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Resumo 
O artigo analisa como as representações de gênero atravessam as dimensões estruturais da 
instituição de Educação Infantil orientando as ações de um grupo de crianças de quatro/cinco anos 
de idade. Para tanto, o texto fundamenta-se em um quadro de análise situado na interseção dos 
estudos de gênero, dos Estudos da Infância e da Educação Infantil. Do ponto de vista metodológico, 
os dados resultam de um estudo caso e foram produzidos a partir da combinação de diferentes 
instrumentos: observação participante com registros fílmicos e em caderno de campo, desenhos e 
fotografias conjugados com as falas das crianças e entrevistas. Identificou-se que diferentes 
representações de gênero presentes na disposição dos brinquedos em dois parquinhos prescreviam 
modos de brincar distintos exercendo, portanto, fortes influências sobre a agência de meninos e 
meninas. O texto termina apontando a necessidade de novas pesquisas que investiguem os 
significados construídos pelas crianças sobre as relações de gênero. 
Palavras-chave: Educação Infantil. Estrutura e Agência; Representações de Gênero. Crianças. 
Infância. 
 
 

Abstract 
The article analyzes how the gender representations cross the structural dimensions of the Early 
Childhood Education orienting the actions of a group of children of four/five years of age. 
Therefore, the text is based on a framework of analysis located at the intersection of gender studies, 
Childhood Studies and Early Childhood Education. From the methodological point of view, the 
data are the result of a case study and were produced from a combination of different instruments: 
participant observation with film and field records, drawings and photographs in conjunction with 
the children's speeches and interviews. It was identified that different representations of gender 
present in the disposition of the toys in two playgrounds prescribed different ways of playing and, 
therefore, exerted strong influences on the agency of boys and girls. The text ends by pointing to 
the need for new research that has been investigated in the meanings constructed by children about 
how gender relations. 
Keywords: Child education. Structure and Agency; Representations of Gender. Children. 
Childhood. 
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Este texto problematiza as complexas dimensões de gênero¹ que atravessam as relações 
sociais de crianças de inseridas em um contexto de Educação Infantil. Para tanto, retoma 
dados de pesquisa produzidos junto a um grupo de 18 crianças de quatro/cinco anos ao longo 
de sete meses do ano de 2012 em uma Unidade Municipal de Educação Infantil (UMEI) 
situada na cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais.  

A partir da promulgação da Constituição Federal de 1988 e da Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional nº 9.394/96 (Brasil, 1996) – creches e pré-escolas passaram a ser 
reconhecidas como instituições integrantes do campo educacional. Consideradas na 
atualidade como espaços educativos que compõem a primeira etapa da Educação Básica, as 
instituições de Educação Infantil, progressivamente passaram a se configurar como lócus de 
investigações que buscam, cada vez mais, compreender as possibilidades de organização de 
experiências de cuidado e educação em espaços educacionais públicos, destinadas às crianças 
com idade anterior ao acesso ao Ensino Fundamental – atividade tradicionalmente realizada 
no âmbito privado e quase totalmente por mulheres². 

Todas essas transformações radicam na construção de um novo olhar e, 
consecutivamente, de ações contundentes no campo do fazer pedagógico que incidem sobre 
a infância e sua educação. Nesse sentido, a emergência das instituições de Educação Infantil 
em nosso país está associada a um refinamento das formas de conceber a criança que, na 
atualidade, ocorreu a partir de um processo de alteridade para com elas. Ou seja, 
recentemente, as instituições de Educação Infantil são concebidas a partir de uma nova 
concepção de criança cuja capacidade de atuação social (tanto entre os pares quanto na 
relação com os adultos) é evidenciada e ultrapassa uma compreensão de meninos e meninas 
como indivíduos pré-sociais, seres do devir, considerados menores e/ou incapazes. 

Diante desse cenário, destaca-se em nosso país, a evolução de pesquisas que buscam 
compreender as relações de gênero vivenciadas pelos diversos atores sociais que se 
encontram e se relacionam nas instituições de cuidado e educação (Rosemberg, 1996; Faria, 
2006; Silva e Luz, 2010, dentre outros/as). Paulatinamente, esse aumento da produção 
científica brasileira revela a emergência de pesquisas e estudos que problematizam as 
relações de gênero entre as próprias crianças (Gobbi, 1997, 2002; Finco, 2004, 2008, 2013; 
Barreto e Silvestri, 2005; Neves, 2008; Carvalho, Costa e Melo, 2008; Silva e Luz, 2010; 
Buss-Simão, 2012; Santos, 2016; dentre outros/as). Tais estudos tomam a criança como 
sujeito social com capacidade de falar sobre suas experiências sociais, sobre suas ações. 
Porém, neste contexto, ainda são poucos os estudos que buscam compreender como as 
representações de gênero orientam a estruturação espaço-temporal da Educação Infantil e 
como as crianças lidam com elas em suas agências. 

O argumento aqui apresentado é de que a organização dos espaços educacionais, longe 
de ser neutra (Horn, 2004), é atravessada por representações simbólicas de gênero³. Desse 
modo, buscamos problematizar como a disposição/organização dos espaços de brincadeiras 
nas instituições de Educação Infantil estrutura os ambientes de interação das crianças e 
influencia a agência (capacidade de ação social) de meninos e meninas. 
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Neste estudo, o conceito de gênero é compreendido como um construto teórico que 
possibilita a análise dos modos como se conformam as construções socioculturais em torno 
de mulheres e homens e como tais configurações são atravessadas por diferentes formas de 
discursos. O conceito de gênero possibilita ainda compreender como tais discursos 
influenciam (e são influenciados por) realidades históricas, por ideologias e por relações de 
poder (Scott, 1995). 

No caso de crianças inseridas em instituições de Educação Infantil, percebe-se o gênero 
como um mediador produzido por diversos artefatos e instrumentos (materiais e simbólicos) 
concedidos pelo conjunto da sociedade. Assim, para além das diferenças dadas pela 
linguagem, tal como apontado pelos estudos feministas, o gênero é uma dimensão da vida 
das crianças socialmente construída e, como tal, é ativamente apropriada por meninos e 
meninas com base nas interações que estabelecem com a cultura e com outros sujeitos sociais. 
Desse modo, no contexto da Educação Infantil diferentes representações de feminilidade e 
masculinidade, são constantemente reinvocadas ou atualizadas, permeando as interações 
sociais e tornando-se parte integrante da identidade dos sujeitos, sejam eles adultos ou 
crianças (Neves, 2008). 

Neste sentido, um dos objetivos do presente texto é compreender como as representações 
de gênero se conformam como mediadores capazes de estruturar as agências das crianças ao 
passo em que são percebidas e apropriadas por elas no cotidiano da Educação Infantil. Assim, 
partimos de um princípio da teoria feminista que considera que as práticas cotidianas e 
corriqueiras, os gestos e as palavras tidas como banais “precisam se tornar alvos de atenção 
renovada, de questionamento e, em especial, de desconfiança. A tarefa mais urgente, talvez, 
seja exatamente essa: desconfiar do que é tomado como natural” (Louro, 1997, p. 63). 
 
 
Estrutura e Agência nas Interseções de Gênero e Infância 
 

Nas últimas três décadas, com os avanços advindos dos campos dos Estudos da Infância 
e da Educação Infantil, as crianças são compreendidas como sujeitos; seres dotados de ação 
social e que, ao participar ativamente de um conjunto de relações cada vez mais complexas, 
demonstram ser capazes de elaborar suas próprias produções simbólicas – construídas na 
relação com os pares e com o universo social dos adultos (Prout e James, 1997). 

O reconhecimento das crianças como atores sociais dotados de agência (capacidade de 
ação social) tem sido um conceito relevante para o estudo da infância na atualidade4 (James 
e James, 2008). Meninos e meninas são, indubitavelmente, sujeitos de ações, porém não se 
pode desconsiderar que o mundo no qual as crianças agem é material e simbolicamente 
orientado pelas estruturas sociais – edificadas e organizadas inicialmente pela ação dos 
adultos. Desse modo, a capacidade de ação das crianças é mediada pela complexa relação 
entre estrutura e agência. 
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Assim, para se compreender as relações de gênero vivenciadas pelas crianças no interior 
de uma instituição de Educação Infantil, faz-se necessário produzir uma lente teórica capaz 
de descrever com densidade a ação social das crianças sem desconsiderar, no entanto, as 
forças estruturantes que se interpõem no decurso desta ação. 

Giddens (2000) sugere que estrutura e agência são conceitos que não podem ser vistos 
de modo autônomo já que se encontram entrelaçados na constituição da sociedade. A teoria 
da estruturação, de acordo com esse autor, implica a noção de dualidade da estrutura a qual 
diz respeito “ao caráter fundamentalmente recursivo da vida social e expressa a dependência 
mútua entre estrutura e agência” (Giddens, 2000, p. 43 – grifos no original). Segundo esse 
autor, as estruturas sociais fornecem os meios para as pessoas agirem, ao passo em que, 
dialeticamente, resultam das ações humanas. Em seus dizeres, a dualidade da estrutura 
pressupõe que “as propriedades estruturais dos sistemas sociais são simultaneamente o meio 
e o resultado das práticas que constituem esses mesmos sistemas” (Giddens, 2000, p. 43). 

Nessa perspectiva, a estrutura não deve ser vista apenas como elemento coercitivo e ou 
regulador da ação dos indivíduos, pois de acordo com Antony Giddens, ela tanto 
constrange/limita quanto impulsiona/capacita a agência humana. “A estrutura,” sugere 
Giddens (2000, p. 44 – grifos no original) “não deve ser concebida como uma barreira à 
acção, mas sim como encontrando-se envolvida na sua produção.”  

No que tange aos estudos dos processos de socialização de gênero, estudiosos/as dessa 
área de investigação científica (Belotti, 1975 [1973]; Louro, 1997; Connell e Pearse, 2015, 
dentre outras/os) também corroboram essa perspectiva teórica. 

O gênero é aqui compreendido como elemento simbólico resultante de um conjunto de 
códigos culturais elaborados sobre e a partir dos modos como os corpos são socialmente 
significados ao passo em que são, concomitantemente, construídos (West e Zimmerman, 
1987). Desse modo, desde o estudo clássico de Helena Belotti (1975 [1973]), a fabricação de 
sujeitos gendrados (processo ao qual se convencionou chamar de socialização de gênero), 
pressupõe a justaposição entre estruturas sociais e as agências de meninos e meninas. 

Na vida cotidiana, o gênero é apropriado enquanto é vivenciado pelos indivíduos. Essa 
dupla dimensão definidora do conceito permite que reconheçamos incialmente, a nós 
mesmos e aos outros como homens e mulheres; meninos e meninas – embora existam outras 
formas de ser e estar no mundo que ultrapassam esse binarismo – sendo fruto de um 
aprendizado situado, interacional, metódico e recorrente (West e Zimmerman, 1987). 

Nessa perspectiva, a masculinidade e a feminilidade são construtos socialmente 
elaborados, pois desde que nascemos, vivenciamos diversos processos de socialização em 
que diferentes códigos, agenciamentos e estruturas sociais (generificadas) nos são impostos. 
Ou seja, os modos pelos quais nos tornamos sujeitos de gênero procedem da conjugação de 
inúmeros processos de socialização, repletos de tensões e ambiguidades, nos quais os sujeitos 
fabricam a si próprios a partir das condições objetivas (estruturais) que lhes são dadas 
(Connell e Pearse, 2015). 
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Enquanto parte integradora da identidade pessoal, o gênero é produzido de modo 
interacional, pois na vida cotidiana, os sujeitos (individuais e coletivos) se engajam de modo 
ativo nas situações que vivenciam e partilham entre si. Isso permite considerar o gênero como 
uma dimensão estruturante das relações sociais. Contudo, não se trata de uma estrutura social 
qualquer, mas de um tipo muito particular, pois envolve uma relação específica com os 
corpos femininos e masculinos. O gênero, portanto, se conforma como uma “estrutura de 
relações sociais que se centra sobre a arena reprodutiva e o conjunto de práticas que trazem 
as distinções reprodutivas sobre os corpos para o seio dos processos sociais” (Connell e 
Pearse, 2015, p. 48). 

Analisado nessa chave, o gênero passa a ser concebido como uma forma peculiar de 
corporificação social5, isto é, um processo de estruturação que conecta a agência humana às 
estruturas sociais, situando ambos – agência e estrutura – num quadro tanto sincrônico quanto 
diacrônico (Connell e Pearse, 2015). Nesse sentido, as aprendizagens de gênero se dão em 
uma arena reprodutiva, isto é, num campo de ação corporal ligado aos processos 
reprodutivos, no qual meninos/as necessitam ser socializadas/os para garantir a reprodução 
social. Ou seja, o gênero se conforma como uma dimensão estruturante da vida social que, 
no caso das crianças inseridas em um contexto de Educação Infantil, tanto impulsiona quanto 
constrange a agência. 

O conjunto das capacidades corporais somado às práticas pelas quais elas são realizadas 
constitui uma arena, “um campo corporal em que algo social acontece.” Entre essas 
ocorrências estão as categorias culturais “homem” e “mulher” – e a partir delas, todas 
oposições binárias que uma dada sociedade define, tais como: meninos e meninas, 
agressividade e docilidade; masculinidade e feminilidade, brutalidade e sensualidade, dentre 
outras, e “isso pode ser chamado de ‘arena reprodutiva’ na vida social” (Connell e Pearse, 
2015, p. 113). Assim, a fabricação de sujeitos de gênero (que se dá por meio da articulação 
de diferentes processos de socialização), por basear-se em binarismos constitutivos da arena 
reprodutiva, pressupõe a docilização das meninas e o desenvolvimento da valentia dos 
meninos, o que se encontra expresso em diferentes dimensões estruturantes da vida social, 
tal como propôs Belotti (1975 [1973]). 

Portanto, percebe-se que meninos e meninas vão se reconhecendo (ora se ajustando, ora 
questionando), as interações sociais que vivenciam, pois, “as relações de gênero não são 
apropriadas pelas crianças em si mesmas, mas em um horizonte para o qual essas relações 
apontam, sendo suas identidades forjadas nesse processo” (Neves, 2008, p. 150). Contudo, 
cabe salientar que essa apropriação das relações de gênero pelas crianças, enquanto parte de 
suas agências, não se dá de modo passivo e sim ativamente interativo. 
 
 
Itinerários metodológicos 
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A pesquisa, na qual nos fundamentamos para a escrita desse texto, teve como objetivo 
geral analisar as experiências vivenciadas cotidianamente por crianças de quatro/cinco anos 
no interior de uma instituição pública de Educação Infantil, e mais especificamente: 
compreender como as crianças percebiam essa instituição; analisar as experiências 
vivenciadas por elas no interior de tal instituição e; compreender quais eram as experiências 
vivenciadas pelas crianças (nos momentos, espaços e situações) de que elas mais gostavam6 
e as de que não gostavam. 

Os dados ora apresentados foram produzidos e coletados ao longo de sete meses do ano 
de 2012 em uma Unidade Municipal de Educação Infantil (UMEI) situada na cidade de Belo 
Horizonte, Minas Gerais. Os sujeitos participantes do estudo foram 18 crianças de 
quatro/cinco anos (oito meninas e dez meninos) além de duas professoras que atuavam 
diariamente com esse grupo. As crianças se encontravam regularmente matriculadas naquele 
momento, sendo que apenas uma delas frequentava a instituição desde o berçário. As demais 
vivenciavam seu primeiro ano na UMEI Rosa dos Ventos7. 

A pesquisa alicerçou-se nos princípios da metodologia do estudo de caso, (Sarmento, 
2003). Para conseguir estabelecer uma interlocução com as crianças no âmbito da produção 
dos dados8, fazendo emergir suas vozes e suas ações, vários instrumentos de pesquisa foram 
articulados, a saber: a observação participante com registros fílmicos e em caderno de campo, 
o desenho articulado com a oralidade, fotografias produzidas pelas crianças (também 
conjugadas com suas falas) e entrevistas com meninos e meninas. 

Partimos do pressuposto de que a construção de um único instrumento de produção de 
dados possibilita uma leitura superficial do objeto em estudo e, nesse sentido, “um bom 
registro de dados contém pontos de vistas recolhidos de tantas perspectivas quanto possível” 
(Graue e Walsh, 2003, p. 127). Desse modo, os dados produzidos por estes diferentes 
instrumentos foram sistematicamente triangulados, uma vez que, metodologicamente, 
conforme sugere Rocha (2008), na investigação com crianças faz-se necessário articular 
vários instrumentos de escuta aliados a diferentes suportes de modo a oportunizar a expressão 
de suas demandas, interpretações e significados de suas experiências por meio de diferentes 
linguagens. 

Uwe Flick, (2009, p. 65) chama o cruzamento entre dados provenientes de diferentes 
instrumentos de pesquisa de triangulação entre métodos. Para ele, essa forma de triangulação 
consiste na “combinação de diferentes métodos para limitar sua reatividade [...] quando 
demanda superar as limitações de cada método por meio da combinação de mais de um 
deles”. Para esse autor, a triangulação sugere que os investigadores assumam distintas 
perspectivas sobre o estudo de uma determinada questão de pesquisa. De acordo com Flick 
(2009, p. 62), “essas perspectivas podem ser substanciadas pelo emprego de vários métodos 
e/ou em várias abordagens teóricas. [...] Além disso, refere-se à combinação de diferentes 
tipos de dados no contexto das perspectivas teóricas que estão sendo aplicadas aos dados”.  

Para Flick (2009), a triangulação entre métodos – perspectiva de cruzamento de dados 
adotada neste estudo – não se resume à mera validação ou controle da objetividade dos dados, 
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mas sim, a uma compreensão mais aguçada de determinadas questões (previstas 
antecipadamente ou emergentes no âmbito do trabalho de campo). Em suma, a triangulação 
entre métodos pressupõe um processo complexo de cotejamento entre os instrumentos de 
produção de dados com o objetivo de ampliar a compreensão acerca de uma questão de 
pesquisa ou um fenômeno social (Flick, 2009). 

Desse modo, ao triangular dados de pesquisa produzidos por meio de diferentes 
instrumentos (observação participante, desenho e fotografias articulados com as falas das 
crianças e entrevistas com as mesmas), evidenciou-se que representações de gênero se 
interpunham entre estrutura e agência no âmbito das brincadeiras das crianças de 
quatro/cinco anos nos dois parquinhos da instituição de Educação Infantil investigada. 

 
 

Espaços da UMEI Rosa dos ventos – problematizações iniciais 
 

No âmbito dos estudos da área da Educação Infantil, a organização dos espaços tem se 
conformado como uma categoria pedagógica importante nesta que é a primeira etapa da 
Educação Básica. De acordo com Maria da Graça de Souza Horn, o espaço é compreendido 
a partir da articulação de diferentes dimensões, dentre as quais podemos destacar: “a física, 
a funcional, a temporal e a relacional, que, quando articuladas o legitimam como um 
elemento curricular” (Horn, 2004, p. 35). Essa autora segue afirmando que “a partir desse 
entendimento, o espaço nunca é neutro. Ele poderá ser estimulante ou limitador de 
aprendizagens, dependendo das estruturas espaciais dadas e das linguagens que estão sendo 
representadas” (Horn, 2004, p. 35). 

Cumpre esclarecer que os espaços das instituições de Educação Infantil, longe de ser 
algo dado como natural, são socialmente construídos (Horn, 2004). Por este ponto de vista, 
é preciso compreender que a organização do espaço sempre fala algo a seus usuários, pois, 
“transmite-nos sensações, evoca recordações, passa-nos segurança ou inquietação, mas 
nunca nos deixa indiferentes” (Forneiro, 1998, p. 233). Com isso, enfatiza-se que o modo 
como se encontra organizado o espaço educacional (seja da sala de aula, dos parquinhos, das 
brinquedotecas, etc.) exerce influência sobre seus usuários (professores e crianças), 
predeterminando modos de pensar, sentir, e se comportar. Ou seja, “qualquer ambiente 
construído exerce impacto tanto direto como indireto, ou simbólico, sobre os indivíduos”, 
pois, as características físicas do ambiente comunicam mensagens simbólicas sobre a 
intenção e os valores das pessoas que o controlam (Carvalho e Rubiano, 1995, p. 117). Dito 
de outro modo, a estruturação do ambiente da Educação Infantil exerce influência sobre a 
agência das crianças ora impulsionando-a, ora coibindo-a (Giddens, 2000). 

A Unidade Municipal de Educação Infantil Rosa dos Ventos, situada na região nordeste 
da cidade de Belo Horizonte, é uma das 127 instituições públicas de Educação Infantil9, 
mantidas pela prefeitura do município, por meio da Secretaria Municipal de Educação 
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(SMED). Construída dentro do contexto de expansão do atendimento em Educação Infantil 
da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) por meio do Programa Primeira Escola, a UMEI Rosa 
dos Ventos foi projetada dentro dos padrões da Superintendência de Desenvolvimento da 
Capital (SUDECAP) e do Grupo Gerencial de Escolas Infantis (GGEI), ambos da PBH. 

  
Figura 01: UMEI Rosa dos Ventos (vista da 

fachada). 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

Figura 02: UMEI Rosa dos Ventos (vista do 
portão de entrada). 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 
Por ter sido construída em um terreno muito irregular (com um grande desnível), devido 

à topografia acidentada do bairro, a instituição possui, em seu espaço externo, dois amplos 
parquinhos. No primeiro, localizado logo ao portão de entrada, encontram-se: uma casinha 
de madeira, balanços de cavalinho e gangorras dependuradas em uma mangueira. Ainda na 
entrada, existe um amplo solário equipado para atender às necessidades psicomotoras das 
crianças do berçário e demais turmas de creche, isto é, com idades compreendidas entre zero 
e três anos, conforme se torna perceptível nas figuras 3 e 4: 
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Figura 03: Vista parcial do parquinho (localizado na 

frente da UMEI). 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

Figura 04: Vista parcial do solário das turmas 
de berçário. 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 
Quatro outras “casinhas” de PVC encontram-se distribuídas ao longo do espaço. Tais 

brinquedos possibilitam maior privacidade às relações das crianças, pois, percebe-se que as 
“casinhas”, associadas ao túnel (figura 4) e a grande casa de madeira (figura 3) que pode ser 
considerada o grande ícone desse parquinho em função de seu tamanho e posição 
centralizada, se configuram como espaços fechados (mesmo que parcialmente). Tal 
organização possibilita e pressupõe relações sociais mais próximas entre as crianças e com 
menor supervisão dos adultos. 

Ao fundo da instituição, encontra-se outro parquinho: mais amplo e com aparelhos e 
equipamentos maiores, conjugado com um amplo pátio coberto. Esse ambiente possui vários 
velocípedes, rampas, mesas e cadeiras de madeiras, e alguns bancos de alvenaria; uma parte 
do chão é pavimentada e a outra, gramada. 

  
Figura 05: Vista parcial do pátio coberto (localizado 

aos fundos da instituição). 
Figura 06: Vista parcial do parquinho 

(localizado aos fundos da instituição). 

  
Fonte: Dados da pesquisa. Fonte: Dados da pesquisa. 
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O brinquedo de maior destaque deste espaço é um grande escorregador (figura 6), cujo 

acesso se dá por diversas rampas, escadas e cordas. A conjugação deste aparelho com as 
traves de futebol contidas no espaço coberto, os roda-roda, os velocípedes e a rampa de 
ligação do teatro de arena, dão a tônica dos ambientes e das relações que ali as crianças 
travam entre si: um espaço mais desafiador e, portanto, menos intimista se comparado ao 
primeiro parquinho. Carvalho, Costa e Melo (2008, p. 01) compreendem que a organização 
dos espaços educacionais (especialmente os de Educação Infantil) dissemina uma pedagogia 
visual gendrada e que, tal organização, “compreende a configuração espacial das ações e 
objetos, ou seja, os cenários impostos às crianças e a prescrição de atividades e interações 
que devem ocorrer nesses cenários, bem como os signos e símbolos expostos às crianças nas 
rotinas escolares”. A organização de ambos os espaços de brincadeiras acima descritos 
contribui, cada qual a seu jeito, para a socialização de gênero das crianças (Santos, 2016).  

Uma análise mais apurada da ação das crianças em ambos os espaços possibilita-nos 
compreender os diferentes mecanismos presentes nas interações cotidianas, identificando os 
processos estruturais e estruturantes da ação – e que por isso, incidem sobre a socialização – 
que a criança vivencia no interior da instituição de Educação Infantil. 
 
 
Representações de gênero (implícitas) na estruturação dos parquinhos 
 

Na turma de Educação Infantil na qual a pesquisa de campo foi realizada, 
cotidianamente, as crianças deixavam a sala de referência para brincar no parquinho por volta 
de 08h40min e permaneciam nesse espaço por aproximadamente uma hora, sendo que havia 
uma escala que as fazia alternar entre usar o parquinho de cima duas vezes por semana e o 
parquinho de baixo nos outros três dias. 

Percebe-se que de modo silente e fluido, uma profusão de representações de gênero (que 
disseminam modos de subjetivação masculinos e femininos) se espalham na distribuição dos 
parquinhos da instituição. Desse modo, como veremos mais a diante, existe uma dimensão 
estruturante das relações de gênero presente na organização dos espaços de brincadeiras 
reservados ao encontro e convívio de meninos e meninas. Por dimensão estruturante das 
relações de gênero, compreende-se a repartição e organização de objetos, brinquedos e toda 
uma gama de elementos culturais (materiais e simbólicos) que predeterminam e prescrevem 
(e ou pressupõem) condutas sociais baseadas nos binarismos de gênero (menino e menina; 
homem e mulher; público e privado, dentre outros), ou seja, que atua na arena reprodutiva – 
campo corporal de ação interconectado aos processos reprodutivos (Connell e Pearse, 2015). 

Um dos objetivos da investigação consistia em saber quais eram os espaços dos quais as 
crianças mais gostavam na instituição, assim como aqueles dos quais elas não gostavam, 
evidenciando as possíveis relações dessas preferências com as experiências por elas vividas 
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nesses espaços. Desse modo, as crianças demonstraram predileção pelas experiências que 
possibilitavam, do ponto de vista de meninos e meninas, o envolvimento tanto naquilo que o 
grupo de pares propunha quanto naquilo que era proposto pela professora (Santos, 2013; 
2015). Quando perguntadas sobre quais experiências, situações e momentos vivenciados na 
instituição que elas gostavam mais, brincar foi, incontestavelmente, a situação de maior 
recorrência: 

 
“Eu gosto é de brincar! Isso eu gosto mesmo”. (Carina – 07/08/2012) 
“Brincar! De pega-pega com Márcio”! (Jonas – 06/08/2012) 
“De quando usa brinquedo”! (Marcus – 06/08/2012) 
“Aqui é bom pra brincar! Brincar com as crianças todas. Eu gosto de brincar 
aqui”. (Paula Beatriz – 01/08/2012) 

  
Essa assertiva de que brincar é, na perspectiva das crianças, a atividade de que elas mais 

gostavam também ganhou contornos mais precisos e delineados a partir da produção gráfica 
das mesmas. No conjunto dos desenhos produzidos por meninos e meninas, a predileção 
pelas situações de brincadeiras também apresentou grande recorrência: 

 
Figura 07: Jéssica desenha “Eu e meus amigos da UMEI”. 

 

 
 

Pesquisador: – O que você desenhou? 
Jéssica: – Essa sou eu e esse é o Júlio! 
Pesquisador: – E o que vocês estão fazendo?  
Jéssica: – Brincando! 
Pesquisador: – E você gosta de brincar? 
Jéssica: – Eu adoro brincar! 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 
 

 
 

Figura 08: Márcio desenha: “A pessoa de que ele mais gosta na UMEI”. 
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Márcio: – Deixa eu te mostrar meu desenho agora?  
Pesquisador: – Claro, me mostra! 
Márcio: – É a Jéssica! Ela está no parquinho correndo! 
Pesquisador: – E você? Não está correndo com ela? 
Márcio: – Não! Eu fiquei sentado descansando! 

Fonte: Dados da pesquisa. 
 
Sendo o brincar a atividade de que as crianças mais gostam, consequentemente os 

parquinhos foram os espaços da instituição que mais satisfaziam os desejos de meninos e 
meninas, uma vez que as crianças correlacionam o uso dos espaços a fazeres e vivências 
específicos que neles se desencadeiam. Para elas, os espaços somente têm sentido em relação 
à sua funcionalidade (Santos, 2013; 2015). As fotografias feitas pelas crianças são 
elucidativas dessa afirmação: 

 
Figura 09: Foto de Maria Clara. 

 

 
Pesquisador: – E quais são os lugares de que você 
gosta? 
Maria Clara: – A sala e o parquinho! 
Pesquisador: – E o que você gosta de fazer na sala 
Maria Clara: – Desenhar! 
Pesquisador: – E o que mais? 
Maria Clara: – Pintar! 
Pesquisador: – E no parquinho? 
Maria Clara: – Brincar de casinha com as meninas! 
Pesquisador: – E os meninos não brincam? 
Maria Clara: – Brinca! Mas é mais as meninas! 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Figura 10: foto de Gabriel. 

 

 
 

Pesquisador: – E quais são os lugares da escola de que 
você gosta? 
Gabriel: – O parquinho! 
Pesquisador: – Qual deles? 
Gabriel: – Do parquinho debaixo! 
Pesquisador: – Por quê? 
Gabriel: – Porque lá, no de baixo, tem um escorregador 
grandão. Legal demais! 

 
 

Fonte: Dados da pesquisa. 
 
Quando lhes foi pedido que registrassem os espaços da UMEI que eles/as mais 

gostavam, Maria Clara e Gabriel registraram os dois maiores aparelhos dispostos nos 
parquinhos: ela fotografou a casinha de madeira e ele o escorregador. Percebe-se no conteúdo 
da fotografia produzida por Maria Clara (figura 9) e de Gabriel – (figura 10), que os aparelhos 
maiores e mais imponentes destes dois espaços (a casinha no parquinho de cima e o 
escorregador no parquinho de baixo), dão o tom para as preferências de meninos e meninas.  
De acordo com Barreto e Silvestri (2005, p. 03), os brinquedos são apropriados pelas crianças 
no cotidiano da Educação Infantil “como ícones, por meio dos quais são acionados, dentre 
outros valores, os referenciais de gênero que vão sendo introjetados/construídos, no 
imaginário infantil, de acordo com as formas de acesso e os usos dos brinquedos”. Essas 
autoras afirmam que não se pode (nem se deve) “esquecer que os brinquedos permitem a 
dramatização criativa do cotidiano, a reprodução e a recriação de situações de vida, 
movimentando uma infinita multiplicidade de valores sociais” (Barreto e Silvestri, 2005, p. 
03). 

Conforme sugerem Connell e Pearse (2015) sendo o gênero uma dimensão da vida em 
sociedade que se constitui de modo peculiar, pois pressupõe a corporificação social, isto é, 
um processo que conecta a agência humana (que se dá por meio de processos corporais) às 
estruturas sociais, situando ambos (agência e estrutura) no processo histórico, as 
aprendizagens de gênero se dão em uma arena reprodutiva – um campo de ação corporal 
ligado aos processos reprodutivos – na qual, meninos e meninas são socializados para 
garantir a manutenção da reprodução social, fato perfeitamente visível na estruturação dos 
parquinhos da instituição de Educação Infantil pesquisada. 

Os diálogos decorrentes da produção das fotografias demonstram que, deliberadamente, 
meninos preferiam o parquinho de baixo e as meninas o parquinho de cima. Percebe-se, desse 
modo, que o gosto de meninos e meninas por esses espaços se difere, o que remete a uma 
diferenciação de gênero. O parquinho de cima – conforme dito anteriormente, menor e 
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visualmente mais aconchegante em função da casinha e de aparelhos menos desafiadores, 
espaço no qual é negado às crianças maiores de três anos andarem de velocípede – recebe a 
preferência das meninas, pois lá é possível “brincar de casinha”, tal como afirma Maria 
Clara. Já o parquinho de baixo – maior, por ser conjugado com o pátio coberto e um teatro 
de arena que é interligado por uma rampa de acessibilidade para cadeirantes e com a presença 
de aparelhos mais desafiadores e velocípedes, onde tem “um escorregador grandão, legal 
demais!”, como afirma Gabriel – é preferido pelos meninos. 

A diferença entre a preferência dos meninos e das meninas pelos parquinhos remete-nos 
a uma distinção de gênero que foi progressivamente descortinada no decorrer da 
investigação. A cada conjunto de dados analisado, tornavam-se mais evidentes as diferenças 
de gênero expressas nos espaços e suas influências sobre as crianças. No âmbito das 
entrevistas tornou-se visível a distinção entre a preferência de meninos e meninas pelos dois 
parquinhos. Quando perguntamos às crianças sobre quais espaços da UMEI de que elas mais 
gostavam, meninos e meninas concederam-nos diferentes respostas: 
 

Meninos 
“Eu gosto mais do parquinho de baixo. Lá tem um escorregador grande que eu 
gosto muito. Porque a gente pode subir lá em cima e ir descendo até lá embaixo! 
A gente sobe nele e ele nos leva lá embaixo”. (Márcio – 05/08/2012) 
“Eu gosto tanto do parquinho de baixo! Por causa do velocípede! Eu ando de 
velocípede todo dia”! (Jonas – 06/08/2012) 
“Parquinho de baixo! Porque eu fico me divertindo lá! Jogo bola, ando de 
velocípede e fico no escorregador com meus amigos”! (Gabriel – 01/08/2012) 
“Eu gosto da sala de aula e do parquinho [debaixo]! Por causa do escorregador 
que tem lá! Tem um escorregador grandão”! (Marcus – 06/08/2012) 
 
Meninas 
“Eu gosto do parquinho! Porque aqui a gente pode brincar na casinha”! (Maria 
Clara – 07/08/2012) 
“Parquinho de cima! Por causa da casinha”! (Ana – 06/08/2012) 
“Eu gosto dos parquinhos por causa dos brinquedos.”. (Carina – 07/08/2012)“Eu 
gosto da nossa escola! De tudo que tem aqui! Mas bom mesmo é o parquinho de 
cima! Porque lá tem cavalinho”! (Patrícia – 06/08/2012) 

 
Nesse sentido, ratificamos que as experiências das crianças na Educação Infantil se 

conformam a partir das relações e das trocas que elas realizam concomitantemente com os 
espaços, os ambientes, e as demais pessoas (crianças e adultos) que ali se encontram (Santos, 
2013; 2015). Nesse sentido, foi possível perceber também que a ação das crianças nesses dois 
espaços, dadas as diferenças organizacionais de ambos, também se alternavam sob a 
perspectiva de gênero: 
 

Após o desjejum matinal, as crianças descem para o parquinho de baixo. Nesse 
espaço, pude perceber uma diferença na forma delas atuarem nas brincadeiras em 



 
SANDRO VINICIUS SALES DOS SANTOS 
 
 
 

 
394 
 

relação ao parquinho de cima. No parquinho de cima, que é menor em termos de 
espaço e apresenta aparelhos um pouco mais aconchegantes, as crianças brincam 
em grupos maiores, quase não se separam por gênero; correm menos. Já no 
parquinho de baixo, espacialmente maior e com aparelhos mais desafiadores, as 
crianças quase sempre se separam por gênero e brincam em grupos menores, às 
vezes pares e até sozinhas. (notas do caderno de campo – 07/06/2012) 
 

Estas evidências permitem inferir que as classificações e disposições de brinquedos por 
gênero não passam incólumes pelas crianças, posto que seja parte integrante da cultura na 
qual estão inseridas, sendo apropriadas por elas em diferentes interações (Neves, 2008; 
Santos, 2016). Quando estavam no parquinho de cima, em função dessa diferença de atuação 
das crianças, tornaram-se evidentes alguns momentos em que os meninos se propunham a 
brincar com objetos, ambientes e brincadeiras cujos enredos foram construídos pelas 
meninas, como brincar de casinha, por exemplo – isso quando eles mesmos não propunham 
a elas a brincadeira. Entretanto, quando se tratava de brincar no parquinho de baixo, os 
meninos assumiam uma postura mais sexista, brincando entre si e quase sem se aproximar 
dos grupos de meninas. Ou seja, tendo a organização dos parquinhos como estruturas 
reguladoras e simultaneamente propulsoras da ação dos sujeitos (Giddens, 2000), meninos e 
meninas atuavam, conforme dito acima, de modo distinto nos dois parquinhos. Percebe-se 
que “é nesta miríade de situações e sentimentos que as crianças vão [...] produzindo e 
(re)produzindo as relações de gênero e se constituindo como meninas e meninos (Neves, 
2008, p. 161). 

Se no parquinho de cima (onde predominava a casinha) a organização dos brinquedos 
pressupunha interações mais intimistas, as crianças se relacionavam em grupos 
heterossociais, nos quais meninos e meninas brincavam juntos, quando se encontravam no 
parquinho de baixo (cujo escorregador é o representante máximo da conotação desafiadora 
desse espaço) as crianças buscavam brincar de modo mais segregado (em grupos menores) e 
em relações homossociais, isto é, meninas com meninas; meninos com meninos. 
 
 
Considerações Finais 
 

Os dados apresentados e discutidos ao longo deste texto permitem inferir que diferentes 
simbologias de gênero presentes de modo implícito em ambos os parquinhos da instituição 
pesquisada influenciavam diretamente as condutas das crianças do ponto de vista das relações 
de gênero, ora constrangendo ora impulsionando a ação de meninos e meninas tal como 
sugerido por Antony Giddens (2000) em sua noção de dualidade da estrutura. 

Conforme apresentado e discutido ao longo do texto, a organização dos espaços de 
brincadeiras destinados às crianças na instituição pesquisada revela a existência de diferentes 
“estratégias utilizadas para imprimir nos corpos das crianças os significados de gênero desde 
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muito cedo, pondo em curso um processo de masculinização e de feminilização responsável 
por torná-las ‘moleques’ ou ‘mocinhas’” (Silva e Luz, 2010, p. 29, grifos das autoras). Essa 
organização/distribuição de brinquedos pelos dois parquinhos impunha aos meninos e às 
meninas distintas formas de brincar com seus pares em cada um dos espaços, o que implicava 
em um condicionamento de suas formas de ação e, consecutivamente, das relações sociais 
que as crianças vivenciavam entre si nos momentos de brincadeira. 

Essa divisão tem implicações sobre a ação das crianças. Compreendendo o gênero como 
algo que é construído nas relações sociais que os indivíduos vivenciam (West e Zimmerman, 
1987; Connell e Pearse, 2015), percebe-se que as crianças interpretam as relações de gênero 
a partir de dados objetivos que envolvem a realidade social da qual são partícipes ativos. Dito 
de outro modo, as crianças demonstraram que são capazes de avaliar as condições estruturais 
e utilizar essas escolhas no decorrer de suas ações.  

Assim, compreende-se que as crianças, ao se encontrarem diante das estruturas sociais 
organizadas pelo adulto necessitam identificar por meio de qual registro de ação torna-se 
possível orientar suas condutas. Nesse processo, mesmo sem possuir uma percepção plena 
da relação entre agência e estrutura, elas têm a possibilidade de experimentar outras formas 
de viver a masculinidade e a feminilidade, seja legitimando estereótipos, seja transgredindo-
os, seja se apropriando das relações de gênero (Santos, 2016). Tal fato expressa a 
complexidade, a sutileza e os modos taciturnos pelos quais as relações de gênero estruturam 
a capacidade de agenciamento dos indivíduos (inclusive das crianças) que as vivenciam e, 
simultaneamente, delas se apropriam no decurso da socialização.  

Em suma, compreender o gênero como dimensão estruturante das relações sociais de 
meninos e meninas permite perceber quando as crianças se apropriam das relações de gênero, 
identificar quando elas têm a possibilidade de transgredir representações impostas pelos 
adultos e compreender como e quando elas têm a possibilidade, no âmbito das interações, de 
produzir novos sentidos para a o ser menino e ser menina; ser homem e mulher. Essa lacuna 
da produção acadêmica nacional evidencia que nós (adultos, pesquisadores/as e 
professores/as da Educação Infantil), ainda não ouvimos tudo o que as crianças têm a nos 
dizer sobre como percebem e interpretam as estruturas de gênero. Portanto, novas 
investigações que desvendem os modos como as crianças percebem as estruturas de gênero 
e delas se apropriam em suas ações (de modo ativo e interativo), fazem-se necessárias. 
 
 
 
 
Notas 
 
¹ Trata-se da Dissertação de Mestrado do autor defendida em agosto de 2013 no Programa de Pós-graduação da 
Faculdade de Educação da UFMG, intitulada: “A gente vem brincar, colorir e até fazer atividade”: a perspectiva 
das crianças sobre a experiência de frequentar uma instituição de Educação Infantil. Para este artigo, são 
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retomadas as análises dos dados da pesquisa, ampliando o referencial teórico com a inclusão da categoria gênero 
proveniente das teorias feministas (West e Zimmerman, 1987; Scott, 1995; Louro, 1997; Carvalho, 2012; 
Connel e Pearse, 2015; dentre outros/as). 
² É preciso considerar que, nas três últimas décadas, estudos (Cruz, 1998; Sayão, 2005; Ramos, 2011; Silva, 
2014, dentre outros/as) têm problematizado a inserção e a permanência de homens no exercício da docência na 
Educação Infantil. 
³ Por representações simbólicas de gênero compreendemos os modos culturalmente organizados de aludir, 
classificar, mostrar ou nomear pessoas e as coisas (Louro, 1997). Para Guacira Louro, as representações 
simbólicas não são meros reflexos da realidade, mas constituintes do “real”. Segundo a autora, “nessa 
perspectiva, não cabe perguntar se uma representação ‘corresponde’ ou não ao ‘real’, mas, ao invés disso, como 
as representações produzem sentidos, quais seus efeitos sobre os sujeitos, como elas constroem o ‘real’” (Louro, 
1997, p. 98-99 grifos da autora). 
4 Embora os limites deste artigo não permita revisar o conceito de ação social a partir de distintas tradições de 
pesquisa e como ele tem sido utilizado no estudo das crianças e da infância (James e James, 2008), por ora, 
compete-nos ressaltar que meninos e meninas são, indubitavelmente, sujeitos de ações, contudo, tais ações têm 
como horizonte mais amplo os impulsos e os constrangimentos proporcionados pelas propriedades estruturais 
presentes em um contexto de Educação Infantil, espaço/tempo socialmente produzido pelos adultos para as 
crianças. 
5 Connell e Pearse buscam compreender os modos pelos quais os processos corporais e as estruturas sociais se 
conectam pelo tempo. Segundo as autoras, as relações de gênero “somam-se ao processo histórico no qual a 
sociedade é corporificada e os corpos são arrastados para a história”, processo ao qual Connell e Pearse (2015, 
p. 112) nomeiam como corporificação social, isto é, uma espécie de “prática corporal reflexiva”, no caso das 
condutas sociais em que os corpos são simultaneamente agentes e objetos. 
6 A opção de operar ao longo da pesquisa com a ideia de “gosto” no sentido de se captar “o que as crianças 
gostam” se dá em contraposição às ideias como “preferência infantil” e “opção das crianças” pelo fato de a 
palavra gostar abarcar as dimensões, estéticas, afetivas, simbólicas, não representacionais e ou pouco 
intencionais que melhor se encaixam na complexidade sutil que envolve as relações sociais da e na infância 
(Santos, 2013). 
7 Por questões de ordem ética, o nome da instituição foi substituído por um nome fictício escolhido pelos 
profissionais da instituição, seguindo orientação do Comitê de Ética. O mesmo procedimento ético foi adotado 
com os participantes. 
8 Preferimos utilizar a expressão “produção de dados” ao invés de “coleta de dados”, uma vez que partimos do 
pressuposto de que tais dados não estão dispostos no campo de pesquisa a priori, mas são gerados na interação 
entre pesquisador e os diversos sujeitos com os quais se relaciona no âmbito da empiria (Graue e Walsh, 2003). 
9 Segundo dados da Secretaria Municipal de Educação, atualmente, Belo Horizonte dispõe de 127 instituições 
públicas de cuidado e educação, treze Escolas Municipais de Educação Infantil, turmas de Educação Infantil 
em diversas Escolas de Ensino Fundamental, além da rede de creches conveniadas, que são instituições 
privadas, confessionais ou comunitárias de caráter filantrópico, sem fins lucrativos, credenciadas pela Secretaria 
Municipal de Educação. Dados disponíveis em: https://prefeitura.pbh.gov.br/estrutura-de-governo/educacao. 
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