nossa sociedade ao 
longo do tempo. (AUAD, 2006, p. 39)

Ainda  a  respeito  disso,  a  autora  traz  um  quadro  comparativo  do  que  é 

tradicionalmente esperado de meninos e de meninas, baseado na obra “O descondicionamento 
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da mulher:  educar  para a submissa”  da autora italiana  Elena Belotti.  Conforme o quadro 

abaixo, podemos perceber uma série de ações que são esperadas por ambos os sexos: 

Meninos Meninas 

Dinâmicos, barulhentos e agressivos. Apáticas, tranquilas, dóceis e servis. 

Indisciplinados e desobedientes. Disciplinadas e obedientes. 

Negligentes; não são aplicados. Metódicas e cuidadosas; são perseverantes. 

Escrevem devagar, são desarrumados e sujos. Arrumadas, conservam-se limpinhas. 

Autônomos, não dependem, com constância, 
de afeto, aprovação e auxílio. 

Dependentes do conceito da professora, pedem 
aprovação e ajuda com frequência. 

Seguros; não choram com facilidade. Choronas e emotivas.

Solidários com outros do mesmo sexo e com 
aguçado senso de amizade. 

Fracas de caráter e pouco solidárias com as 
colegas. 

Percebe-se  no  quadro  acima  que  espera-se  que  os  meninos  tenham  ações  mais 

dinâmicas,  sejam mais  desleixados,  e  companheiros  com os  seus  colegas.  Por  sua vez,  o 

quadro  nos  relata  que as  meninas  são  mais  meigas,  delicadas  e  pouco solidárias  com as 

colegas. E ao analisarmos a realidade da sala de aula, percebe-se claramente que a escola 

muitas vezes reforça e propaga todos estes modos de agir.

Nesse sentido, a autora Auad nos revela uma série de ações presentes do dia a dia da 

sala de aula, mas que para muitos acaba passando despercebida, sem que seja dada a atenção 

que  o  assunto  merece.  Desde  frases  proferidas  pela  professora  até  livros  didáticos  estão 

recheados de preconceito e expressões que desprezam ou diminuem algum dos sexos (AUAD, 

2006, p. 38). Ainda a respeito deste assunto, Auad diz que:

Boa expressão  desse  processo  são  os  livros  didáticos.  Estes  representam 
verdadeiros  modelos  para  meninas  e  meninos  e  garantem,  no  interior  do 
sistema educativo, lugar de destaque para as desigualdades. Nesses livros, 
numérica e qualitativamente, mulheres, meninas e pessoas não brancas ainda 
estão  sub-representadas.  Tais  materiais  didáticos  acabam sendo  mais  um 
modo de reforçar imagens e práticas hierarquicamente diferenciadas entre o 
masculino e o feminino. (AUAD, 2006, p.41).
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Tendo  como  base  todo  o  referencial  teórico  de  gênero  abordado  nos  capítulos 

anteriores e a minha experiência com didática em sala de aula, organizei e trabalhei com a 

turma 6 intervenções pedagógicas tendo como pano de fundo as questões de gênero. Assim, 

nas próximas páginas estão descritas como as intervenções pedagógicas foram feitas, quais os 

resultados obtidos e qual a minha análise acerca dos resultados. 
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ANÁLISE DA PRÁTICA PEDAGÓGICA NÚMERO 1

A prática  foi  realizada  da seguinte  forma:  primeiramente  dividi  a  turma em dois 

grupos, um só com meninos e outro só com meninas. A partir daí, perguntei para os meninos 

alguma atividade ou tarefa que somente as meninas realizam para que eu pudesse escrever no 

quadro. A seguir, foi a vez das meninas dizer alguma tarefa realizada somente por meninos 

para que eu pudesse escrever no quadro.

A medida que cada aluno falasse a atividade que ele julga ser feita somente pelo sexo 

oposto, eu perguntava para todos os alunos se eles concordavam com a sugestão do colega. 

Após a sugestão ser aceita por todos os presentes, eu escrevia a atividade descrita no quadro e 

passava a palavra para outro colega do sexo oposto, até que eu tivesse um número igual de 

atividades para cada sexo.

Nesta etapa encontrei alguns resultados interessantes, pois ambos os lados já tinham 

uma concepção exterior de várias tarefas que a sociedade ainda descrimina para algum dos 

gêneros. Um exemplo disso é tarefa “limpar a casa” que foi dita por um dos meninos como 

algo que somente as mulheres faziam. Mesmo quando eu indaguei a todos se somente as 

mulheres limpavam a casa, ninguém se opôs ou fez qualquer ressalva. Do lado das meninas 

também  não  foi  diferente,  pois  uma  delas  respondeu  “sair  para  trabalhar”  como  tarefa 

exclusiva dos homens.  Além disso, as meninas também disseram que somente os homens 

jogavam futebol, e os meninos disseram que somente as mulheres brincam de boneca e vão ao 

shopping para fazer compras. Sobre isso, volto a frisar a fala da autora Auad, que diz:

Boa expressão  desse  processo  são  os  livros  didáticos.  Estes  representam 
verdadeiros  modelos  para  meninas  e  meninos  e  garantem,  no  interior  do 
sistema educativo, lugar de destaque para as desigualdades. Nesses livros, 
numérica e qualitativamente, mulheres, meninas e pessoas não brancas ainda 
estão  sub-representadas.  Tais  materiais  didáticos  acabam sendo  mais  um 
modo de reforçar imagens e práticas hierarquicamente diferenciadas entre o 
masculino e o feminino. (AUAD, 2006, p.41).

Dessa forma, podemos concluir que muitos destes modelos pré-estabelecidos pelos 

alunos  são  formados  em  casa  ou  na  própria  escola,  lugar  onde  deveria  ser  feita  a 

desconstrução a respeito do tema.

Com essa tarefa pude constatar o fato de que eles crêem que meninos não podem 

brincar  de boneca  e  meninas  não podem jogar  bola.  E a  constatação  deste  fato  pode ser 

facilmente vista no momento em que todas as crianças estão brincando, onde cada uma delas 
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brinca somente com as brincadeiras  e jogos que a sociedade julga ser exclusiva desse ou 

daquele sexo. 
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ANÁLISE DA PRÁTICA PEDAGÓGICA NÚMERO 2

Após escrever várias tarefas no quadro, pedi para que os alunos encenassem alguma 

tarefa  que  eles  afirmaram ser  exclusivas  do  sexo oposto.  Com esta  atividade  eu busquei 

propor aos alunos que aquelas tarefas também poderiam ser realizadas por eles sem nenhum 

problema, que isso ou aquilo não era exclusivo do sexo oposto. Também fiz esta atividade 

com o intuito de buscar nas encenações de cada aluno alguma informação relevante para a 

pesquisa.

Quando os alunos começaram suas atuações,  as meninas  encenaram que estavam 

jogando uma partida de futebol, e os meninos fingiam que estavam varrendo o chão da sala de 

aula. Além disso, eles também encenaram outras tarefas, tais como as meninas saindo para 

trabalhar e os meninos brincando de boneca.

Depois de todos terem feito todas as tarefas, os indaguei sobre a experiência de fazer 

uma tarefa que, até então, era vista como exclusiva do sexo oposto, e todos disseram que se 

divertiram com a encenação. E pude perceber que, de fato, eles se divertiram com a tarefa. 

Um exemplo disso é o fato de que as meninas,  ao encenarem que estavam jogando bola, 

ficaram super animadas com o jogo fictício, sendo difícil com que eu as fizesse parar de jogar. 

A partir daí, conversei com eles sobre a importância de não dividir papéis ou tarefas 

entre os sexos, reforçando que muitas atividades praticadas pelos homens também poderiam 

ser feitas pelas mulheres. Também conversei com eles sobre a liberdade que todos tem de 

fazer aquilo que gosta, independente de ser feito majoritariamente por homens ou mulheres.
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Nesta prática foi distribuído para os alunos folhas em branco para que eles pudessem 

desenhar qual profissão desejam trabalhar quando crescerem. Fiz questão de não apresentar 

ou citar nenhuma profissão aos alunos, simplesmente com o intuito de colher as informações 

mais sinceras possíveis, e também para que o resultado me mostrasse quais as profissões que 

eles têm em mente. Após o término da tarefa, colhi os desenhos feitos pelos alunos e comecei 

a analisar um a um. 

Nos desenhos dos  meninos,  a  maioria  deles  desenhou a  profissão de  jogador  de 

futebol como a profissão que eles desejam seguir no futuro. Este fato pode ser explicado pela 

maioria dos alunos gostarem de futebol e terem como ídolos alguns jogadores famosos. Um 

dos meninos também relatou querer ser piloto de corrida, e outro desenhou um piloto de avião 

como a profissão que deseja seguir. Tendo todos esses desenhos como base, percebi que os 

meninos estão mais interessados em fazer algo mais dinâmico, e que na sociedade, essas áreas 

são mais ocupadas por homens.

Ao  analisar  o  desenho  das  meninas,  percebi  que  a  maioria  delas  relatou  querer 

trabalhar  com  alguma  profissão  relacionada  ao  cuidar  do  próximo,  tais  como  médica, 

enfermeira  e professora.  Este acontecimento já foi relato em estudos anteriores,  dentre os 

quais citarei  o livro da Auad, onde ela diz que na sociedade,  de maneira geral, ainda está 

presente a ideia de que a mulher é a responsável pelas profissões que tem como objetivo o 

cuidar ou ajudar o próximo, remetendo a sua função “inata” de mãe. 

Assim, pode se concluir que a sociedade e a escola “delimitam” desde cedo o que 

cada sexo deve fazer, independente do seu gosto. Como exemplo, posso citar alguns livros 

didáticos para alunos da educação básica que encontrei durante minha pesquisa de campo, 

onde alguns traziam um quadro de profissões. Contudo, a maioria delas estava no masculino, 

tais como a profissão de engenheiro, médico, mecânico e astronauta, e por sua vez, no quadro 

de profissões femininas só encontrei a profissão de professora e cozinheira. Esta dualidade 

nos releva um pouco da desigualdade encontrada na sociedade, onde, como regra, é delegado 

somente ao homem as profissões que possuem uma maior valorização. 
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Para a realização desta prática eu recortei e separei tiras de papel de diversas cores 

para distribuir aos no intuito de que eles façam desenhos livres, porém, as cores dos papéis 

foram escolhidas propositalmente. Para esta atividade separei papéis na cor azul, verde, rosa, 

lilás e branco. Digo que a escolha foi proposital, pois procurei separar cores que, no senso 

comum, representam cada um dos sexos. Dessa forma, a cor azul e verde representa o sexo 

masculino, a cor rosa e lilás representa o sexo feminino e a cor branca, nesta prática, entra 

como uma cor neutra.

Ao iniciar a atividade, coloquei todos os papéis com todas as cores sobre a mesa e 

pedi para que cada aluno pegasse uma folha para fazer seu desenho. Nesse momento percebi 

que as meninas tinham uma maior afinidade com as cores rosa e lilás, sendo que somente uma 

delas pegou a folha de cor branca e nenhuma pegou a folha azul ou verde. Já do lado dos 

meninos, todos tiveram como preferência a folha de cor azul e verde. No momento em que os 

meninos estavam terminando de pegar suas folhas, presenciei um fato interessante: um dos 

meninos  queria  uma  folha  azul,  porém,  todas  as  folhas  azuis  já  haviam acabado.  Nesse 

momento eu disse ao aluno que ele poderia escolher outra folha qualquer, e que tinha muita 

folha rosa sobrando. Como resposta o aluno disse que não pegaria a cor rosa por se tratar de 

uma cor de menina. Diante disso, conversei com o aluno e disse que ele poderia escolher 

qualquer  cor,  e  que não havia problema algum ele  pegar  a  folha rosa ou qualquer  outra. 

Mesmo assim, ele não aceitou a minha sugestão e preferiu pegar a folha verde.

Fazendo  uma  pequena  análise  desta  situação,  percebi  que  o  aluno  simplesmente 

estava reproduzindo uma situação que estava presente em seu dia a dia, e que a escola fazia 

questão de reforçar. Digo que a escola reforçava este pensamento pois, em vários momentos, 

ela separa as cores tendo como base o azul, sendo dos meninos, e o rosa, sendo das meninas. 

Um exemplo disso é a parede da sala de aula, que estava decorada com o nome de cada um 

dos alunos recortado e pintado pela professora. Todos os nomes de meninas estavam pintados 

de cor rosa,  com flores,  bichos de pelúcia  e estrelas enfeitando a pintura,  e os nomes de 

meninos estavam escritos na cor azul, com bolas, carrinhos e foguetes enfeitando. 
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Esta prática é a continuação da prática anterior, pois nela eu analisei os desenhos 

produzidos  pelos  alunos  tendo  como  base  alguns  conceitos  de  gênero  abordados  neste 

trabalho. A primeira coisa que constatei foi o fato de todos os meninos terem desenhado algo 

mais  dinâmico,  agressivo  ou que  remetesse  a  alguma ação.  Desenhos de  carro  ou coisas 

ligadas  ao  futebol  foram  a  maioria,  mas  também  outros  meninos  desenharam  caveiras, 

pessoas brigando e armas. Já do lado das meninas, a maioria dos desenhos remetia a coisas 

mais calmas, delicadas ou neutras. Uma delas desenhou uma flor, outra desenhou o quintal de 

sua casa, enquanto as outras desenharam coisas do seu dia a dia, tais como personagens de 

desenho animado e bonecas.

Esta  diferença  sentimentos  representados  nos  desenhos  dos  alunos  remetem  a 

realidade já imposta pela sociedade e indústria. Em uma loja de brinquedos, por exemplo, 

enquanto do lado dos meninos nós encontramos brinquedos mais  dinâmicos  como carros, 

bolas e bonecos de ação, do lado das meninas a maioria dos brinquedos remetem as tarefas do 

lar, como cozinhar ou cuidar de bebês. E isto acompanha os indivíduos ao longo de sua vida, 

onde na fase adulta, por exemplo, vemos programas de televisão que falam sobre esportes 

terem um foco maior no público masculino, enquanto programas culinários tem como foco as 

mulheres.
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Para  realizar  esta  prática  eu pedi  ajuda para a  professora,  e  solicitei  que  ela  me 

emprestasse vários brinquedos que ela tinha guardado em seu armário para que eu pudesse 

distribuir para os alunos brincar por alguns minutos. De posse da caixa cheia de brinquedos, 

percebi que nela havia brinquedos destinados as meninas,  tais  como bonecas e roupas de 

bonecas,  e  que  também havia  brinquedos  para  os  meninos,  onde  dentre  eles  estavam os 

bonecos  de  ação  e  carrinhos  de  brinquedo.  Na  caixa  também haviam alguns  brinquedos 

neutros destinados aos dois sexos, tais como quebra-cabeças, peças para montar e brinquedos 

que testam a capacidade motora da criança.

No momento em que deixei a caixa no chão e disse que qualquer criança poderia 

pegar  qualquer  brinquedo,  comecei  a  perceber  alguns  fatos  que  apareceram  nas  práticas 

anteriores.  Dentre  eles  está  o  fato  de  a  maioria  dos  meninos  escolherem para  brincar  os 

carrinhos e os bonecos, sendo que somente alguns escolheram os brinquedos de montar peças. 

Já as meninas, dessa vez, optaram pelos brinquedos mais neutros, dentre eles o quebra-cabeça, 

e assim, elas brincavam mais uma com as outras com um único brinquedo. Sobre isso, mais 

uma vez a autora Auad relata que “as representações acerca do masculino e do feminino estão 

presentes nas práticas, a despeito do sexo dos sujeitos integrantes dos grupos” (AUAD, 2006, 

p. 44).

Esta prática é mais simples que as outras, mas creio que seus resultados não são 

muito diferentes. Mais uma vez percebemos os meninos ligados a atividades mais dinâmicas, 

enquanto que dessa vez as meninas ficaram com os brinquedos mais neutros. Além disso, 

percebi que em nenhum momento nenhuma criança quis brincar com o brinquedo dito como 

do sexo oposto.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Após  a  pesquisa  realizada  e  todas  as  informações  que  obtive  em  campo,  nas 

observações e oficinas, cheguei a consideração de que as temáticas de gênero ainda tem muito 

a evoluir, principalmente no âmbito educacional. Infelizmente, falar em educação no Brasil 

nos remete a um campo que ainda carece de uma maior atenção por parte dos governantes e 

da sociedade em geral. É certo que muitos aspectos educacionais evoluíram nos últimos anos, 

mas ainda existem muitos campos que merecem uma atenção maior,  e dentre eles,  está a 

educação infantil. Com isso, a maioria dos objetivos do presente trabalho foram alcançados e 

pude  perceber  as  representações  de  gênero  das  crianças,  como  a  escola  reforça  essas 

representações e como elas estão inseridas no dia a dia da sala de aula.

Em uma fase tão delicada e sensível do desenvolvimento de qualquer ser humano, é 

necessário que exista um maior comprometimento e investimento do Governo na educação 

infantil. Seja na criação de políticas públicas que favoreçam o setor, ou seja no investimento 

nas faculdades para se formarem profissionais melhores capacitados, é necessário que algo 

seja feito para melhor a qualidade do ensino nesta etapa e para que os alunos saiam da escola 

formados como cidadãos. E em um mundo cada vez mais intolerante e violento, é depositada 

nas crianças a esperança de um futuro melhor e em paz. Porém, muitos esquecem de que estas 

crianças são formadas e influenciadas na escola, e a escola, muitas vezes reproduz valores e 

preconceitos existentes na sociedade.

Falar  em igualdade  entre  todos  os  seres  humanos  envolve  vários  fatores,  mas  a 

temática de gênero muitas vezes é esquecida e deixada de lado. É necessário que exista uma 

maior atenção por parte dos profissionais da educação ao se relacionar com os alunos, para 

que  não  sejam  criadas  e  repassadas  informações  que  só  favorecem  o  preconceito  e  a 

desigualdade. 

Devido  a  todos  os  pontos  levantados  neste  trabalho,  considero  que  algumas 

iniciativas  podem  ser  tomadas  para  que  se  reverta  esse  quadro.  Dentre  as  principais 

alternativas para promover uma mudança em como a escola vê as questões de gênero, e como 

as  relações  se  dão  no  âmbito  escolar  é  capacitar  melhor  os  profissionais  que  lidarão 

diretamente com os alunos. Um exemplo de como esta alternativa é deixada de lado é o fato 

de que,  em qualquer  curso de licenciatura  no Distrito  Federal  não está  prevista  nenhuma 

disciplina obrigatória que discuta as questões de gênero na educação.

Esta pesquisa me fez ver também uma realidade que até então eu não conhecia, e me 

fez repensar nos meus valores e em como eu me relacionado com todos ao meu redor. Por 
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fim, considero que a pesquisa realizada neste trabalho de conclusão de curso favoreceu para 

que eu pudesse conhecer um pouco mais sobre o gênero e a educação infantil, e fez com que 

eu crescesse mais, não só como profissional, mas também como ser humano. 
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PERSPECTIVA DE ATUAÇÃO PROFISSIONAL

Antes de iniciar o curso de pedagogia na UnB, não fazia ideia de que um dia eu iria 

trabalhar  na área  educacional,  apesar  de  me  identificar  com o campo.  A minha  primeira 

experiência profissional na área veio com a oportunidade de trabalho na Escola Nacional de 

Administração  Pública  (ENAP),  na  qual  fui  estagiário  da  Coordenação-Geral  de 

Especialização durante 2 anos. Esta experiência, além de contribuir significativamente para o 

meu lado profissional e pessoal, me apresentou uma realidade do campo do trabalho que eu 

não conhecia, a coordenação educacional. Dessa forma, acabei me identificando com a área, 

fazendo com que buscasse me aprofundar mais no assunto para que eu pudesse conseguir um 

emprego ligado a este tema.

Contudo, assim como muitos, meu maior sonho profissional é conseguir passar em 

um concurso público, por conta da estabilidade e do salário digno que o mesmo proporciona. 

O objetivo é que este trabalho seja direcionado para a minha área de atuação, assim como o 

trabalho que pude desenvolver no meu estágio na Escola Nacional de Administração Pública.

Mas, além disso, também gostaria de poder trabalhar com a educação infantil, seja 

como professor ou como membro da coordenação. Porém, apesar de gostar desta área, vejo 

que a mesma não recebe a atenção necessária, fazendo com que a maioria dos profissionais 

que nela trabalham sejam desvalorizados. Assim, não coloco este sonho como o primeiro da 

minha lista, mas sim como um sonho a ser realizado algum dia.

Por fim, além de alcançar o serviço público, pretendo me aprofundar mais nos meus 

estudos e fazer um curso de pós-graduação. A minha maior vontade é que este curso seja um 

curso  de  mestrado  na  UnB,  por  já  conhecer  a  maioria  dos  professores  da  Faculdade  de 

Educação e por ter afinidade com vários temas trabalhados por eles. Com isso, pretendo me 

preparar para o próximo processo seletivo e concorrer a uma das vagas oferecidas pela UnB 

para o curso de mestrado.
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