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      CONSELHO DO PERU

Nesta edição, consideramos importante falar sobre o tema 
corpo, gênero e sexualidade, considerando aspectos que 
aumentam o fosso e a desigualdade social que afetam 
predominantemente as meninas - e com maior ênfase as 
meninas inseridas nas zonas rurais - em decorrência dos 
estereótipos de gênero e as oportunidades de vida desde 
a infância na maioria dos países latino-americanos. Além 
disso, levando em consideração que a consciência e a 
valorização do corpo como unidade indivisível favorecem 
a construção da identidade plena, busca tornar visíveis as 
relações entre sexualidade e desenvolvimento infantil.

Consideramos importante abordar a sexualidade na escola, 
buscando explorar os elementos do currículo da educação 
infantil que abordam aspectos da sexualidade com as 
crianças, sendo uma das abordagens do trabalho docente o 
desenvolvimento de habilidades socioemocionais vinculadas 
à aprendizagem. Nesse sentido, é interessante saber como 
a experiência e as características dos/das professores/
as da pré-escola podem influenciar a aprendizagem da 
sexualidade.

Diante da grande complexidade do tema, dos anos de 
patriarcado, do silêncio, dos tabus, dos preconceitos, é 
urgente ampliar o conhecimento e a reflexão nas próprias 
equipes educativas. É difícil encontrar atualmente propostas 
curriculares sensíveis, abertas, flexíveis e conhecedoras de 
todas as nuances que devem ser abordadas.
 

“É difícil encontrar 
atualmente propostas
curriculares sensíveis, 
abertas, flexíveis e 
conhecedoras de
todas as nuances que 
devem ser abordadas”
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Acreditamos ser apropriado, especialmente nesta edição, 
ser muito crítico em relação às diferentes leituras oficiais 
e não oficiais que determinam de forma taxativa o quê, o 
quando e como. Cada contexto também está ciente das 
influências religiosas e ideológicas que estão presentes 
nos debates sobre o assunto, tentando reduzi-lo a um 
discurso rígido e estereotipado.

“Cada contexto conhece 
as influências religiosas 
e ideológicas que 
colorem os debates sobre 
o assunto, tentando 
reduzi-lo a um discurso 
rígido e estereotipado”
Além disso, algo que se destaca no material didático que 
ainda está presente em muitas escolas e lares urbanos e 
rurais, e que permite a transmissão da nossa cultura, mas 
também a perpetuação das diferenças, tem a ver com a 
literatura e os estereótipos que ameaçam contra a equidade 
de gênero. Nesse sentido, achamos interessante refletir 
sobre essa questão que pode aprofundar as diferenças ou 
abrir novas perspectivas a partir da perspectiva de gênero.

Corpo, gênero e sexualidade
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Na dimensão psicomotora, o psicomotor está integrado, e sua fase 
áurea é a idade de 0 a 7 ou 8 anos, onde o desenvolvimento se 
integra para organizar e constituir a subjetividade - os processos 
de ser pessoa. Idade onde a emoção, o afeto e o corpo cruzam 
o intelectual, o motor, o social, o sensorial, o sexual, o espiritual, 
etc. dentro de um quadro, de um contexto cultural e da própria 
organização biológica da criança, onde ela se integra em uma 
unidade, ela mesma, uma pessoa, com a sua identidade (única e 
original), com uma história. (Villarreal, 20151)1

 
Buscaremos incluir na análise de nossos discursos a 
perspectiva das famílias para abordar as questões de gênero 
e sexualidade, considerando o papel primordial que as 
famílias têm na abordagem da sexualidade de seus filhos 
desde a infância. Da mesma forma, temos interesse em 
divulgar experiências na promoção de comportamentos de 
autocuidado e empoderamento de crianças frequentemente 
violados em países latino-americanos.

Da mesma forma, é importante que os governos abordem a 
sexualidade a partir de políticas públicas, interessando-se em 
conhecer a forma como os países da região consideram a 
questão da sexualidade na infância em suas políticas estatais 
e em seus planos curriculares, a fim de chegar a um consenso 
sobre eles, favorecendo os direitos de meninas e meninos em 
igualdade de condições para o seu pleno desenvolvimento num 
marco de respeito às características de cada infância.

Por isso, convidamos você com entusiasmo a conhecer nossas 
reflexões e experiências que enfatizam essas questões sobre o 
corpo, gênero e sexualidade em nossos países.
   
     CONSELHO DO PERU

Nota 
1. Villarreal, R. (2015) Mapa do progresso no  
desenvolvimento da corporeidade de 9 meses a 6 anos.  
SINEACE

Corpo, gênero e sexualidade
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Duas pesquisas interessantes com a participação da escola e da universidade (teoria e prática) que nos 
ajudam a refletir sobre a importância das atitudes dos/das  professores/professoras e sobre o impacto do papel 
dos/das profissionais na educação infantil. 

Da Espanha, a pesquisa destaca a importância da formação de profissionais da educação e sua atitude como 
modelo desde a infância. 

O Brasil nos leva a refletir sobre o papel da educação infantil como transformação social e promotora de 
igualdade em um mundo marcado por desigualdades e nos mostra a capacidade de reação de crianças diante 
dessa realidade.

Atenção à diversidade. A transmissão do 
sexismo na etapa educacional dos 0-3 
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       CLARA RIBAS, ISABEL SERRA, NATALIA VERA

 
    

 
A educação para a paz e a convivência é um aspecto 
determinante em todos os projetos educacionais nas 
escolas. Apesar disso, os projetos são repletos de 
palavras, silêncios, ações, organizações, propostas... 
que vão contra os objetivos iniciais. Esse fato é 
particularmente notável no campo da coeducação, 
onde se visualizam atos de violência de meninos e de 
submissão de meninas, da mesma forma que se geram 
desigualdades entre os dois gêneros.

O Centre d’Atenció a la Dona de l’Ajuntament de l’Hospitalet 
(CAID) iniciou um projeto há quatro anos para formar e 
sensibilizar equipes de professores/as. Ao contrário de 
outras ocasiões, neste caso a formação foi dirigida a 
equipes de professores/as da educação infantil, uma vez 
que a desigualdade e a violência de gênero começam desde 
a gravidez. Até o momento, o CAID oferece aconselhamento 
e capacitação nas escolas de ensino médio da cidade, mas 
o aumento dos casos de violência de gênero entre  

Atenção à diversidade. A transmissão do sexismo na etapa educacional dos 0-3 anos
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adolescentes tem levado os/as profissionais dos serviços 
a conscientizarem sobre a importância do trabalho de 
prevenção desde a primeira infância.

Duas escolas infantis municipais da cidade (EBM La Casa 
dels Arbres e EBM La Casa dels Contes) e a Universidade 
Autônoma de Barcelona (UAB) se somam ao projeto proposto 
inicialmente por profissionais do CAID.

O projeto começa com um plano de formação e sensibilização 
para as duas equipes escolares na UAB. A partir daqui, são 
realizadas as demais ações, detalhadas a seguir.

A violência contra as mulheres é um mal endêmico nas 
sociedades patriarcais. Não há dia em que não apareça na 
imprensa uma matéria sobre mulheres que são abusadas 
sexualmente, espancadas, assassinadas, prostituídas, 
assediadas, exploradas ou aviltadas. A naturalização da 
violência contra a mulher faz com que aceitemos formas 
menos óbvias do que as citadas no dia a dia.



tema
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“A violência contra as mu-
lheres é um mal endêmico 
nas sociedades patriarcais” 
Mas aí estão. Naturalização e legitimação da violência e 
opressão de gênero. As provas de que é assim são tantas 
e tão grosseiras, que se torna insuportável ouvir certos 
discursos que criminalizam mulheres e grupos sociais que 
denunciam esta situação. O que indica que a verdade, a 
informação, o conhecimento, por si só, não alteram as 
ações, atitudes e valores sexistas e machistas. Não se tratra 
de saber que o machismo é errado, isso não basta para 
mudar o tratamento desigual e opressor que as mulheres 
recebem.  
A pedagogia feminista, igualitária ou de justiça social não é 
suficiente. Pelo contrário, é preciso mudar as práticas que 
tornam as mulheres e meninas invisíveis, que as oprimem 
e desvalorizam, que são aprendidas desde cedo por meio 
do processo de socialização e da construção social dos 
gêneros.
 
Esta afirmação parece exagerada? Para o Programa Municipal 
per a la Dona (pmd / caid) de L’Hospitalet de Llobregat 
(Barcelona) e da Faculdade de Ciências da Educação da 

Universidade Autônoma de Barcelona,   parece-nos que não 
estamos exagerando quando afirmamos que a prevenção 
da violência de gênero nas escolas deve começar na 
eduçação infantil com as crinaças de  0-3 anos, visto que, 
aos três anos de idade, meninos e meninas já assumiram 
amplamente os papéis de dominância –entre os meninos– e 
de submissão –entre as meninas. 
 
Graças à iniciativa do Programa Municipal por a la Dona (pmd 
/ caid) de L’Hospitalet e à colaboração do Departamento 
de Sociologia e da Faculdade de Ciências da Educação da 
Universidade Autônoma de Barcelona,   no período letivo 
2017-2018 iniciamos um programa bastante pioneiro na 
prevenção do sexismo e da violência na Educação Infantil  
de 0 a 5 anos. Inicialmente, foi realizado um curso de 
formação com profissionais da área da educação infantil 
de duas escolas municipais de educação infantil e de um 
centro de educação infantil e ensino fundamental. O objetivo 
inicial desta formação foi sensibilizar os/as professores/as - 
nenhum professor participou - sobre as práticas pedagógicas 
que no nosso dia a dia reproduzem e reforçam os papéis 
de submissão e violência em meninos e meninas de 0 a 5 
anos. É o que chamaríamos na sociologia como uma prática 
de ruptura epistemológica, mas que em nosso percurso 
definimos como “olhar no espelho do sexismo”. Este 
exercício, que nem sempre nos foi fácil pelo que representa, 
nos vermos vítimas e ao mesmo tempo reprodutores 

Atenção à diversidade. A transmissão do sexismo na etapa educacional dos 0-3 anos
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do sexismo nas nossas aulas, foi um primeiro passo e 
necessário para pensarmos num projeto de transformação 
socioeducativa que começou a ser desenvolvido no ano 
letivo 2017-2018. E onde duas das escolas infantis 
que participaram da formação do ano anterior foram as 
protagonistas desta experiência piloto: La Casa dels Arbres e 
La Casa dels Contes. 
 

“Deve começar na faixa  
etaria dos 0-3, pois, aos três 
anos de idade, meninos  
e meninas já assumiram  
papéis de domínio em  
grande parte” 

Desta forma, durante o último trimestre de 2017 nos 
dedicamos a compor a equipe de pesquisa-ação, integrada 
pela direção e professoras das escolas infantis participantes, 
corpo técnico do Programa Municipal “per a la Dona”, 
seis estudantes do último ano do curso da Licenciatura 
em Educação Infantil que desenvolviam o seu trabalho 
de investigação de conclusão de curso e a sua tutora e 

professora do Departamento de Sociologia. Os objetivos 
gerais que buscávamos nesta fase eram:

1. Formar as professoras de Educação Infantil por meio 
da aprendizagem significativa, utilizando a metodologia da 
pesquisa sociológica. 
 
2. Desenvolver um modelo de pesquisa-ação que permita 
às escolas infantis envolvidas diagnosticar e desenhar suas 
próprias propostas de transformação educativa.

Procurou-se aplicar e formar docentes de  
Educação Infantil na metodologia da pesquisa  
social, de forma a capacitá-las a fazer seus próprios 
diagnósticos e a desenhar intervenções  
educativas com suas turmas e centros.

Aproveitando o quadro de preparação de seis projetos de 
conclusão de curso em Educação Infantil, construímos 
um quadro teórico e algumas hipóteses de trabalho e 
desenhamos o método de recolha e análise da informação. 
Isso agora nos permite diagnosticar conjuntamente e 
com precisão alguns dos mecanismos de reprodutção do 
sexismo nessas duas escolas de educação infantil. No 
momento da redação deste artigo, estamos preparando  
a primeira análise do trabalho de campo.
 
“Nas ciências naturais e sociais há um consenso de 
que gênero é um princípio da organização social”

Atenção à diversidade. A transmissão do sexismo na etapa educacional dos 0-3 anos
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O gênero apreendido 
Nas ciências naturais e sociais existe um consenso de 
que gênero é um princípio de organização social, uma 
construção que aprendemos durante o processo de 
socialização de acordo com padrões sociais e culturais 
e que inclui atitudes, papéis, capacidades, interesses e 
valores. É amplamente comprovado que biologicamente 
os corpos feminino e masculino apresentam diferenças e 
diferentes efeitos hormonais no cérebro que podem fazer 
com que tenhamos comportamentos diferentes em alguns 
aspectos. Mas essas diferenças dificilmente podem explicar 
a existência de duas culturas de gênero tão diferentes. E, 
muito menos, a desigualdade de exploração entre eles.

A socialização em gênero ocorre a partir de diferentes agências 
sociais primárias, como a família e a escola, e secundárias, 
como a mídia, novas telas ou o grupo de pares. Mas a escola 
tem um papel cada vez mais importante na socialização de 
meninos e meninas, visto que a escolarização é cada vez mais 
prematura, então a fase educacional 0-3anos (creche) tornou-
se um espaço de socialização, digamos, uma novidade. A 
pesquisa sobre a socialização no sexismo nesta fase também 
é nova e muito necessária, especialmente no que diz respeito 
à construção social de papéis masculinos violentos e papéis 
femininos  

 
 
submissos, que são a base de uma ordem patriarcal que 
constrói os homens para explorar e as mulheres para obedecer.

Supõe-se que os homens são violentos, inteligentes, 
corajosos e racionais “por natureza” e que as mulheres 
são “fracas”, emocionais, instintivas e desamparadas. 
Conseqüentemente, a sociedade de alguma forma ignora 
a violência e a opressão contra as mulheres e legitimamos 

Atenção à diversidade. A transmissão do sexismo na etapa educacional dos 0-3 anos
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sua exploração (“é natural”, “meninos são assim”, “meninas 
são mais calmas”, “são coisas de meninos”). Esta não 
é nossa reivindicação, nem mesmo uma nova. Desde o 
século XVI, mas especialmente a partir do Iluminismo, foram 
inúmeros os autores que revelaram este fato social (Amorós, 
1994). Você só precisa ler. Embora já tenhamos alertado 
que não é a falta de informações, evidências e dados que 
explicam a subordinação das mulheres. A subordinação não 
é natural, mas tem um componente social e cultural que 
a constrói como real. Devemos entender que a construção 
das mulheres como seres inferiores e corpos para os 
outros é o que legitima  essa exploração. E, em última 
análise, a ordem patriarcal. Por isso, é importante insistir 
que antes de serem exploradas, estupradas e agredidas 
sexual, econômica e profissionalmente, “as mulheres foram 
derrotadas por sua posição inferior na sociedade, por sua 
definição como seres eróticos malignos e pela coerção 
ideológica da fraqueza» (Lagarde, 1990).

Em outras palavras, as mulheres foram historicamente 
construídas como exploráveis. E nesse processo de 
construção, a escola desempenha um papel fundamental. 
Também a Educação Infantil, pois nesta fase meninos e 
meninas aprendem a ser homens e a ser mulheres.

Um gênero para oprimir e outro para obedecer: lições 
em família
 
A subordinação das mulheres a uma ordem patriarcal 
como a nossa é possível graças à construção social 

de um gênero feminino invisível, inferiorizado e 
menosprezado

O patriarcado tornou as mulheres invisíveis por meio da 
linguagem, da esfera reprodutiva, da política, da arte e 
da ciência e do esporte. O sexismo constrói as mulheres 
para o desamparo. A submissão se expressa na beleza, 
doçura, gentileza, modéstia, simpatia, silêncio, linguagem, 
maternidade, sacrifício, amor ... Essa opressão se 
manifesta na desigualdade econômica, política, social e 
cultural, mas também na exploração sexual e na violência 
contra as mulheres. O machismo degrada as mulheres 
e o feminino. Vamos ver como aprendemos tudo isso na 
primeira infância.

Existem vários estudos sobre as características atribuídas 
pelos progenitores aos bebês em função do sexo. Em 
uma dessas pesquisas (Rubin, Provenzano e Luria, 1974, 
descrita por Juan Fernández, 1988),  foram consultados 
trinta casais que tiveram seu primeiro filho (quinze deles 
meninos e outros quinze meninas). Após vinte quatro 
horas depois do parto, foi entregue aos casais uma 
escala com dezoito pares de palavras opostas (grande-
pequeno, ativo-inativo, etc.) a serem escolhidas no 
primeiro dia de vida de seus filhos e filhas, e as respostas 
a uma suposta descrição da criança também foram 
registradas para um membro da família ou amigo. As 
meninas foram descritas como “mais suaves, menores, 
com traços mais delicados, mais distraídas”, enquanto 
os meninos foram descritos como “mais fortes, mais 
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duros, com melhor coordenação, mais robustos, com 
traços mais rudes”, principalmente por parte dos pais 
do sexo masculino, embora ambos tenham mostrado 
concordância na mesma direção diferencial.

“O machismo degrada as 
mulheres e o feminino” 
 
“Existem vários estudos sobre as características atribuí-
das pelos pais e mães aos bebês, dependendo de seu 
sexo.”

Sue Askew (1974), em seu livro Os meninos não choram , 
realizou um estudo que coleta interações de vídeo e áudio 
entre adultos com crianças em creches. Os nomes mais 
usados   para se referir às meninas foram “tesouro”, “amor”, 
“preciosa”, “céu”, “bonita” e, para os meninos, foram usados   
os nomes “tigre”, “comilão”, “sapeca”. “robusto”. 

Em outra pesquisa (Bern e Lewis, 1975), a ausência de 
informações sobre o sexo do bebê impediu a maioria dos 
adultos de responder à pergunta “O que você acha que 
este bebê fará quando completar 25 anos?” Quando 
essa informação foi fornecida, as respostas ao que as 
meninas fariam foram circunscritas aos seus futuros papéis 
familiares, enquanto os dos meninos foram mais variados.

Em outro experimento realizado por Smith e Lloyd (1978) 
na Universidade de Sussex, trinta e duas mães foram 

convidadas a brincar com um bebê que nunca tinham visto 
e os resultados foram filmados. Eles foram apresentados 
em alguns casos como um menino e em outros como uma 
menina. Os brinquedos escolhidos pelas mulheres para 
interagirem com eles eram diferentes (martelo / boneca) e 
as interpretações do comportamento do bebê também, de 
forma que se o menino estivesse inquieto interpretava-se 
que ele tinha vontade de brincar, e  ao invés  a menina foi 
considerada nervosa e começava a embalá-la.

De acordo com os estudos da psicologia, a identidade 
sexual é fundamentalmente constituída  em dois períodos: 
a fase infantil, de 3 a 7 anos, e a fase de 11 a 15-
16, da puberdade e adolescência. Segundo Bandura e 
Walters (1974), existe o que chamamos de aprendizagem 
baseada em modelos, considerada um procedimento de 
desenvolvimento cognitivo muito importante. Especialmente, 
o menino e a menina recebem padrões de comportamento 
na escola que irão repetir mais tarde. Eles passam pelo 
menos cinco horas por dia no centro educacional a eles 
exposto. É preciso dizer também que a educação se 
estrutura seguindo essas diretrizes evolutivas, de modo que 
é na fase da Educação Infantil onde ocorreria a primeira 
identificação sexual, desde os 3 aos 6 anos e no Ensino 
Fundamental, dos 6 aos 11, em que se consolidam os 
comportamentos aprendidos e, principalmente, naquele 
em que se dá a primeira etapa da socialização entre iguais, 
incorporando o conceito de amizade entre eles e elas. Por 
fim, a puberdade e a adolescência coincidem com o Ensino 
Médio Obrigatório, dos 12 aos 16 anos.
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Nesse sentido, identificamos na escola infantil diferentes cam-
pos aos quais devemos nos atentar para as ações que apenas 
invisibilizam as meninas e ensinam o desamparo: linguagem, 
brincadeiras, interações, materiais, histórias e canções. Os 
principais espaços e momentos para a observação destas 
ações são as entradas e saídas da escola e das salas, a pró-
pria sala de atividades, o pátio e o refeitório. Por outro lado, 
consideramos que as inter-relações que devem ser analisadas 
mais detalhadamente são aquelas produzidas entre os/as do-
centes  e os meninos e as meninas; entre meninos e meninas; 
com outros funcionários da escola e com as famílias.

A necessidade de delimitar o campo de estudo nesta primeira 
experiência piloto levou-nos finalmente a analisar três campos 
de ação educativa e socializadora: a linguagem, o brincar e as 
interações que se realizam na sala de atividades e no pátio. 

Como dissemos, um exemplo das interações entre meni-
nos e meninas que reproduzem o sexismo são aquelas que 
acontecem na sala  de atividades e no parquinho. Estudos 
sobre este elemento indicam que ao se analisar os proces-

sos de interação de meninos e meninas nesses locais, o 
sexismo fica claramente evidenciado tanto na  brincadeira 
quanto na ocupação do espaço, portanto um dos objetivos 
que nos propusemos foi analisar em que medida essas 
dinâmicas também ocorrem na etapa 0-3anos. A fim de 
homogeneizar as observações e as análises, focamos nosso 
interesse nos grupos de 2 a 3 anos em ambas as escolas 
infantis. Durante três dias, seis pessoas realizaram a obser-
vação e gravação de vídeo de dois grupos de 2-3 anos na 
Escola Bressol La Casa dels Arbres e dois grupos também 
de 2-3 anos na Escola Bressol La Casa dels Contes.
 

“Analisar três campos de 
ação educativa e socializa-
dora: a linguagem, as brin-
cadeira e as interações que 
ocorrem na sala de aula  
e no recreio”
A primeira análise das observações é conclusiva no que diz 
respeito à diferença nas atividades realizadas por meninas 
e meninos, as divergências no uso dos espaços e os dife-
rentes estilos de movimento, que por sua vez parecem estar 
relacionados às diferentes formas que temos para estimular 
os/as bebês.
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Com base em estudos anteriores, sabemos que a estimulação 
em bebês é diferente dependendo das expectativas que o gênero 
suscita entre as pessoas cuidadoras. Uma simples olhada no álbum 
de família que encontramos nas salas do berçário mostra clara-
mente como os meninos aparecem em maior medida vestidos com 
as cores vermelha e azul e em atitudes ativas (brincando de  lutar, 
subindo em alguma coisa, andando de carro, levantados ao alto 
pelos pais ...), enquanto as fotos em que as meninas aparecem, 
em geral, as representam mais em atitudes passivas - de “pose” -, 
predominam as cores quentes e a atitude da família e da linguagem 
corporal tendem a ser mais protetoras e cuidadosas. É um exercício 
simples que qualquer professor/a pode fazer com sua turma , e do 
qual se deduz que os meninos, em geral, são mais estimulados 
para a ação e as meninas mais para a inação. Provavelmente, isso 
também tem a ver com diferenças na estimulação da linguagem.

Nesse sentido,  nos parece importante alertar que existe uma pos-
sível relação entre o desenvolvimento da linguagem e a socialização 
de gênero, que por sua vez reforça papéis mais agressivos nos 
meninos e papéis mais passivos e negociadores entre as meninas. 
Acreditamos ser altamente provável que os meninos estejam mais 
expostos no ambiente familiar a mais brincadeiras motoras que não 
requeiram tanto o uso da linguagem verbal, enquanto as meninas 
sejam mais motivadas a realizar brincadeiras mais simbólicas e 
passivas que favoreçam mais interação linguística com o/a adulto/a, 
o desenvolvimento da linguagem, da imaginação e da imitação, 
que auxilia nas relações entre iguais, na resolução de conflitos e na 
satisfação das necessidades afetivas. Vejamos alguns exemplos de 
como isso é reproduzido na escola.

Nesta ordem de coisas, foi possível observar o tipo de atividades 
que meninas e meninos realizavam no parquinho e constatou-se 
que os meninos ocupam mais todos os espaços  da escola, por-
que se movem muito mais do que meninas, enquanto, ao con-
trário, as meninas passam mais tempo brincando com a mesma 
brincadeira porque mantêm sua atenção em uma atividade por 
mais tempo. Consequentemente, elas se movem menos e tendem 
a ocupar espaços periféricos.

 
Tempo gasto por meninos e meninas para mudar  
o espaço da primeira ocupação 
Fonte: Elaborado por Clara Rivas 

Nas atividades motoras no pátio de uma das escolas ( o uso de 
motocicletas, carros, bicicletas) este grande diferencial tem sido 
observado na movimentação e na forma de ocupação dos es-
paços lúdicos, o que é claramente ilustrado nas seguintes carto-
grafias do movimento infantil.

Movimento e ocupação  
do espaço
Fonte: Elaborado por Clara Rivas

MENINOS

MENINAS

MUDANÇA
DO ESPAÇO
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Parece razoável pensar que a quietude na brincadeira torna a 
interação verbal muito mais fácil. Por esse motivo, as meninas, 
que são mais estimuladas para a brincadeira smbólica, uma 
brincadeira mais calma e descontraída, e que nessas idades 
não costumam se agrupar em grande número para brincar, têm 
mais tempo e oportunidades de comunicação verbal com outras 
meninas e com os/as adultos/as. Por outro lado, observamos que, 
de fato, em situações de conflito, as meninas são mais propensas 
a buscar uma solução para o diálogo e exigir o apoio das pessoas 
adultas. Ao contrário, os meninos, que são muito mais estimu-
lados desde o nascimento para a atividade motora, geram muito 
mais atividade e movimento, muito mais ruído, têm uma tendên-
cia maior para atividades em grupo com outras crianças e são 
mais propensos a usar a força para obter o que desejam, proteger 
seu espaço ou bens.

Na mesma linha, outros estudos concordam que os meninos são 
mais estimulados para jogos estratégicos, enquanto as meninas 
são mais estimuladas para jogos colaborativos. Indicam também 
que as brincadeiras infantis toleram certo grau de violência, domi-
nação e força, o que condiz com o estereótipo do homem e com 
as expectativas em relação a esse gênero.

A maior atividade e mobilidade dos meninos reforça a invisibilida-
de das meninas no espaço escolar, uma vez que a atenção dos 
adultos se dirige cada vez mais a eles. Por outro lado, por meio 
da brincadeira e da interação entre meninos, meninas e adultos, 
eles aprendem a se subordinar e a subordinar-se. Vejamos um dos 
muitos exemplos encontrados no trabalho de campo:
«A professora brinca com duas das meninas que estão sentadas 
no sofá. Se pode ver como dois meninos sobem nos sofás pulan-
do e pisando neles. Do grupo que brincava cantando (inicialmente 
três meninas e dois meninos), apenas as três meninas permane-
ceram. Um grupo de três meninos e uma menina vêm me mostrar 

alguns acessórios e colocam em mim. A brincadeira começa a 
ficar fora de controle quando outros meninos querem se sentar 
onde as meninas cantam e tiram as cadeiras dos meninos e me-
ninas. A professora “resolve” esse conflito dizendo que há  sofás 
onde eles também podem sentar, mas não devolvem a cadeira 
para as meninas. “ (Diário de campo de Marta Alcalde)

“Uma menina sentada no cantinho da cozinha com um utensílio 
com areia. À frente, um menino pega areia e a joga nela. Ela grita 
com raiva “não”. O menino a chuta. Ela não o enfrenta, mas corre 
em direção à área do parque. Ele a persegue tentando pegá-la, 
mas finalmente se vira. A menina bate em outra menina (a primei-
ra agressão que vejo entre duas meninas). Nesse caso, a vítima 
reclama e chora, mas não sai correndo ”. (Diário de campo de 
Natalia Vera)

A oferta de espaços e os jogos motores e simbólicos são, sem 
dúvida, elementos que devemos trabalhar mais detalhadamente 
na nossa análise. 
 
“A maior atividade e mobilidade dos meninos reforça a invisi-
bilidade das meninas no espaço escolar”

Observamos também que a escola tende a oferecer mais tempo 
e espaço á brincadeira simbólica que reforça atitudes de concen-
tração, relacionamento entre iguais e imitação. A participação dos 
meninos neste tipo de brincadeira é fundamental para o desen-
volvimento de atitudes menos violentas nas mesmas. No entanto, 
descobriu-se que a atenção deles nesta brincadeira é menor do 
que a das meninas, então eles logo passam para uma brincadeira 
mais ativa, enquanto as meninas continuam com a atividade. Por 
outro lado, as observações parecem indicar que a participação 
dos meninos nas brincadeiras simbólicas é maior que a das meni-
nas nas brincadeiras motoras. 
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NOTA
1. Centro de Assistência à Mulher da Câmara Municipal  
de Hospitalet (CAID)
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Conclusões
Muitas escolas infantis tentaram superar a visão sexista das brin-
cadeiras eliminando os brinquedos classificados como  de me-
ninos ou de meninas das prateleiras e espaços, ou usando uma 
paleta de cores neutras. Mas muitas professoras estão cientes de 
que, apesar de seus esforços para usar uma linguagem inclusiva e 
tratar meninos e meninas igualmente, a dinâmica sexista conti-
nua a ser reproduzida em sala, o que às vezes leva a reforçar a 
ideia de que o comportamento instável, inquieto e agressivo dos 
meninos faz parte da sua natureza, e que a atitude passiva, calma 
e mais comunicativa das meninas.

A observação em sala não deixa dúvidas sobre a necessidade de 
estudar em profundidade aspectos-chave, como a estimulação 
diferencial no movimento e a aquisição da linguagem. Acredita-
mos que seja incontornável que as profissionias que atuam com 
as crianças de  0-3 anos aprendam a tornar visíveis e a com-
preender esses processos a partir da prática docente em sala, 
exercitando seu olhar sobre o sexismo. Para isso, propomos a 
formação de professores/as, pesquisadores/as e críticos/as que 
desenvolvam planos de prevenção do sexismo e da violência 
desde o nascimento do/da bebê. 
 

MARTA ALCALDE, AZAHARA HIDALGO, ESTHER LÓPEZ,  
      CLARA RIBAS, ISABEL SERRA, NATALIA VERA 
Licenciadas em Educação Infantil, Rosalina Alcaide, Doutorada em 
Sociologia, Departamento de Sociologia da uab. Colaboradores do 
Programa Municipal para a Equipe de Doações da Prefeitura de 
l’Hospitalet, da equipe EBM La Casa dels Arbres e da equipe EBM 
La Casa dels Contes.  
 
Publicado no Manual da Educação Infantil. Orientações e recur-
sos (0-6 anos): Atenção à diversidade (Volume I). L’Hospitalet de 
Llobregat: Walter Kluver, 2018.

Atenção à diversidade. A transmissão do sexismo na etapa educacional dos 0-3 anos



tema

17<< >>

                         Editores        Redação             Coordenação           Conselhos             Apoios

 nº31
REVISTA DIGITAL DA ASOCIACIÓN DE MAESTROS ROSA SENSAT
AGOSTO 2021

in-fân-cia latinoamericana

as 100  
linguagens  
da infância

historia de la 
educación

experiencias

cultura y 
expresión

entrevista

editorial

sumario

reflexiones 
pedagógicas

história  
da educação

experiências

cultura e 
expressão

entrevista

editorial

sumário

reflexões  
pedagógicas

tema

      SANDRA CELSO DE CAMARGO   
      RAQUEL GONÇALVES SALGADO

 

17<< >>

Para início de conversa...
O debate de gênero e sexualidade na educação, nos 
anos recentes, tem estado na mira dos ataques de 
grupos religiosos conservadores e fundamentalistas, cujas 
investidas chegam a se ramificar nas políticas públicas 
brasileiras, promovendo censuras em planos de educação, 
nas suas esferas municipais, estaduais e federal. Com esses 
movimentos políticos, de cunho moralista e conservador, 
e não menos alinhados ao projeto neoliberal de sociedade 
em visível ascensão no país, “gênero”, “sexualidade” e 
“raça” passam a ser temas/discursos profanos e “mal-
ditos”, em função de suas potências para descortinarem 
violências que são produzidas e reiteradas, secularmente, 
pelas desigualdades estruturais que marcam a distribuição 
de poder no Brasil e impõem grande parcela da população a 
viver sob precariedades aviltantes.

Seguir na contracorrente dessas políticas de censura e 
produção de violências é assumir a educação como um 
dos espaços importantes de luta e resistência, porque é no 
processo educativo que são ensinadas, desde a educação 

dos bebês, programações de gênero, raça e sexualidade 
como ideais absolutos de ser e viver que operam como 
fortes dispositivos de violação de direitos e das diferenças, 
em suas mais diversas aparições. Essas programações da 
vida atuam como demarcações rígidas que dividem mundos, 
ideias, afetos, experiências, territórios, histórias e culturas. 
Para se sustentarem, requerem hierarquias e estabelecem 
diferenças entre as pessoas pautadas em desigualdades 
que, como forma de se manterem, recorrem a violências. 

“Ir contra essas políticas 
de censura e produção de 
violência é assumir a edu-
cação como um dos impor-
tantes espaços de luta e 
resistência”

Isso aí é “rachismo!1”: um manifesto infantil contra a cisão de mundos, corpos, 
vidas e experiências
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A imagem modelar da “criança ideal-típica”, por exemplo, 
signo de uma infância abstrata e apartadas das condições 
sociais e históricas, atravessadas pelo gênero, raça, sexu-
alidade e classe social, é o ideário em torno do qual gravi-
tam práticas educativas, programas pedagógicos, literatura 
infantil e toda uma série de artefatos culturais voltados 
para as crianças, desde muito pequenas (BURMAN, 2008). 
Na imagem especular desse ideal de infância, meninas e 
meninos estão em mundos separados, posto que, para 
cada um/a, já foi escrito um script da vida muito bem rotei-
rizado pelas expectativas de masculinidade e feminilidade 
que são seladas como gêneros inteligíveis e têm a chancela 
do reconhecimento social.  

“Meninas e meninos estão 
em mundos separados, 
pois, para cada um, já 
foi escrito um roteiro de 
vida, muito bem pautado 
pelas expectativas 
de masculinidade e 
feminilidade”

Para entrarmos nesse debate movediço, porém mais do 
que necessário no cenário do Brasil atual, compartilhamos 
cenas das relações entre crianças e suas professoras, 
mediadas por inquietações atravessadas por gênero, 
sexualidade e raça e vividas no contexto de uma pesquisa, 
na brinquedoteca de uma instituição de Educação Infantil, 
da rede pública de ensino do município de Rondonópolis, 
Mato Grosso2 (CAMARGO; SALGADO, 2019). As análises 
que lançamos para essas cenas se inspiram nos estudos 
da interseccionalidade, que é uma perspectiva advinda do 
feminismo negro como crítica e contestação ao feminismo 
que, em nome da universalidade da categoria “mulher”, 
acaba por invisibilizar as diferenças que marcam as 
vidas de mulheres que não se encaixam no enquadre de 
uma feminilidade branca, cisgênera e heteronormativa. 
Nesse sentido, a interseccionalidade é a abertura para as 
análises e as possibilidades de visibilizar as diferenças, 
assumidas como marcadores sociais que não se somam 
ou se sobrepõem, simplesmente, mas sim articulam-se 
nos modos como atravessam subjetividades, posições 
sociais, experiências e sentidos em condições estruturais 
que configuram violências e resistências (DÍAZ-BENÍTEZ; 
MATTOS, 2019). 

Participaram da pesquisa 22 crianças, de cinco anos, 
do 2º agrupamento do II Ciclo da Educação Infantil, 19 
professoras, duas coordenadoras pedagógicas e a diretora 
da instituição. A pesquisa intervenção é assumida como a 
perspectiva metodológica da pesquisa com as crianças e 
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as professoras, que ganha vida, sobretudo, com as rodas 
de conversa, nas quais acontecem os debates sobre os 
assuntos vividos e compartilhados no cotidiano da instituição 
educativa. Desestabilizar as bases hierárquicas e desiguais 
das relações entre adultos e crianças, tal como Lucia 
Rabello de Castro (2008) propõe, é, sem dúvida, um dos 
grandes desafios dessa perspectiva metodológica que inspira 
uma prática e uma postura de pesquisa que se esforçam por 
seguir na contramão das relações adultocêntricas. 

Infâncias separadas, mundos divididos: primeiro as 
meninas, depois os meninos
Na vida e no jogo, no brincar e na arte, na família e na 
escola, um dos primeiros ensinamentos às crianças é fazê-
las perceber um mundo dividido e demarcado, onde as 
pessoas são definidas e, assim, programadas para viver em 
conformidade com um regime de vida. Para a infância, por 
ser nomeada como o tempo da vida que se projeta para o 
futuro que abriga uma suposta identidade adulta consagrada 
pela racionalidade, autossuficiência e produtividade, os 
investimentos sociais são notórios para que o roteiro da 
vida inspirado em estatutos de inteligibilidade se cumpra. 
Como práticas ou discursos que adquirem materialidade 
na repetição e na reiteração, as normas, fomentadas 
por esses estatutos de inteligibilidade, vão produzindo os 
efeitos de uma verdade ontológica que passa a sustentar 
o reconhecimento social de subjetividades, corpos e vidas 
(BUTLER, 2015; 2016). Não é em vão que esse campo 
do reconhecimento social, como argumenta Judith Butler 

(2015; 2018), delimitado pelo que é ou não definido 
como inteligível, produz zonas habitáveis por corpos e vidas 
que importam e corpos e vidas cujas existências estão na 
mira das violências e do desamparo por escaparem dos 
enquadres dos escrutínios da inteligibilidade cultural. 

E como esses discursos e práticas, que atuam em 
favor da repetição das normativas que dividem corpos e 
experiências, se entranham nas instituições de educação 
infantil? Nesses espaços educativos, as diferenças estão 
por toda parte, ainda que se queira sufocá-las: cores, 
corpos, olhares, vozes, movimentos, ideias, sentidos, 
gêneros, classes sociais, pertencimentos étnico-raciais, 
religiões, configurações familiares. As possibilidades 
relacionais são múltiplas e, a partir delas, são também 
diversas as experiências tecidas pelas crianças. No 
entanto, como já dito, são intensos os dispositivos que 
operam para capturar essa potência do diverso para 
classificar, ordenar, segmentar e dividir o que é vida, 
movimento e fluxo das infâncias, o que transborda as 
fronteiras. “A criança é um artefato biopolítico que garante 
a normalização do adulto”, diz-nos Paul Beatriz Preciado 
(2013, p. 98), e é, assim, que passa a estar na mira da 
“polícia de gênero” que ronda os corpos infantis desde o 
berço, à espreita da nomeação pelas normas que, desde 
o nascimento, ou até mesmo antes dele, declara os 
atributos distintos que meninas e meninos devem possuir 
para existirem conforme as programações de gênero. A 
escola é um espaço social na vida das crianças, em que 

Isso aí é “rachismo!1”: um manifesto infantil contra a cisão de mundos, corpos, 
vidas e experiências



tema

20<< >>

                         Editores        Redação             Coordenação           Conselhos             Apoios

 nº31
REVISTA DIGITAL DA ASOCIACIÓN DE MAESTROS ROSA SENSAT
AGOSTO 2021

in-fân-cia latinoamericana

as 100  
linguagens  
da infância

historia de la 
educación

experiencias

cultura y 
expresión

entrevista

editorial

sumario

reflexiones 
pedagógicas

história  
da educação

experiências

cultura e 
expressão

entrevista

editorial

sumário

reflexões  
pedagógicas

tema

a polícia de gênero não cessa de rondar os seus corpos, 
por meio de sua rotina, da organização dos espaços e dos 
tempos, das brincadeiras, dos brinquedos, dos livros, das 
roupas, dos artefatos em geral, dos discursos dos adultos 
que, cotidianamente, vão tecendo mundos de fronteiras 
tão intransponíveis. 

Por uma educação não “rachista”
Nas relações vividas na brinquedoteca da escola, as 
crianças reclamam seus direitos de brincar com os 
materiais oferecidos pela instituição, nem sempre à 
disposição de todas e todos, em sintonia com os seus 
desejos. Não são poucas as crianças que, com senso de 
rebeldia, se inquietam e contestam as hierarquias e as 
divisões que, de forma compulsória, as encerram dentro 
de mundos separados em “coisas de meninas” e “coisas 
de meninos”. Até mesmo a circulação das crianças pelo 
espaço é vigiada e controlada, sem que possam transitar 
por todos os cantos com liberdade e desenvoltura. Na 
pesquisa, cenas, como meninas que deixam suas bonecas 
para brincar com os meninos que montam pistas de corrida 
e meninos que se entusiasmam com as brincadeiras de 
cozinhar e limpar a casa, promovem os ruídos necessários 
para produzir as diferenças que quebram a repetição 
do “sempre igual”, abrindo possibilidades para outras 
experiências que subvertem as normas e as programações 
de gênero. Dessa maneira, caminhar na esteira de 
uma educação feminista, inspirada na perspectiva 
interseccional, é estar na margem como forma de produzir 

resistências. Como afirma bell hooks (1989), a margem 
não é apenas o espaço periférico, da repressão, mas é 
também o da potência da resistência, de modo a permitir 
o desmonte das normas, nos nós em que desigualdades e 
violências se amarram. 

“poder de resistência,
permitir o desmantelamen-
to das normas, nos nós 
onde ligar as desigualda-
des e a violência”
Durante uma conversa com um grupo de crianças, que 
relatam sobre o que costumam e gostam de brincar na 
brinquedoteca, a pesquisadora pergunta a elas sobre os 
dinossauros, uma vez que algumas professoras, durante as 
entrevistas, disseram que nesse cantinho geralmente quem 
brinca são os meninos.4

Sandra: E vocês gostam de brincar com os dinossauros? 

Minnie3: Não! (fala fechando os olhos e negando também 
com a cabeça). 

Sandra: E por que você não gosta de brincar com os 
dinossauros, Minnie?
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Minnie: Ah, não, né? Eu não sou menino.

Sandra: Mas só os meninos que brincam com dinossauros?  
 
Nenhuma menina brinca com dinossauros?

Cinderela (falando e gesticulando com as mãos e cabeça, 
voz impostada): Isso daí não tem nada a ver! Isso daí não 
pode, não! Cada um brinca com o que quiser! Isso aí é 
rachismo [sic]! Todo mundo pode brincar com brinquedo 
de menino, e menino com brinquedo de menina [...].

Sandra: Pode? 

Pingo e Cinderela sinalizam que sim com a cabeça e com o 
corpo todo. Então, pergunto para Minnie: Todas as crianças 
podem brincar com os dinossauros? 

Minnie: Pode, né? Mas eu não gosto (Caderno de Campo, 
18/04/2018, grifo nosso). 

As palavras ditas pelas crianças nem sempre ressoam para 
os adultos com sentidos que confluem. Em busca de uma 
inteligibilidade ou de uma interpretação adultocêntrica das 

in-fan-cia latinoamericana
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Minnie: Oh, no, ¿verdad? No soy un chico.

Sandra: ¿Pero solo los niños juegan con dinosaurios? 

¿Ninguna niña juega con dinosaurios?

Cinderela (hablando y gesticulando con las manos y la 
cabeza, una voz imponente): ¡Eso no tiene nada que ver! 
¡No puede, no! ¡Cada uno juega con lo que quiera! ¡Esto es 
racismo [sic]! Todos pueden jugar con un juguete de niño y 
un niño con un juguete de niña [...].

Sandra: ¿Puedes?

Pingo y Cinderela señalan que sí con la cabeza y con todo el 
cuerpo. Entonces le pregunto a Minnie: ¿Pueden todos los 
niños jugar con los dinosaurios?

Minnie: Puedes, ¿verdad? Pero no me gusta 
(Cuaderno de Campo, 18/04/2018, énfasis agregado).

“¡Esto es racismo!”: Un manifi esto infantil contra la escisión de mundos, 
cuerpos, vidas y experiencias Isso aí é “rachismo!1”: um manifesto infantil contra a cisão de mundos, corpos, 

vidas e experiências
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palavras das crianças, em geral, recorre-se ao esvaziamento 
de sentido como forma de referendar um suposto não-
saber infantil, definido como a falta de um significado que 
escapa à criança por não se assemelhar ou se aproximar 
de um conceito que o adulto detém. A palavra “rachismo” 
reúne sentidos e valências que, para além de um conceito 
dicionarizado, têm importância pela força afetiva da 
enunciação ao marcar a denúncia e a resistência diante 
da demarcação de mundos separados para as pessoas 
viverem. O “rachismo” acontece nas práticas sociais, nos 
espaços, nos pensamentos, nas relações, nas políticas que 
racham o mundo para discriminar vidas: as que importam 
e são protegidas e as que estão na mira das injúrias e 
violências. O “rachismo” vem, portanto, de uma consciência 
e manifesto infantis contra esse mundo rachado, cindido e 
binário. Cinderela parece reivindicar uma educação de corpos 
de crianças respeitados na sua dignidade e inteireza, uma 
educação que esteja aberta à livre expressão desses corpos 
e de seus sentidos por meio das linguagens lúdicas, sem que 
a nomeação “menina” ou “menino” venha antes de qualquer 
ato ou experiência. 

Algumas considerações finais provisórias para 
continuar a conversa...
Em tempos de censura e violências consentidas que 
tomam conta da vida social, a educação de crianças 
precisa trabalhar no sentido de reativar o que das relações 
e experiências compartilhadas são antídotos para o 
confisco das existências e os seus aprisionamentos dentro 

de sistemas racionalistas de pensamento e regimes de 
verdade produtores de desigualdades e violências. Esses 
antídotos precisam ser ensinados às crianças como forma 
de subverter modos de pensar, agir e viver que abominam 
as diferenças e “racham” o mundo. 

As crianças que, desde sua tenra idade, se manifestam 
contra o “rachismo”, tal como nos ensina o poeta Manoel 
de Barros (2011), “carregam água na peneira”. Elas 
querem ver o mundo de outras janelas, e não apenas por 
aquelas abertas pelos adultos, porque reivindicam o direito 
de viver suas infâncias, para além das polícias de gênero e 
de raça que rondam os espaços que ocupam. 
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Notas: 
1. Palavra criada por uma menina de cinco anos da 
turma da pré-escola em que a pesquisa foi realizada. 
A palavra “rachismo”, no contexto do diálogo entre a 
menina, a pesquisadora e as demais crianças da turma, 
é a enunciação da denúncia das desigualdades e divisões 
binárias de gênero no cotidiano da Educação Infantil, 
primeira etapa da Educação básica. 
2. Essas cenas fazem parte da pesquisa de dissertação 
mestrado “Cada um brinca com o que quiser! Isso aí é 
rachismo!”: infância e relações de gênero na brinquedoteca 
de uma instituição de Educação Infantil”, de Sandra Celso 
de Camargo, defendida pelo Programa de Pós-graduação 
em Educação (PPGEdu), da Universidade Federal de Mato 
Grosso (UFMT), de Rondonópolis, em 2019.
3. “Polícia de gênero” Em sentido figurado, a vigilância 
exercida para imobilizar corpos de acordo com os critérios 
sociais de cada gênero. 
4. As crianças e as professoras, participantes da pesquisa, 
escolheram os pseudônimos pelos quais gostariam de ser 
identificadas nos textos de divulgação da pesquisa, como forma 
de manter o anonimato de suas identidades, conforme os 
procedimentos éticos adotados.  
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entrevista
ROSA FERRER

 
Marta Ordoñez é mãe de uma criança 
trans * e professora de educação infantil. 
A sua experiência pode proporcionar-nos 
uma reflexão sobre como enfrentar uma 
situação complexa de filho ou filha trans 
* e, como profissional da educação, pode 
ajudar-nos a refletir sobre como tratar 
o assunto com a máxima delicadeza e 
profissionalismo.

Rosa Ferrer: Marta, como você via seu 
filho quando pequeno? Você sentiu que 
algo estava acontecendo?
Marta Ordoñez: Vou me referir a ela no feminino (agora 
que sei que ela é uma menina e com o gênero com o 
qual se identifica), e se tiver que me referir a meninos e 
meninas, farei isso com a forma “niñes” a fim de incluir 
também na fala a pessoas não binárias, conscientes do  
debate lingüístico que isso está provocando. 

24<< >>

Entrevista com Marta Ordoñez

Minha filha quando criança, pode-se 
dizer que ela era uma menina feliz. 
Como tudo aconteceu quando era 
muito pequena, não me lembro de nada 
de estranho acontecendo ou de que 
houvesse algo que me fizesse sentir que 
algo estava errado. Pelo menos não de 
repente. Sim, houve sinais, situações ... 
que naquela altura não sabia identificar 
e que agora, a perspectiva que o tempo 
me deu, permitiu-me preenchê-los de 
sentido.

R.F.: Você achou que ela não se sentia à vontade 
para brincar com meninos, vestir-se como meninos e 
interagir com meninos?
M.O.: Não, não foi isso. Ela sempre teve amigos, brincava 
com todos sem preferência por unes ou outres. 
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R.F.: Em algum  momento você pensou  
que ele era gay?
M.O.: Há muita confusão a esse respeito. Uma coisa é 
identidade de gênero e outra, bem diferente, orientação 
afetivo-sexual. Enquanto o primeiro responde à pergunta 
“quem sou eu?” a segunda é “quem me atrai?”. Ou seja, a 
identidade de gênero é um sentimento íntimo que nos diz 
claramente quem somos, é uma autopercepção, portanto 
só a própria pessoa pode saber. Nossa identidade pode 
ser binária (masculina ou feminina) ou não binária. Se o 
gênero atribuído ao nascer coincide com essa identidade 
autopercebida, estamos falando de pessoas cissexuais, 
quando não corresponde estamos falando de pessoas trans*. 
 

“Uma coisa é identidade 
de gênero e outra, bem 
diferente, orientação afetivo-
sexual. Enquanto o primeiro 
responde à pergunta “quem 
sou eu?” a segunda é “quem 
me atrai?” 
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A consciência da identidade de gênero geralmente aparece 
durante os primeiros anos. As crianças, por volta dos 2 
anos, ainda mais cedo, são autoconscientes, capazes de se 
autodefinir e de usar adjetivos para se referir a si mesmas. 
Já não usam mais a terceira pessoa “ bola nene”, para dar 
lugar à aparência do “eu”. Nesse momento, as crianças  já 
são capazes de usar o gênero para se descreverem. Embora 
existam pessoas que sabem mais tarde. Você nunca é 
muito jovem ou muito velho para saber.

“A consciência da  
identidade de gênero ge-
ralmente aparece durante 
os primeiros anos”
A orientação sexual aparece mais tarde, quando a pessoa 
começa a sentir atração sexual afetiva por outra pessoa. 
Isso geralmente ocorre na pré-adolescência, não antes. 
Portanto, não podemos dizer que uma pequena pessoa é 
hetero, homo ou bissexual. 

Também não pensei no caso da minha filha.

R.F.:  Você pode observar essa consciência de identi-
dade de gênero tão cedo em sua filha?
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M.O.:Sim, foi precisamente isso que acendeu o alarme.
Lembro-me de um dia em que estava cheio de colares 
pela casa, e quando o vi (então ainda o tratávamos em 
termos masculinos) eu disse a ele “você está muito bonito 
e elegante com esses colares” e ele respondeu “não mãe, 
Eu sou bonita ”. Quando falava do futuro, sempre o fazia 
referindo-se a si mesma no feminino “mãe quando crescer 
serei médica”. Ela tinha pouco mais de dois anos.

Não entendíamos os primeiros sinais que ele nos enviava, 
sempre encontrávamos alguma explicação possível: é que 
ele imita a irmã mais velha, é que está brincando de ser 
outra pessoa, é um palco, ele é muito pequeno... 

Esses sinais que ele lançou foram se intensificando, às 
vezes em forma de jogo, mas às vezes, e cada vez mais, 
tornaram-se exigências. Aos poucos, essa necessidade de 
verbalizar sua identidade no jogo se espalhou para outras 
áreas: roupas, família extensa, escola... Ela não se conten-
tava em fingir SER uma menina no jogo, mas precisava ser 
reconhecida e tratada como uma menina. 
 
Ela estava nos dando pistas, sinais... que não sabíamos 
interpretar.

R.F.: Você está falando sobre as roupas, de como ela 
queria  se vestir ?
M.O.:Em casa, sempre procuramos não reproduzir os papéis 

estereotipados do que se supõe ser masculino ou feminino. 
E, de forma consciente, oferecemos a nossas filhas mode-
los que romperiam com esse binarismo ou pelo menos não 
contribuiriam para perpetuá-lo. Percebi que é muito difícil. 
Não pode ser feito, pelo menos não tivemos sucesso. E 
isso porque recebemos um bombardeio constante; tanto na 
televisão, na escola, nas lojas de roupas, nos brinquedos 
... isso é para uma menina, isso é para um menino, rosa, 
azul ... toda a sociedade está impregnada desse binarismo 
arcaico e retrógrado, em que estamos presas.

“Ela estava nos lançando 
pistas, sinais ... que não  
sabíamos interpretar.”
Ela precisava ser lida no feminino, para que todas as pes-
soas ao seu redor a vissem como a menina que ela era e 
ela usou as ferramentas que a sociedade lhe deu: ela pegou 
todas aquelas referências que entendia como femininas e 
as usou para se afirmar. Então tinha apenas 4 anos. Era a 
era cor rosa, tule e glitter extremo! Felizmente, se acalmou 
quando fez o trânsito. 

Começou a rejeitar as calças, ela queria se vestir com 
meias, leggings e vestidos. E nós permitimos, por que não? 
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Se  tivesse me pedido para ir para a escola de pijama, 
minha resposta seria que o pijama era para dormir, se me 
pedisse para usar vestido eu não poderia dizer que era de 
menina, não. Foi com o vestido. 

“Isso é para uma menina, 
isso é para um menino,  
rosa, azul... toda a sociedade 
está impregnada desse  
binarismo arcaico e  
retrógrado, no qual  
estamos presos”
Acreditávamos que ela era uma criança que gostava e se 
sentia confortável com aquele tipo de vestuário e acessórios, 
nunca a proibimos, nem vimos isso como um problema. 
Achávamos que era um menino com uma expressão mais 
feminina, mas nunca imaginamos que fosse realmente uma 
menina, até mais tarde.

Esta é a expressão de gênero. É um conceito que guarda 
alguma relação com identidade e orientação, mas é impor-

tante diferenciá-los. A expressão de gênero tem a ver com 
a aparência da pessoa: roupas, corte de cabelo etc. Não 
determina orientação nem, tampouco, a identidade.

 
“Pensávamos que era um 
menino com uma expressão 
mais feminina, mas nunca 
imaginamos que fosse  
realmente uma menina,  
até mais tarde”
 
“A expressão de gênero  
tem a ver com a aparência  
de uma pessoa: roupas, corte 
de cabelo, etc. Não determina 
a orientação nem, tampouco 
a identidade”
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R.F.: Como você percebeu que estava vivendo um processo 
muito mais profundo?
M.O.: Ela se vestia como queria, sempre pedia rabo de cavalo, 
escolhia sua mochila escolar rosa ... era aceita (ainda a tratáva-
mos como masculino) como era, mas não era o suficiente.

As brincadeiras de gênero tornaram-se uma necessidade, passa-
mos a perceber momentos de sofrimento e angústia. Ela sempre 
foi muito expressiva e alegre e seu temperamento começa a 
mudar.

R.F.: Com que idade você se pergunta o que está  
acontecendo com ele?
M.O.: Tudo isso acontece dos 2 aos 4 anos.

Nessa idade, a linguagem verbal começa ser protagonisada, mas 
ainda é incapaz de colocar em palavras e explicar o que está 
acontecendo. Usa outras linguagens, outros códigos, principal-
mente na brincadeira e em momentos do dia a dia, comentários, 
perguntas...

Quando já vemos que o que oferecemos não é suficiente,  
percebemos que estávamos diante de uma situação mais  
complexa a que não sabíamos responder e começamos a procu-
rar comprender.

Tivemos sorte e encontramos uma associação de famílias de me-
nores trans *. Foi um alívio conhecer realidades muito parecidas 
com a nossa, conhecer famílias na mesma situação e principal-
mente para nossa filha, foi uma surpresa para ela constatar que 
não era a única.

entrevista

Conversar com a associação de jovens trans * da Chrysallis (da 
qual faço parte atualmente) abriu nossos olhos. 

Falei com ela e disse que talvez estivéssemos errados, que talvez 
ela fosse uma menina e perguntei como ela queria que a cha-
mássemos. Naquele momento ele disse que queria um nome de 
menina, perguntou se podia… Ainda me lembro dos saltos de 
alegria que deu pela sala!! 

A partir desse momento passamos a tratá-la no feminino e a usar 
seu novo nome, iniciou-se a transição social, ou seja, o momento 
de mostrar ao mundo sua verdadeira identidade.

Sua alegria e sua mudança de atitude para melhor nos reafirma-
ram, sabíamos que estávamos fazendo bem, que estávamos no 
caminho certo e que era disso que precisava. Você tinha que ver 
o quão feliz estava.

R.F.: Como podemos  identificar se as crianças querem ser 
de outro gênero que não o atribuído ao nascimento porque 
não se sentem atraídas pelos papéis que desempenham 
e ocupam na sociedade ou vivem uma grande contradição 
entre o que sentem e o sexo que tem? 
M.O.: No meu caso em particular, e pelo que nos contam as 
famílias da associação, há um fato em comum,  se experimenta 
uma mudança de comportamento. Uma discordância no nome do 
registro (aquele que está registrado no momento do nascimento), 
eles/elas se fecham em si mesmos/as, há casos de depressão, 
automutilação e, infelizmente, temos vivido casos muito próximos 
de suicídio.
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“Sua alegria e sua mu-
dança de atitude para 
melhor nos reafirmaram, 
sabíamos que estávamos 
fazendo bem, que estáva-
mos no caminho certo e 
que era disso que preci-
sava. Você tinha que ver o 
quão feliz estava” 
  
As consequências de negar, corrigir ou fazer com que crianças 
que expressam seu gênero de forma não normativa acreditem que 
sofrem de uma patologia pode ser terríveis.

Para não chegar a esse ponto, o olhar dos adultos próximos a 
essas crianças é muito importante.

R.F.: Como as pessoas próximas podem ajudar?
M.O.: O principal e o mais importante que o adulto deve fazer 
é estar presente, ouvir e acompanhar. Escuta ativa, pronta para 
responder ao que a criança precisa em todos os momentos. 

Acompanhar nem um passo para a frente, nem um para trás, mas 
ao lado. E tenha uma mente muito aberta.

É preciso deixar fluir sem julgar, corrigir ou ensinar. É preciso ficar cla-
ro que não existe um jeito único de transitar, nem de viver o gênero.

“Esse olhar respeitoso exi-
ge uma revisão de nossos 
próprios preconceitos, de 
como vivenciamos o gê-
nero na primeira pessoa, 
posições e reflexões pro-
fundas entram em jogo. É 
preciso estar disposta a 
desaprender para começar 
a construir novamente.”
Se as crianças estiverem interessadas em outro gênero daquele 
atribuído no nascimento, elas devem ser deixadas para investigar 
suas curiosidades, sem repreensões ou julgamentos.

entrevista
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A escuta e acompanhamento são essenciais para dar uma res-
posta adequada às necessidades dessas crianças.

Esse olhar respeitoso exige uma revisão de nossos próprios 
preconceitos, de como vivenciamos o gênero na primeira pes-
soa, posições e reflexões profundas entram em jogo. É preciso 
estar disposta a desaprender para começar a construir nova-
mente. 

“A coisa principal  
e mais importante que um 
adulto tem que fazer é ser, 
ouvir e acompanhar. Uma 
escuta ativa, pronta para 
responder ao que a criança 
precisa em todos os mo-
mentos. Não acompanhe 
nem um passo para frente, 
nem um passo para trás,   

entrevista
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mas au lado. E mantenha a 
mente aberta”

“Você tem que deixá-la 
fluir sem julgar, corrigir ou 
repreender. Deve ficar cla-
ro que não há uma única 
maneira de transitar, nem 
de viver o gênero” 
 
R.F.:  Ela demonstrou desconforto com o tipo de gênero e / 
ou com seu sexo biológico?
M.O.: Não, até agora ela não demonstrou desconforto ou rejeição 
ao seu corpo.
 
O esforço da maioria dos parentes de menores trans *, passa por 
ser capaz de empoderar seus filhes e garantir que, como faríamos 
com nossos filhes cis, e mostrar-lhes que são amados como são.

Seus corpos são perfeitos, funcionais e diversos. Eles/elas não 
estão “em corpos errados”, não são “meninos em corpos de me-
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ninas” ou “meninas em corpos de meninos”. Essas falas alimen-
tam a ideia de que as pessoas trans * precisam necessariamente 
modificar seu corpo, tomar hormônios ou tomar medicamentos, 
o que nem sempre acontece. O problema não são os corpos, é o 
olhar da sociedade que os julga e os categoriza como inválidos, 
como “errados” por não seguirem a norma estabelecida.

“O problema não são os  
corpos, é o olhar da socie-
dade que os julga e os cate-
goriza como inválidos, como 
“errados” por não seguirem 
a norma estabelecida” 
É preciso ter todas as informações e, se a pessoa trans * quiser, 
só se ela tomar a decisão, como, quando e o que fazer é ava-
liado pelos endócrinos, e eu digo endócrinos, porque é a equipe 
médica que pode aconselhar sobre hormônios e mudanças. 
Muitas vezes e completamente errados, nossos/as filhos/as são 
encaminhados/as a psicólogos ou psiquiatras. A transexualida-
de não é uma doença mental, nossos/as filhos/as não estão 
doentes. Infelizmente e ao contrário do que algumas opiniões 
e desígnios de alguns setores nos levam a crer, os transtornos  
e as dificuldades surgem justamente quando essa criança não 
pode SER aquilo que É. 

                         Edita            Redacción           Coordinación             Consejos            Apoyos
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R.F.: Como a família lida com a identidade trans* de uma 
criança?
M.O.: Quando a palavra “transexualidade” entrou em nossa 
família, foi um grande choque, resultado da desinformação que 
tínhamos sobre tudo relacionado ao mundo trans *. O pouco 
que sabíamos envolvia prostituição, marginalização e drogas. Era 
um mundo ao qual não queríamos pertencer. Não conhecíamos 
ninguém que fosse trans *, as únicas referências vinham da tele-
visão.

Obviamente, naquele momento e com aquela informação tenden-
ciosa, não era a vida que queríamos para nossa filha.

O fato de conhecer pessoas adultas trans *, suas vidas, suas 
lutas e dificuldades ... me permitiu valorizá-las e agradecê-las 
infinitamente por suas conquistas. Eu entendi por que elas foram 
discriminadas e porque foram forçadas a levar a vida que levaram, 
muitas delas rejeitadas por suas famílias, elas tiveram que sobre-
viver como puderam.

Eu também conheci pessoas trans *, que fizeram a transição sendo 
adultas, algumas que têm um/a parceiro/a, que têm trabalho ... 
 
Foi difícil. Agora que se passaram 5 anos de trânsito (minha filha 
agora tem 9), posso afirmar que foi uma sorte, nos fez ser pessoas 
melhores. 

Há uma sensação de vertigem e as emoções começam a asseme-
lhar-se a uma viagem numa montanha russa.

R.F.: Na verdade, socialmente, existem basicamente dois 
modelos de gênero, você acha que isso condiciona as 
crianças a escolher um gênero ou outro, e que se elas tives-
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sem uma diversidade de modelos, teriam uma chance me-
lhor de serem capazes de definir ou identificar a si mesmos?
M.O.: Completamente. O sistema binário e cisheterossexual 
de gênero e sexo nos classifica e nos limita. Está amplamente 
demonstrado que a realidade em termos de gênero é muito mais 
diversa. É imprescindível que essas realidades se tornem visíveis 
em todos os âmbitos: cultura, política, esporte, ciência, arte ... 
para as crianças é muito importante ter referências nas quais 
elas se sintam refletidas e identificadas e que estejam presentes 
no cotidiano. Devemos nos perguntar por que não costumamos 
encontrar professores/as trans *, pessoal médico, pessoal admi-
nistrativo ... a taxa de desemprego e desemprego para pessoas 
trans * é muito alta! É um “peixe que morde o rabo”, no mundo 
do trabalho sofre muita discriminação, se o pessoal trans * não 
for contratado/a nunca será visível, se não tiver trabalho serão 
forçados/as para sobreviver  ficarem na marginalização.

R.F.: Uma sociedade sem gêneros pode ser possível?
M.O.: É um debate interessante. Para mim, pessoalmente, gosta-
ria que não fosse necessário rotular-se, que cada um se definisse 
e se identificasse com o que se sentia mais confortável.

Acho que gênero não é uma coisa estática, ao longo da vida a 
vivemos de uma forma ou de outra, fluindo e variando, se reajus-
tando. Nem a experiência de gênero é a mesma de uma pessoa 
para outra. O que significa ser uma “mulher” para mim não cor-
responde ao que você pensa, minha avó pensava ou o que minha 
filha pensa. Mas todas elas são válidas. 

De uma parte do feminismo mais radical (o TERF), esse despertar 
das pessoas trans (principalmente as mulheres trans) e essa luta por 
seus direitos está sendo vivida como uma agressão, eles - o TERF - 

chamam de “apagamento” das mulheres como uma categoria. Não 
aceitam a autodeterminação de gênero, pois não aceitam que uma 
pessoa possa ser mulher e não se enquadrar nos estereótipos de 
gênero. Aceitam mulheres trans * operadas e, com muito cispassing, 
não “mostram” que são trans *. E então eles recriminam as famí-
lias de menores trans * por facilitarem   à  nosses filhes  mudanças 
hormonais.
 
R.F.: Existe um longo caminho a percorrer para a sociedade 
lidar com essa questão com normalidade e respeito?
M.O.: Sim, ainda falta muito. Temos o binarismo impregnado 
em nossa pele. É o que eles/elas nos ensinaram, nossas avós e 
avôs e muitas gerações antes de nós. Romper com isso é difícil, 
porque é romper com o sistema. É um assunto assustador porque 
o desafia diretamente, faz você refletir e se revisar internamente e 
nem todos/as estão dispostos.

R.F.: Como você vê os/as profissionais da educação nessa questão?
M.O.: É necessário atuar desde já na escola. A formação que nossas 
filhas e filhos recebem é muito deficiente e incompleto em diversida-
de de gênero. Os/as professores/as também não são formados/as e 
muitas famílias acreditam que esse tipo de conteúdo não deve ser 
ministrado em sala de aula. É um cenário desesperador.

Felizmente e cada vez mais, encontramos escolas que estão fa-
zendo muito boas práticas e professores/as altamente motivados/
as que, embora seja verdade que começam do zero na formação, 
fazem de tudo para recuperar o atraso e poder acompanhar me-
lhor essas crianças da melhor maneira. 

A formação e informação são nossa melhor arma. Pela associação 
damos palestras e workshops para professores/as, alunos/as e 
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famílias. Preparamos também um dossiê didático, com expli-
cações, atividades e dinâmicas sobre as crianças, que foi muito 
bem recebido.  

“É um assunto assustador 
porque o desafia diretamen-
te, faz você refletir e se revi-
sar internamente e nem to-
dos/as estão dispostos/as”  
Verificamos que a maioria das más práticas nas escolas se deve ao 
desconhecimento e ignorância sobre o assunto. Depois que os/as 
professores/as têm estratégias, ferramentas e recursos, geralmente 
tudo se acalma.

R.F.: Como tem sido sua relação familiar com a escola nes-
se processo?
M.O.: No nosso caso, a escola foi muito cooperativa e interessa-
da no processo. Não tinham formação ou conhecimento, mas se 
esforçaram para acompanhar minha filha no caminho que ela estava 
iniciando. Não esperávamos mais nada, na escola ela fica muitas 
horas e era fundamental ir para uma que tenha os mesmos objetivos.

Durante as férias escolares, enviamos uma mensagem a todas as 
famílias do grupo explicando a mudança em nossa filha e o nome 

que deveriam usar a partir de então para se dirigir a ela. Também 
anexamos alguns vídeos e artigos. A resposta foi espetacular. 

Estamos calmos, mas não baixamos a guarda. Qualquer comen-
tário, zombaria, desprezo ... deve ser cortado imediatamente. O 
motivo mais comum de bullying na escola deve-se a questões 
relacionadas à identidade ou orientação de gênero e embora 
saibamos que eles estão muito presentes na escola, como família 
estamos muito atentos.

R.F.: Qual é o papel da escola no acolhimento de uma 
criança trans*?
M.O.: Na Catalunha temos um protocolo escolar para o acom-
panhamento de menores trans * que é obrigatório em todas as 
escolas, no qual se diz, de forma muito resumida, que a escola 
deve fazer:
 

• usar o nome significativo e no gênero em que o/a aluno/a se 
identifica 

• mudar o nome do registro pelo nome que aparece nas listas, 
nomes à vista... 

• permitir o uso de banheiros e vestiários de acordo com o 
gênero sentido 

• permitir o uso de uniforme, se for o caso, de acordo com o 
gênero sentido 

• oferecer formação e assessoria aos/as professores/as sobre 
gênero e diversidade 

•  zelar pelo bem-estar de quem  transita.
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É um protocolo mínimo, deve ser revisto. Mesmo assim, devemos 
nos sentir sortudos, pois somos uma das poucas comunidades 
autônomas com este protocolo. 
 

“O motivo mais comum de 
bullying na escola deve-se 
a questões relacionadas à 
identidade ou orientação de 
gênero e embora saibamos 
que eles estão muito presen-
tes na escola, como família 
estamos muito atentos”   
R.F.: Como deve ser a relação com a família durante esse 
processo?
M.O.: A relação família-escola deve ser sempre muito próxima, 
baseada na confiança e no respeito mútuo, não apenas diante 
das dificuldades.

As famílias confiam nos/as professores/as como profissionais da 
educação e precisam compartilhar o processo de mudança com 
quem, afinal, passa mais horas com as crianças.

Às vezes, descobrimos que a criança prefere dizer isso primeiro 
aos amigos antes de sua família. Por vezes até o seu tutor ou 
tutora torna-se o/a interlocutor/a e mediador/a devido a esta re-
lação especial, de segurança e confiança que se estabelece entre 
eles/as. Em todo caso, os passos a seguir, os tempos, o ritmo, 
como e quando dizer ... você deve conversar com a família, mas 
principalmente com a criança em questão. Não há dois trânsitos 
iguais, portanto, não há uma maneira única de proceder. Ouvir e 
acompanhar a criança e a família será o que nos orientará nesse 
processo.

R.F.: De quais recursos a escola e os/as profissionais  
da educação precisam para abordar esse problema  
com toda a comunidade educacional?
M.O.: Precisamos de formação para estar à altura da tarefa, 
para acolher e acompanhar da melhor forma estas crianças, 
para enfrentar esta realidade com que cada vez mais nos 
encontramos e para nos munirmos de recursos e estratégias 
para saber compreender e saber como ser. A escola também 
precisa de uma revisão exaustiva dos modelos que oferecemos 
às crianças (livros, imagens, figuras históricas ...) ... E é im-
prescindível que todas essas demandas e necessidades sejam 
reconhecidas por lei, porque  é assim  que se pode garantir 
que todas as crianças do nosso território estejam em pé de 
igualdade e não dependam da “boa sorte” de frequentar uma 
escola onde os direitos da criança são respeitados ou do “azar” 
de frequentar outra onde a diversidade não é contemplada e, 
portanto, esses direitos são sistematicamente violados,  
sem que ninguém intervenha.
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“Escola também precisa de 
uma revisão exaustiva dos 
modelos que oferecemos 
às crianças (livros, ima-
gens, figuras históricas...) 
...E é imprescindível que 
todas essas demandas e 
necessidades sejam reco-
nhecidas por lei, porque  é 
assim  que se pode garantir 
que todas as crianças do 
nosso território estejam em 
pé de igualdade”

 

R.F.: Como você vê a proposta de lei trans *? O que está 
sendo proposto no estado espanhol?
M.O.: Precisamos urgentemente de legislação sobre este assun-
to. Precisamos de uma lei trans * para que os direitos de nossos/
as filhos/as sejam reconhecidos. Para deixar de nos desejar “sor-
te” sempre que temos que fazer um procedimento administrativo, 
para que a pessoa atrás da janela não nos olhe de forma estra-
nha, nem nos faça perguntas incómodas. Poder viajar sem dar 
explicações do que diz no RG, poder educar nossos/as filhos/as 
sem sofrer a cada dia a possibilidade de se sentirem rejeitados/as, 
para que possam praticar um esporte de acordo com seu gênero 
sentido, para que eles/as encontrem um emprego, para que não 
volte para casa espancado ... Não pedimos favores, pedimos os 
mesmos direitos que outras crianças podem ter. Que tenham uma 
infância feliz.

Entrevista realizada em Barcelona em abril de 2021

ROSA FERRER
Professora de Educação Infantil

 

Nota
Marta Ordoñez Castellnou: mocastellnou@hotmail.com   
TRANS: Inclui todas as diversidades.
TERF ( do inglês: trans-exclusionary radical feminist)
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Cultura e expressão
Dois artigos, duas visões sobre literatura infantil e duas formas de enfrentar a igualdade de gênero. 

 
O primeiro artigo nos fala sobre a transmissão cultural por meio dos livros. Alerta-nos para a reprodução de valores 
em muitos casos tradicionais não ajustados à nova sociedade do século XXI, e lembra-nos os acordos das Nações 
Unidas de 2015 sobre a qualidade da educação e a igualdade de gênero. Um olhar sobre a leitura de textos que 
abrem janelas para a igualdade de gênero. 
 
O segundo artigo faz uma reflexão sobre a importância das histórias na vida de meninas e meninos, e como por meio 
delas podemos transmitir valores e atitudes muito estereotipados e como podemos utilizá-los de forma criativa de 
uma forma que rompa com os estereótipos sexistas.

MILAGRITOS HUERTAS QUESADA

  Literatura infantil  
  e estereótipos sociais,
  qual a relação entre eles? 
     OLGA PATRICIA VERGARA BAO

  Colorin, colorado,  
  esse conto está terminado...
 

>>

>>
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Literatura infantil e estereótipos sociais, qual a relação entre eles?

MILAGRITOS HUERTAS QUEZADA

Para a Unesco, a primeira infância é o período de 0 a 8 
anos, tempo em que para a ciência o cérebro infantil se 
desenvolve de forma proeminente, são lançadas as bases 
para delinear capacidades afetivas e intelectuais em meio 
à diversidade de contextos nos quais se pode interagir. 
Nesse sentido, a promoção da igualdade de gênero deve 
estar na pauta da formação escolar para garantir uma 
cultura democrática? A leitura de textos nos primeiros 
anos contribuirá para a construção de padrões e modelos 
culturais que justifiquem certas formas de agir e até mesmo 
os legitimem para sociedade, levando em consideração o 
gênero? É muito provável que para a maioria as respostas 
“caíam de maduras” frente às políticas educacionais 
que os Estados têm reforçado na última década com 
relação à igualdade de gênero. A seguir, algumas reflexões 
que emergem de muitos anos de acompanhamento de 
professores/as em meu país, da revisão e análise dos 
planos de leitura das editoras mais populares a partir de 
critérios a que cheguei tendo como referência o Currículo 
Nacional da Educação Básica (CNEB, 2016).
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 Literatura infantil e estereótipos sociais, 

 qual a relação entre eles? 

 Milagros Huertas Quesada 

 Para  a  Unesco,  a  primeira  infância  é  o  período  de  0  a  8  anos,  tempo  em  que  para  a  ciência  o 
 cérebro  infan�l  se  desenvolve  de  forma  proeminente,  são  lançadas  as  bases  para  delinear 
 capacidades  afe�vas  e  intelectuais  em  meio  à  diversidade  de  contextos  nos  quais  se  pode 
 interagir.  Nesse  sen�do,  a  promoção  da  igualdade  de  gênero  deve  estar  na  pauta  da  formação 
 escolar  para  garan�r  uma  cultura  democrá�ca?  A  leitura  de  textos  nos  primeiros  anos 
 contribuirá  para  a  construção  de  padrões  e  modelos  culturais  que  jus�fiquem  certas  formas  de 
 agir  e  até  mesmo  os  legi�mem  para  sociedade,  levando  em  consideração  o  gênero?  É  muito 
 provável  que  para  a  maioria  as  respostas  “caíam  de  maduras”  frente  às  polí�cas  educacionais 
 que  os  Estados  têm  reforçado  na  úl�ma  década  com  relação  à  igualdade  de  gênero.  A  seguir, 
 algumas  reflexões  que  emergem  de  muitos  anos  de  acompanhamento  de  professores/as  em 
 meu  país,  da  revisão  e  análise  dos  planos  de  leitura  das  editoras  mais  populares  a  par�r  de 
 critérios  a  que  cheguei  tendo  como  referência  o  Currículo  Nacional  da  Educação  Básica  (CNEB, 
 2016). 

 . 

 Cada  país  levanta  suas  diretrizes,  suas  normas  nas  diversas  áreas  de  interesse,  mas  também  na 
 busca  pela  formação  de  sociedades  que  viabilizem  o  desenvolvimento.  A  educação  é  um  desses 
 pilares  e,  como  tal,  tem  grande  responsabilidade  na  formação  de  seres  humanos  crí�cos, 
 reflexivos,  cria�vos,  empreendedores,  empenhados  na  melhoria  da  qualidade  de  vida,  capazes 
 de  comunicar,  possuidores  de  iden�dade  para  a  sua  ação  efe�va  na  sociedade.  As  polí�cas  que 
 estabelece  estão  in�mamente  ligadas  a  acordos  internacionais,  fruto  de  revisão  e  reflexão 
 conjunta,  como  as  acordadas  em  2015,  quando  os  Estados  que  compõem  as  Nações  Unidas 
 aprovaram  17  obje�vos  no  âmbito  da  Agenda  2030  e  entre  eles  propuseram  em  quarto  lugar 
 a  Educação  de  Qualidade  e  como  quinto,  Igualdade  de  Gênero.  Obje�vos  em  pauta,  tornados 
 visíveis  na  CNEB,  por  meio  de  seus  enfoques  transversais  (enfoque  de  Igualdade  e  Direitos  de 
 Gênero,  principalmente)  que  devem  não  só  nortear  o  trabalho  pedagógico,  mas  também  se 
 materializar  por  meio  de  a�vidades  mobilizadoras,  reflexões  conjuntas  e  ações  que  reflitam 
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Cada país levanta suas diretrizes, suas normas nas 
diversas áreas de interesse, mas também na busca pela 
formação de sociedades que viabilizem o desenvolvimento. 
A educação é um desses pilares e, como tal, tem grande 
responsabilidade na formação de seres humanos críticos, 
reflexivos, criativos, empreendedores, empenhados na 
melhoria da qualidade de vida, capazes de comunicar, 
possuidores de identidade para a sua ação efetiva na 
sociedade. As políticas que estabelece estão intimamente 
ligadas a acordos internacionais, fruto de revisão e 
reflexão conjunta, como as acordadas em 2015, quando 
os Estados que compõem as Nações Unidas aprovaram 
17 objetivos no âmbito da Agenda 2030 e entre eles 
propuseram em quarto lugar   a Educação de Qualidade 
e como quinto, Igualdade de Gênero. Objetivos em pauta, 
tornados visíveis na CNEB, por meio de seus enfoques 
transversais (enfoque de Igualdade e Direitos de Gênero, 
principalmente) que devem não só nortear o trabalho 
pedagógico, mas também se materializar por meio de 
atividades mobilizadoras, reflexões conjuntas e ações 
que reflitam modelos daquela sociedade que todos nós 
esperamos. Nesse sentido, de que forma a literatura 
infantil contribui durante a infância?

Para Teresa Colomer (2010), a literatura infantil tem três 
funções principais:

• Percorrer o caminho do imaginário compartilhado por 
uma determinada sociedade. 

•  Incentivar o domínio da linguagem por meio de 
textos que contenham formas narrativas, poéticas e 
dramáticas.

• Proporcionar uma representação de mundo que 
sirva de instrumento de socialização para as novas 
gerações.

Colocar-se nas funções declaradas pelo pesquisador é 
reconhecer o valor educativo da literatura; bem como a 
inclusão social e cultural. Como o gênero possui um caráter 
social marcante, é fundamental garantir vivências na 
infância. As práticas de socialização desde o nascimento 
constroem e reforçam a identidade de gênero que lhes 
permite reconhecer-se e aos outros, pois são o resultado 
da internalização de um conjunto de normas sociais que 
orientam o comportamento, colocando-o em extremos: 
bom ou mau. Nesta perspectiva, a educação e “o nível”, 
“a qualidade” das interações que se geram, bem como 
os modelos predominantes que mostram os papéis que 
homens e mulheres devem cumprir na sociedade passam 
a ser a base para a geração de nossos esquemas de 
gênero... Lembremos que as mudanças mais significativas 
no desenvolvimento do conhecimento de gênero ocorrem 
da infância à adolescência. Assim, a partir dos três anos, 
as crianças expressam o conhecimento do próprio gênero 
por meio de ações e ideias. Anos depois, “esboçam” 
comportamentos e, na adolescência, assumem padrões de 
comportamento baseados em valores (Yubero e Larrañaga, 
2013).

Literatura infantil e estereótipos sociais, qual a relação entre eles?
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“Como o gênero possui  
um caráter social marcan-
te, é fundamental garantir 
vivências na infância”
Não há dúvida de que a literatura infanto-juvenil se tornou, 
nas últimas décadas, devido à sua incorporação, por 
meio de planos de leitura, uma ferramenta de formação 
nas escolas de todo o país e, como tal, uma referência, 
transmissora de valores e padrões culturais. Grande 
responsabilidade atribuída a um livro e seu mediador.

Quando nos aproximamos do CNEB, descobrimos que ele 
contempla os propósitos da educação peruana, contém, 
entre outros elementos, abordagens transversais, as 
competências que se espera que as crianças e os/as jovens 
desenvolvam. A tabela a seguir mostra as habilidades mais 
vinculantes dos níveis inicial e primário que podem ser 
adquiridas com a leitura das crianças.

Como se pode verificar, a narração de histórias e a poesia 
infantil é transversal a muitas aprendizagens. Além de 

ser um motivo para adquirir gosto à leitura, desenvolver a 
compreensão e assim adquirir muitos mais aprendizados, 
torna-se um reflexo da sociedade, muitas vezes mostra 
“fotos”, papéis de homens e mulheres e que se espera 
que as crianças reproduzam. O problema surge quando os 
textos escolhidos apresentam personagens estereotipados, 
preconceituosos e marginalizados para um sexo, o que é 
reforçado pelos temas levantados, pelas ilustrações (tipo, 
quantidade) e pela linguagem utilizada.

 Currículo Nacional da Educação Básica 
 Competências vinculavas - 
 Ciclo I (0-2 anos) 

 Competências vinculavas - 
 Ciclo II (3-5 anos) 

 Competências vinculavas 
 Ciclos III, IV e V (primeiro ao 
 sexto ano) 

 ● Construir sua idendade. 
 ● Conviver e parcipar 
 democracamente na busca do bem 
 comum. 
 ● Comunicar-se oralmente em sua 
 língua materna. 

 ●  Construir sua idendade. 
 ●  Conviver e parcipar 

 democracamente na busca 
 do bem comum. 

 ●  Construir a sua idendade, 
 como pessoa humana, 
 amada por Deus, digna, livre 
 e transcendente, 
 compreendendo a doutrina 
 da sua própria religião, 
 aberta ao diálogo com quem 
 está perto de você. 

 ●  Comunicar-se oralmente em 
 sua língua materna. 

 ●  Ler vários pos de texto em 
 sua língua materna. 

 ●  Escrever vários pos de 
 texto em sua língua 
 materna. 

 ● Construir sua idendade. 
 ● Conviver e parcipar 
 democracamente na busca do bem 
 comum. 
 ● Comunicar-se oralmente na língua 
 materna. 
 ● Ler vários pos de textos escritos. 
 ● Comunicar-se oralmente em inglês 
 como língua estrangeira. 
 ● Lera vários pos de textos em inglês 
 como língua estrangeira. 
 ● Escrever vários pos de textos em 
 inglês como língua estrangeira. 
 ● Construir a sua idendade de pessoa 
 humana, amada por Deus, digna, livre e 
 transcendente, compreendendo a 
 doutrina da sua própria religião, aberta 
 ao diálogo com quem está perto de 
 você. 

 Como  se  pode  verificar,  a  narração  de  histórias  e  a  poesia  infan�l  é  transversal  a  muitas 
 aprendizagens.  Além  de  ser  um  mo�vo  para  adquirir  gosto  à  leitura,  desenvolver  a 
 compreensão  e  assim  adquirir  muitos  mais  aprendizados,  torna-se  um  reflexo  da  sociedade, 
 muitas  vezes  mostra  "fotos",  papéis  de  homens  e  mulheres  e  que  se  espera  que  as  crianças 
 reproduzam.  O  problema  surge  quando  os  textos  escolhidos  apresentam  personagens 
 estereo�pados,  preconceituosos  e  marginalizados  para  um  sexo,  o  que  é  reforçado  pelos  temas 
 levantados, pelas ilustrações (�po, quan�dade) e pela linguagem u�lizada. 
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Ao realizarmos um levantamento de informações e respectiva 
análise dos livros de literatura infantil que atualmente são 
mais divulgados através dos planos de leitura, podemos 
verificar que aproximadamente 80% deles trazem títulos 
que levam em consideração nomes masculinos, sejam eles 
pessoas ou animais. Esses personagens são os protagonistas 
e apresentam caracterizações que vão desde valente, 
trabalhador, intrépido, investigador, líder, travesso e uma 
pequena porcentagem deles poderia constituir o chamado 
anti-herói, mas ao final das lições recebidas permitem a ele 
repensar sua maneira de agir (retornar à pista) e, assim, deixar 
seu ensino, reforçando formas ideais de comportamento. 
Poder-se-ia destacar, da mesma forma, que os personagens 
secundários também nessas histórias são em sua maioria do 
sexo masculino, muitos deles adultos, que são pais, têm uma 
profissão ou ocupação que lhes permite ser o ganha-pão; ou 
seja, em atividades fora de casa. As imagens que fazem parte 

do livro; consequentemente, giram em torno do personagem 
principal e de alguns personagens como aquele pai que, 
embora esteja em casa, usa gravata e camisa. Em relação 
à linguagem, há uma década o uso do coloquialismo e dos 
termos “da moda” tem sido visto com maior incidência, sendo 
este último mais frequente na literatura juvenil.

“O problema surge quando 
os textos escolhidos apre-
sentam personagens este-
reotipados, preconceituosos 
e que marginalizam um sexo, 
o que é reforçado pelos te-
mas levantados, pelas ilus-
trações (tipo, quantidade) e 
pela linguagem utilizada” 
Temos 20% identificado na literatura infantil que tem uma 
personagem feminina como protagonista, bem como a 
personificação de animais e objetos desse sexo. Uma pequena 
porcentagem dessas publicações ainda aposta no mundo da 
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fantasia com fadas que resgatam a protagonista ingênua e 
indefesa. Há uma sorte recorrente de protagonistas medrosas, 
submissas, envolvidas com o trabalho do estudo e do lar 
(seguro para muitas) que passam por muitas aventuras, entre 
tratamentos abusivos, mal-entendidos, descobertas, como 
meio de aprendizagem. Outro grupo de textos apresenta uma 
protagonista temerária, astuta e independente (qualidades 
geralmente atribuídas ao gênero oposto), que se mete em 
mil problemas por ser assim. Esses textos geralmente têm 
como base objetiva revelar comportamentos sociais que não 
favorecem a igualdade e, portanto, levam à reflexão até a 
formação. A protagonista sai das saias para se apresentar em 
roupas mais leves que usa com roupas casuais de destaque, 
muitas vezes sem procurar, de forma grotesca, através das 
imagens. O texto pode ter um propósito, mas as imagens 
não o reforçam, às vezes, possuem uma carga de estereótipo 
sexista que pode ser atribuída a ele. Nota-se que há um 
esforço para eliminar as lacunas geradas por uma tradição 
social com tratamento desigual. Porém, devemos atentar para 
essa linha imaginária que sustenta a trama e com ela o que 
a criança pode extrair, por meio de sua leitura. Precisamos 
lembrar que a carga de formação é significativa.

Não há dúvida de que existem esforços para eliminar certos 
papéis e comportamentos estereotipados, que se refletem 
nos novos temas, enredos, caracterização de personagens 
e ilustrações de contos e poesias infantis. Alguns mais 
bem-sucedidos do que outros. Porém, o que é oferecido no 
mercado editorial é insuficiente para o que já está instalado. 

Lembremos que os papéis atribuídos às personagens 
influenciam o mundo afetivo e social das crianças, que 
merecem ter acesso a obras que lhes permitam elevar a 
criatividade e o lúdico, mas principalmente, por meio do ato 
comunicativo de socializar a partir da abordagem de diversos 
contextos e ações com uma carga tão humana, pela atuação 
de seus personagens. Os livros infantis também são um 
repositório do que prevalece na sociedade. Cuidemos dessa 
sociedade, cuidemos do conteúdo dos livros.
 

MILAGRITOS HUERTAS QUEZADA
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OLGA PATRICIA VERGARA BAO

“Mamãe, papai, me conte uma história” É comum ouvir 
essa frase em meninos e meninas antes de dormir. Então, 
nós automaticamente nos voltamos para qualquer história 
que esteja à mão ou contamos a eles e elas a história que 
nos pedem. Às vezes é narrado com intensidade, outras 
vezes monotonamente. Mas, definitivamente sempre 
terminamos com a frase clássica “ Colorin, colorado, esse 
conto está terminado...”, mas isso realmente termina? 
Definitivamente, sabemos por experiência própria de vida 
que essas “histórias literárias” permanecem gravadas em 
nossa memória para sempre; embora muitas vezes sejam 
gerados estereótipos que são assumidos, sem qualquer 
dúvida, como válidos, desde tenra idade.

É assim que alguns personagens das histórias infantis 
tradicionais transmitem valores e atitudes altamente 
estereotipados, por exemplo: príncipes valentes, fortes 
e inteligentes, apresentados como heróis ou salvadores; 
princesas boas, obedientes e frágeis cujo prêmio é o herói 
ou príncipe; madrastas más que ameaçam o bem-estar 
familiar de crianças indefesas.

Da mesma forma, “submissão, passividade, beleza e 
atribuição aos espaços domésticos são características 
comuns a quase todas as personagens femininas das 
histórias”, conforme menciona Marisa Rebolledo Deschamps 
(2009) no estudo intitulado “Sete contadores de histórias 
por sete noites”. A questão que se segue nessa situação 
é o que fazer frente à literatura sexista? Rebolledo propõe 
“não jogar fora as histórias sexistas, mas usá-las como 
material didático; brincar com os meninos e meninas para 
mudar os finais, os papéis, para se colocarem no lugar 
dos personagens, etc. ..., alterando seu enredo e seus 
personagens para criar novos/as personagens e situações, 
que preservam partes da história original, mas que 
representam uma ruptura com estereótipos sexistas “

Mas, além dessa influência que muitas vezes distorce os 
valores universais como a Verdade, quem não se perguntou 
na infância ao final de uma história: “E o que aconteceu 
depois?” Essa pergunta recorrente na mente fantasiosa 
da criança, leva meninos e meninas a imaginarem muitas 
situações sentindo-se motivados/as a continuar investigando 

Colorin, colorado, esse conto está terminado...
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mais sobre a história e, se aceita pelo adulto, pode servir 
de ponto de partida para fornecer informações com um 
propósito claro.

Considerando o exposto no parágrafo anterior e o indicado 
por Rebolledo; nos questionamos: então, por que não 
contar histórias infantis de várias maneiras e com um 
propósito didático bem pensado? Assim, como no marco 
do Bicentenário da Independência do Peru, pretendemos 
incluir personagens ou criar outros cenários e situações. 
Assim, convidamos a conhecer parte de nossa cultura e 
história, por meio da tradicional literatura infantil.

Cabe ressaltar que no Currículo Nacional da Educação 
Básica CNEB (2016), entre outras abordagens, destaca-
se a abordagem intercultural, considerando que 
“no contexto da realidade peruana, caracterizada pela 

diversidade sociocultural e linguística, a interculturalidade 
é entendida como um processo dinâmico e permanente 
de interação e troca entre pessoas de diferentes culturas, 
orientado para uma convivência pautada na pactuação 
e complementaridade, bem como no respeito à própria 
identidade e às diferenças ”MINEDU, CNEB (2016, p. 24).

Por outro lado, a narrativa adaptada à realidade, além de 
desenvolver habilidades de leitura desde cedo, também 
promove sua identidade pessoal e social em meninas e 
meninos, conforme afirma o CNEB “para construir sentido. 
Textos que você lê, é fundamental assumir a leitura como 
uma prática social localizada em diferentes grupos ou 
comunidades socioculturais. Ao envolver-se com a leitura, 
o/a aluno/a contribui para o seu desenvolvimento pessoal, 
bem como o da sua própria comunidade, além de conhecer 
e interagir com contextos socioculturais diferentes dos seus” 
MINEDU, CNEB (2016, p. 74)

Consequentemente, as adaptações das histórias 
apresentadas neste artigo visam a formação de 
cidadãos que desenvolvam sua identidade pessoal e 
social, valorizando a diversidade cultural do país e o 
respeito às diferenças. Além disso, essas narrativas são 
acompanhadas de imagens sugestivas e motivadoras 
com a intenção de que meninas e meninos possam obter 
informações adicionais à história, que lhes permitam 
formular hipóteses sobre alguns fatos e situações 
representadas graficamente.

Colorin, colorado, esse conto está terminado...
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Bicentenário da independência do peru

O bicentenário é a celebração dos 200 anos da 
independência do Peru. No ano de 2021, o Peru lembra 
que é um país livre pela vontade de peruanas e peruanos, 
nos convida a nos perguntar que país queremos ser, mas, 
acima de tudo, o que devemos fazer individualmente e com 
nossas famílias para alcançá-lo. Adultos, jovens, meninas e 
meninos, por meio de ações, devemos pensar em construir 
um país melhor. 

PeronA, g. (2019). Un camino de oportunidades. Modo 
Bicentenario, (1), p. 2. Recuperado de https://bit.ly/2J34mqs el 
https://bit.ly/2J34mqs  10 de noviembre de 2020.

A seguir, apresentamos um resumo de três narrativas baseadas 
em obras infantis tradicionais e o propósito de cada uma das 
adaptações realizadas, com o objetivo de informar meninas e 
meninos peruanos sobre nossa herança cultural e responder de 
forma fantástica à pergunta: “E o que aconteceu depois?”.

PINÓQUIO E SUAS AVENTURAS NA AMAZÔNIA
Pinóquio, agora transformado em criança humana, se 
prepara para dormir e seu papai Gepetto lhe conta uma 
história sobre a Amazônia peruana, que ele escuta com 
atenção até entrar no mundo dos sonhos. É neste devaneio 
de fantasia em que Pinóquio é visto ao lado de seu amigo 
inseparável “Grilo Falante” na selva peruana. Juntos, eles 

navegam rios e caminham entre árvores gigantescas, 
encontrando uma flora e fauna maravilhosas. Pinóquio fica 
muito surpreso ao encontrar animais exóticos que nunca 
tinha visto antes, e ouve com muita atenção as explicações 
que o Grilo Falante lhe dá sobre cada animal da selva 
amazônica peruana. Entre eles, a arara, o macaco leão, o 
galo da serra, a onça-pintada, o tucano e a sucuri; alguns 
dos quais estão em perigo de extinção. Depois de muitas 
aventuras, Pinóquio acorda de repente, percebendo que 
tudo era um sonho maravilhoso.

Pinóquio e suas aventuras pela Amazônia.

Colorin, colorado, esse conto está terminado...
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Propósito
O objetivo desta narrativa é fornecer informações sobre a 
fauna de nossa Amazônia; gerando ao mesmo tempo, em 
meninas e meninos, o desejo de continuar investigando 
profundamente sobre os animais que habitam a selva 
peruana, quais são suas características, seu habitat e como 
podemos evitar sua extinção.

ALICE NO PAÍS DAS MARAVILHAS
Alice começa com o mesmo enredo da história original, só 
que desta vez ela não segue o coelho e sim o enigmático 
“cuy”, um engraçado roedor peruano típico e também cai 
de um penhasco encontrando no final sete portas que a 
levarão a descobrir lugares incríveis e maravilhosos do Peru. 
Alice sabe algo mais de cada lugar graças às informações 
que seu amigo inseparável lhe dá e juntos vivem aventuras 
fantásticas em cada lugar. Primeiro, chegam à ilha 
flutuante dos UROS no Lago Titicaca e descobrem a 
planície Marcahuasi, cujas montanhas rochosas lhes dão a 
impressão de serem observados; navegam em uma jangada 
através do cânion mais profundo da terra “El Colca”. De 
Colca voam montados em um condor gigante sobre a cidade 
branca de Arequipa e contemplam do topo os três vulcões 
que a cercam; cruzam os Andes e chegam à cidadela de 
Machu Picchu. Continuam a rota voando, até encontrar 
as incríveis linhas de Nazca no meio de um deserto; 
finalmente, pousam em um castelo mágico na cidadela de 
Chan Chan, que abrigou os antigos peruanos “Los Chimús” 
e que é o cenário perfeito para Alice se tornar uma princesa 

Chimú. Todas essas aventuras são compartilhadas com sua 
mãe, ao voltar para casa e acordar daquele sonho mágico.

Propósito
O objetivo desta narrativa é levar meninas e meninos, por 
meio da história e da interpretação de imagens, conhecer 
nossa riqueza natural e arqueológica, valorizando também 
as diferentes regiões e costumes do Peru.
 
JOÃO E MARIA 
PERDIDOS EM 
MACHU PICCHU
João e Maria se 
perdem na floresta 
e se refugiam em 
uma caverna, eles 
caminham por uma 
passagem iluminada 
por uma luz muito 
forte. Quando chegam 
ao final do corredor, 
encontram uma saída 
que os leva a uma 
grande festa Inca, 
o “Inti Raymi” ou 
festival do sol. Ambos 
estão vestidos com 
trajes típicos por uma “Ñusta”, uma princesa Inca que 
também os leva para um passeio pela cidadela Inca e para 

Colorin, colorado, esse conto está terminado...
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participar desta cerimônia. Lá conhecem o “Intihuatana”, 
calendário solar usado pelos Incas para marcar as 
estações do ano; do alto da cidade eles podem ver a 
colina “Huayna Picchu” e perceber que está começando 
a anoitecer. João e Maria estão muito preocupados com o 
tempo e é nesse momento que Ñusta os leva em direção 
a um lindo arco-íris que será o caminho que os levará de 
volta para casa.

Propósito
O objetivo desta narrativa é manter o “mistério” do 
desconhecido e levar meninas e meninos para descobrir 
Machu Picchu e aprender mais sobre o tradicional Festival 
Inti Raymi ou Festival do Sol.

Reflexões finais
É muito importante ter em mente que a narração de 
histórias infantis situadas em contextos socioculturais 
distintos do seu tem impacto no desenvolvimento pessoal e 
social, permitindo conhecer e valorizar as diferenças.

Considerando a importância da literatura infantil na 
formação de nossas meninas e meninos e levando em 
consideração que existem certos estereótipos sexistas que 
emergem de algumas dessas obras; vemos a necessidade 
de desenhar estratégias didáticas eficazes para reverter 
algumas mensagens que promovem a desigualdade de 
gênero ou que distorcem valores fundamentais na infância.
 

A literatura infantil tradicional está presente em diferentes 
cenários e em diferentes momentos, tendo um impacto 
inegável em nossas vidas. Nesse sentido, pode ser 
utilizada como geradora de novas situações, mas com uma 
finalidade didática definida que contribui para a formação de 
valores éticos e culturais em meninas e meninos.

OLGA PATRICIA VERGARA BAO
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Dois artigos do Peru
O primeiro deles nos convida a refletir sobre a educação como um bem público e social necessário para lutar 
contra todas as formas de discriminação, injustiça e desigualdade. Atribui um papel fundamental à escola, 
como transformadora ou reprodutora das desigualdades de gênero.

O segundo artigo nos dá uma visão muito clara sobre a importância da infância e a influência dessa fase na 
vida das pessoas. Isso nos leva a refletir sobre a necessidade de os/as profissionais da educação e as famílias 
disporem de ferramentas para incorporar a abordagem de gênero em suas interações com as crianças. 

         

experiências 

>>

>>

    YOLANDA ROJO CHÁVEZ

  Gênero na educação, uma questão  
    de justiça educativa

  MICAELA WETZELL ESPINOZA 

  Políticas de formação de professores/as  
     em serviço de educação infantil sobre      
     igualdade de gênero

                                  



48<< >>

                         Editores        Redação             Coordenação           Conselhos             Apoios

 nº31
REVISTA DIGITAL DA ASOCIACIÓN DE MAESTROS ROSA SENSAT
AGOSTO 2021

in-fân-cia latinoamericana

as 100  
linguagens  
da infância

historia de la 
educación

experiencias

cultura y 
expresión

entrevista

editorial

sumario

reflexiones 
pedagógicas

história  
da educação

experiências

cultura e 
expressão

entrevista

editorial

sumário

reflexões  
pedagógicas

tema
A humanidade atravessa um dos piores momentos do último 
século devido à crise sanitária da COVID19. Uma das lições 
mais importantes que a pandemia do Coronavírus nos deixa 
é a de que os serviços públicos voltados para a garantia 
de concretização de direitos, como os direitos à saúde e 
à educação, são bens preciosos que os Estados devem 
garantir e fortalecer.

A educação é um dos direitos fundamentais dos 
seres humanos; contribui para a realização de seu 
desenvolvimento integral, promove sua liberdade e 
autonomia e contribui para o exercício pleno de outros 
direitos humanos. A educação como direito humano é 
assumida como bem público e social. Como tal, permite-
nos reconhecermo-nos como seres humanos livres e iguais 
em direitos, bem como nos tratarmos fraternalmente, 
lutar contra todas as formas de discriminação, injustiça 
e desigualdade. A educação é um direito humano 
fundamental porque é a base, o início e, ao mesmo tempo, 
a aspiração: o ponto de chegada de toda luta por justiça 
social e igualdade (Gentili, 2007).

Garantir a educação como direito e bem público requer 
políticas de igualdade educacional que superem situações 
de desigualdade e discriminação. Segundo Fraser (2008; 
Fraser e Honnet, 2006), a política educacional tem se 
centrado principalmente na redistribuição, como forma de 
compensar as desigualdades materiais que se manifestam 
na escola, em detrimento do reconhecimento, que não tem 
sido suficientemente explorado.

“A educação é um dos  
direitos fundamentais dos  
seres humanos” 
“Garantir a educação como 
direito e bem público requer 
políticas de igualdade  

Gênero na educação, uma questão de justiça educativa

YOLANDA ROJO CHÁVEZ
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apropriação da perspectiva de gênero e sua aplicação na 
gestão institucional e pedagógica; que se desenvolvam 
materiais educativos livres de estereótipos de gênero; que 
se incorpore a Educação sexual integral (ESI) em todos os 
níveis educativos; que se promova o desenvolvimento da 
autonomia e do protagonismo de mulheres e homens em 
seus processos educativos e no exercício da cidadania em 
suas comunidades.

 

“Relações de
poder de subordinação
entre gêneros” 

Gênero na escola
Ao longo da história, as sociedades significaram  
e organizaram a vida e os relacionamentos de mulheres e 
homens com base em representações culturais e relações 
de poder. Essa história é uma história de desigualdades,  
e embora não seja linear ou progressiva, é possível afirmar 
que em geral são as mulheres que ocupam situações de 
desigualdade e subordinação. Apesar disso, as mulheres 
sempre expressaram várias formas de agência e luta contra 
hegemônica em defesa de uma vida melhor, em defesa de 
seus direitos.

educacional que superem 
situações de desigualdade 
e discriminação” 
Nesse sentido, as políticas de justiça educativa precisam 
contemplar três dimensões. Em primeiro lugar, a distribuição 
dos recursos materiais e simbólicos (conhecimento, 
saberes) - o “quê” -; depois, o re-conhecimento das várias 
identidades e dos diferentes contextos - o “quem” -; e 
a participação política paritária de grupos vulneráveis   ou 
vulnerabilizados   - o “como” -. A justiça educativa alude a 
uma compreensão tridimensional das políticas educativas: 
a re-distribuição, o re-conhecimento e a participação 
política (Aguilar, 2017), que garantem não só o acesso, 
mas que também transformam as representações de 
gênero e as concepções que reproduzem relações de 
poder de subordinação entre os gêneros, e que impedem a 
participação e autonomia das mulheres e das diversidades 
sexuais e de gênero.

Isso requer que se desenvolvam políticas pertinentes 
que garantam o acesso, a permanência e a conclusão 
da educação básica, levando em consideração as 
necessidades específicas de meninas e meninos, mulheres 
e homens, bem como seus contextos socioculturais; que 
se desenvolvam capacidades na formação docente para a 
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“É possível afirmar que  
em geral são as mulheres  
que ocupam espaços  
de desigualdade e  
subordinação” 
A divisão sexual do trabalho, a dicotomização da vida privada 
e pública, do cuidado (atribuído às mulheres, representadas 
como o feminino) e o trabalho produtivo, a organização e 
as instituições sociais (significado como sendo o âmbito 
masculino); a associação entre natureza e feminilidade, e 
razão e masculinidade; a compreensão da afetividade como 
típica das mulheres, o poder e a força como naturalmente 
masculinos etc., resultaram na conformação de um sistema 
patriarcal em que o pai / patrão é a autoridade, assim como 
o protetor e proprietário.

Nosso país ainda é um país em construção, um país 
onde vastos setores sociais foram excluídos da estrutura 
política, distantes dos lugares onde as decisões políticas 
são tomadas. Assim, uma característica do processo de 
formação e construção da comunidade política no Peru 
é a “exclusão política”, ou seja, a resistência das elites 
governantes de compartilhar e distribuir o poder político 
(López, 1996). Um desses grupos excluídos tem sido 
principalmente as mulheres, as meninas. 

Transformar uma situação como a mencionada, em 
situações de justiça para todas e todos, implica assumir a 
perspectiva de gênero.
 
A abordagem de gênero representa uma contribuição e 
um imperativo fundamental para o desenvolvimento das 
pessoas e dos povos. Em primeiro lugar, porque defende 
a importância de garantir situações de igualdade para o 
desenvolvimento pleno de mulheres e homens. Quando 
se trata de igualdade, refere-se à construção de relações 
justas entre ambos os sexos, bem como à garantia de 
oportunidades iguais para o exercício de todos os seus 
direitos. Em segundo lugar, constitui uma ferramenta de 
análise que nos permite compreender as características 
das relações entre os gêneros em diversos contextos 
socioculturais (Red Florecer, 2015).1

“A abordagem de gênero 
representa uma contri-
buição e um imperativo 
fundamental para o desen-
volvimento das pessoas e 
dos povos”  

Gênero na educação, uma questão de justiça educativa
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As identidades femininas e masculinas são cultural e histo-
ricamente construídas, mas também são constantemente 
recompostas nas políticas de gênero de cada dia. São 
identidades que se transformam geracionalmente, pois com 
o surgimento de novas condições sociais, certas práticas se 
deslegitimam e outras são instauradas.

A escola é o primeiro espaço público que recebe meni-
nas e meninos. Na escola, processos de socialização e 
construção de identidades de gênero são desenvolvidos a 
partir de diversos mecanismos, expectativas, papéis, repre-
sentações sociais, licenças e proibições, diferenciados de 
acordo com o sexo dos estudantes.

A incorporação da abordagem de gênero na escola para a justiça 
educativa,  é realizada a partir de três importantes constatações:

• A primeira, educar para a cidadania democrática e o exer-
cício pleno dos direitos, supõe autonomia e justiça para as 
mulheres. A convivência democrática é impossível sem o 
pleno exercício dos direitos para todas e todos. Educar na 
perspectiva de gênero deve ser assumido como uma ques-
tão de justiça, porque a aprendizagem e a cidadania exigem, 
antes de tudo, garantir o pleno desenvolvimento humano 
das meninas e adolescentes; ou seja, sem subordinação ou 
discriminação.

• A segunda, a igualdade de gênero na educação é uma obri-
gação do Estado. Constitui uma exigência jurídica e ética, 
derivada dos compromissos nacionais e internacionais adqui-
ridos pelo Estado peruano.

• A terceira, a desigualdade de gênero na educação persiste. É 
mantida tanto em termos de lacunas de oportunidades como 
de formas de discriminação, afetando todas as meninas e 
adolescentes e, em maior grau, aquelas que vivem em con-
textos de pobreza e vulnerabilidade (rurais, pobres, indígenas, 
com deficiência) (Red Florecer, 2015).

A escola constitui um espaço fundamental para transformar ou re-
produzir as desigualdades de gênero. Transformar essas desigual-
dades implica romper com estereótipos que “naturalizam” papéis, 
atributos, representações sociais, expectativas; que perpetuam 
relações de poder e que constituem barreiras ao desenvolvimento 
pessoal-social-cidadão, especialmente para meninas e mulheres. 
Relações de gênero desiguais e discriminatórias também são uma 
barreira nos processos de democratização das sociedades (Rojo, 
2019).

Gênero na educação, uma questão de justiça educativa
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“A escola constitui um espaço 
fundamental para transformar 
ou reproduzir as desigualdades 
de gênero”
A abordagem de gênero propõe olhar com novos olhos, com 
lentes de gênero, as rotinas, processos, espaços, aprendizagens, 
interações que permitem compreender as dinâmicas e sentidos da 
escola, desconstruindo-a para construir, a partir das políticas e dxs 
atorxs, uma pedagogia na e para a igualdade e justiça (Carrillo, 
2006). Ou seja, implica a revisão e transformação de currículos, 
materiais e formação docente, mas também de rotinas, represen-
tações sociais, expectativas, relações de poder, ambiente escolar, 
etc. que constituem o que é chamado de currículo oculto.2

A pedagogia para a igualdade de gênero nasce da constatação de 
que a escola é um espaço de socialização que reforça a discrimi-
nação entre os gêneros, colaborando na construção das identidades 
masculinas e femininas, sem questionar a carga negativa desses 
processos para o desenvolvimento das capacidades humanas para 
ambos os sexos. (Carrillo, Rita, 2006. En Las Brechas invisibles).

Segundo Carrillo (2006), a Pedagogia de Gênero postula uma pro-
funda transformação de toda a instituição educativa. Isso implica 
mudanças em:

• Pessoas (docentes, estudantes, pais e mães) 

• Interações (entre pares, docente / estudante, mães e pais / 
filhos e filhas) 

• Linguagem (oral, escrita, gráfica, corporal, que dêem visibili-
dade a homens e mulheres igualmente) 

• Espaços (democratizando o uso do pátio, das oficinas, da sala 
de aula, etc.) 

• Currículo explícito (incorporando as contribuições das mu-
lheres ao conhecimento: as ciências, a história, as artes,  
o cuidado com a vida) 

• Currículo implícito ou oculto (tornando visíveis as interações 
violentas e discriminatórias).

A abordagem de gênero nos propõe desmontar, a partir da escola, 
a estrutura cultural-simbólica dos sistemas de exclusão de gênero. 
Este é um processo de médio e longo prazo. Esse esforço envolve 
medidas de política nos três níveis de governo, bem como o com-
promisso determinado da comunidade educativa.

Gênero na educação, uma questão de justiça educativa
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“A abordagem de gênero 
nos propõe desmontar, a 
partir da escola, a estrutura 
cultural-simbólica dos siste-
mas de exclusão de gênero” 
A abordagem de gênero na educação fortalece a agência e a au-
tonomia de meninas e mulheres. E tendo em conta que o gênero 
é uma categoria relacional, no caso dos homens, propõe novas 
masculinidades que permitam o desenvolvimento socioemocional, 
a expressão de sentimentos, o trabalho colaborativo nas ativida-
des de cuidado da vida diária, etc.

Gênero na educação infantil
As identidades de gênero se constroem desde o momento em que 
se nasce.

Ser mulher e ser homem em uma determinada cultura é um 
processo de aprendizagem – performatividade – ao longo da vida. 
Aprendemos a ser mulheres femininas e homens masculinos. Essa 
aprendizagem começa nas famílias desde o momento em que 
nascemos.

A socialização infantil diferenciada de acordo com as represen-
tações sociais de gênero, se inicia nas famílias. Vejamos alguns 
desses processos na criação dos/as filhos/as. 
 
A forma como vestem-se meninas e meninos têm diferenças 
notáveis. Desde o nascimento, meninas e meninos recebem co-

res diferentes que são associadas ao feminino e ao masculino: 
rosa para elas, azul claro para eles. Desde muito pequenas as 
meninas são vestidas para parecerem bonitas e limpas, portan-
to, as “enfeitamos” com tiaras, brincos, colares; e, muitas vezes, 
a roupa que lhes é designada impede a liberdade de movimento 
e exploração livre típica de sua fase de vida. Por outro lado, as 
roupas que os meninos usam tendem a ser mais sóbrias, funcio-
nais e confortáveis, o que permite o deslocamento e movimento.

É sabido que o brincar é a principal atividade que caracteriza a 
infância. Através da brincadeira, meninas e meninos re-conhecem 
seus corpos, aos outros, seu ambiente. Portanto, é imprescindível 
oferecer oportunidades múltiplas e diversas de brincadeiras livres, 
bem como brinquedos, sem as restrições ou rótulos classifica-
tórios de “para meninas” e “para meninos”. As representações 
sociais de gênero em atividades lúdicas têm impactos no de-
senvolvimento infantil. Enquanto se oferece às meninas bonecas 
e brinquedos que simulam tarefas de cuidado, aos meninos se 
oferece bolas, armas, piões, jogos nos quais devem competir e 
vencer. Enquanto os jogos “de meninas” desenvolvem principal-
mente habilidades de escuta e atenção, os jogos “de meninos” 
promovem a iniciativa, a competitividade, o risco e a força física.

O desenvolvimento da dimensão socioafetiva é profundamen-
te afetado pela socialização de gênero. Os meninos são muito 
afetados quando o choro é proibido ou inibido como uma expres-
são profundamente humana de dor, medo, tristeza; quando 
são proibidas e os cuidadores adultos inibem as manifestações 
afetivas - abraços, beijos, palavras de conforto - por medo de 
“feminilizá-los”; quando têm mais liberdade do que as meninas 
para expressar raiva, emoção considerada “masculina”. Desta 
forma, os meninos terão maior dificuldade em comunicar senti-
mentos associados ao amor, ternura, medo, tristeza; e eles terão 
que aprender a reprimi-los. Isso terá consequências em seus 
relacionamentos adultos.

Gênero na educação, uma questão de justiça educativa
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No que diz respeito às tarefas domésticas, é muito mais 
provável que as meninas sejam incentivadas a realizá-las em 
casa.

No que diz respeito à relação com o corpo, meninas e meninos 
recebem mensagens diferentes. Essas mensagens e as vivên-
cias promovidas em relação ao corpo, como já mencionamos 
– o modo de vestir-se, a higiene e cuidados pessoais, os jogos, 
as interações afetivas - constituem experiências de desenvol-
vimento da sexualidade de meninas e meninos. A sexualidade 
é um âmbito que faz parte da nossa vida desde o momento 
em que nascemos até morrermos, e tem a ver com os nos-
sos corpos, com como são e como mudam; com as pressões 
estéticas e as mensagens que recebemos sobre eles; com sua 
sensibilidade; com auto-escuta e a escuta dos outros; com a 
capacidade de saber o que queremos e o que não queremos, o 
que gostamos, de estabelecer limites e de respeitar os limites 
das outras pessoas; com o prazer; com as emoções; com as 
decisões que tomamos sobre nossos corpos e nossos vínculos 
(Pardo, 2019).
 

“Em relação à re-
lação com o corpo, 
meninas e meninos 
recebem mensa-
gens diferentes” 

Algumas estratégias para incorporar a abordagem de gênero 
na educação infantil para:

• Garantir acesso, e oportunidade de permanência e conclusão,
• Garantir o desenvolvimento de todas as capacidades de me-

ninas e meninos,
• Oferecer oportunidades iguais para meninas e meninos,
• Reconhecer e acolher as diferenças
• Banir as desigualdades, romper com os estereótipos,
• Promover a autonomia e o pleno desenvolvimento.

Como já foi dito, os sentidos de uma educação para a justiça 
educativa requerem necessariamente a incorporação dessa pers-
pectiva.

O ponto de partida é reconhecer meninas e meninos como sujei-
tos de direitos, com características próprias da fase da infância, 
e diversos em suas identidades étnico-culturais (Chokler, 2000; 
Anderson, 2003; Ancheta, 2008). Esta visão integral da menina 
e do menino considera seu ritmo maturacional, sua natureza 
espontânea e dinâmica, sua participação e protagonismo, e sua 
forma de aprender e compreender o mundo de acordo com o 
contexto sociocultural a que pertencem.

Gênero na educação, uma questão de justiça educativa
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Algumas medidas educativas com perspectiva de gênero na edu-
cação de meninas e meninos estão listadas a seguir. 
 

• Em relação às interações, incentivar que meninas e meninos 
expressem suas emoções e afetos sem causar danos a si 
próprios e aos outros; acolher as expressões de choro, ex-
pressões emocionais como abraços, etc., tanto em meninas 
quanto em meninos; oferecer afeto, cuidado, compreensão 
quando um menino ou menina sente dor, alcançam uma 
conquista ou quando solicitam.

• Em relação aos papéis e tarefas, meninas e meninos são 
estimulados a realizar tarefas de cuidado, limpeza e organi-
zação do espaço, dos materiais, dos brinquedos; bem como, 
a autonomia de ambos nas tarefas e rotinas de alimentação 
e higiene.

• No que se refere à brincadeira e ao acesso aos brinquedos, 
estes devem ser oferecidos em igualdade de condições e 
oportunidades a meninos e meninas. Limitar as oportunidades 
de jogo significa limitar o desenvolvimento de capacidades. A 
escola pode propiciar brincadeiras compartilhadas entre meni-
nos e meninas, tanto na iniciativa, na tomada de decisões, no 
cuidado, no diálogo, na correspondência, na escuta, no respeito 
às regras; enfatizando as capacidades menos desenvolvidas em 
umas e outros. Meninas e meninos são incentivados a explorar 
os diversos espaços, dando-lhes apoio e ajuda apenas em caso 
de perigo. Subir, escalar, rastejar, pular, correr fazem parte da 
brincadeira diária e dos processos pedagógicos. Lembre-se de 
que a menina e o menino são seus corpos, e sua aprendizagem 
e desenvolvimento dependem das possibilidades e oportunida-
des de exploração livre (Wallon, 1981). 

• Em relação aos textos e materiais livres de discriminação 
de gênero, as imagens e os textos escritos rompem e 
transformam estereótipos de papéis, atividades associadas 
a homens e mulheres, meninas e meninos. Por exemplo, 
tanto meninas como meninos, correndo atrás de uma bola, 
escalando, pulando, brincando no espaço destinado às brin-
cadeiras de casinha, etc. É também muito importante dar 
nome, tornar visível e valorizar o protagonismo das mulheres 
nas tarefas da vida cotidiana nas famílias e na comunidade. 
Por exemplo, mulheres líderes sociais, autoridades. Por sua 
vez, transformar papéis mostrando homens cuidando de 
seus bebês, cozinhando. 

• Empregar uma linguagem inclusiva, nomeando meninas e 
meninos, e mulheres e homens no dia a dia da escola, e ao 
desenvolver as diversas atividades de aprendizagem. Isso 
permite a visibilidade de meninas e mulheres no cotidiano, 
na história, na vida da comunidade, etc.

• Oferecer Educação sexual integral (ESI), para que meninas 
e meninos reconheçam que têm direito a ser bem tratados, 
à autonomia de seus corpos. Algumas medidas são evitar 
mensagens vinculadas às representações de beleza dos cor-
pos das meninas e à força dos corpos dos homens; ensinar 
que seu corpo lhes pertence e que ninguém deve tocá-lo, e 
que devem aprender a dizer “não” para protegê-lo; aprender 
a conhecer o seu corpo, a cuidar dele e respeitar o corpo 
dos outros.

YOLANDA ROJO CHÁVEZ

Gênero na educação, uma questão de justiça educativa
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NOTAS
1. Esta abordagem é assumida por nosso país em seus princi-
pais regulamentos. De acordo com a Constituição, toda pessoa 
tem direito à igualdade perante a lei. Ninguém deve ser discrimi-
nado por motivos de origem, raça, sexo, idioma, religião, opi-
nião, condição econômica ou de qualquer outra natureza. (Art. 
2, inciso 2).
2.  Termo cunhado por Samuel Bowles e Herbert Gintis (1981) 
do campo da sociologia da educação e que se refere a tudo o 
que a escola ensina sem querer, sem ser parte explícita do cur- 
rículo. Eles são símbolos, valores e padrões de comportamento 
que são “ensinados” através da linguagem, interações, modelos 
de ser docente, normas, etc. Fazem parte da rotina escolar, de 
ações cotidianas quase mecânicas.
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Por que se espera que os meninos brinquem com carros 
e as meninas com bonecas? Por que se acredita que as 
meninas são tratadas “com mais delicadeza” do que os 
meninos? O que os/as professores/as da primeira infância 
podem fazer nessas situações?

Esses modos de pensar e agir, que se formam desde a 
infância, podem marcar as relações entre as pessoas 
em uma sociedade, bem como as práticas de ensino, 
até a escolha da carreira. Estes são baseados em papéis 
femininos e masculinos rígidos que levam à discriminação, 
relações desiguais, incluindo violência contra mulheres e 
meninas. No Peru, só no ano de 2020, foram atendidos 
15.924 casos de violência contra a mulher. O surto de 
coronavírus exacerbou a desigualdade para as mulheres e a 
violência contra elas.

A igualdade de gênero faz parte de um dos ODS (Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável) para 2030, aludindo ao 
fato de que não é apenas um direito fundamental, mas um  

Políticas de formação de professores/as em serviço de educação infantil sobre 
igualdade de gênero

 
dos alicerces essenciais para a construção de um mundo 
pacífico, próspero e sustentável. Portanto, uma educação 
para a igualdade desde a primeira infância é extremamente 
importante. Nesse sentido, os/as professores/as ou 
cuidadores/as que acompanham as crianças têm a 
tarefa de se questionar criticamente sobre a forma como 
poderiam estar reproduzindo a discriminação de gênero.

A família e a creche são os principais ambientes nos quais 
as crianças pequenas aprendem sobre si mesmas, sobre 
os outros, bem como o que significa ser mulher ou homem. 
Por isso, professores e famílias precisam de ferramentas 
que incorporem a abordagem de gênero em suas interações 
com as crianças e em suas práticas pedagógicas.

Relevância da incorporação da abordagem de gênero 
na Educação Infantil
A identificação do ser menina ou menino surge desde 
cedo devido às diferentes experiências sociais e 
expectativas que meninos e meninas enfrentam quase 

experiências 



58<< >>

                         Editores        Redação             Coordenação           Conselhos             Apoios

 nº31
REVISTA DIGITAL DA ASOCIACIÓN DE MAESTROS ROSA SENSAT
AGOSTO 2021

in-fân-cia latinoamericana

as 100  
linguagens  
da infância

historia de la 
educación

experiencias

cultura y 
expresión

entrevista

editorial

sumario

reflexiones 
pedagógicas

história  
da educação

experiências

cultura e 
expressão

entrevista

editorial

sumário

reflexões  
pedagógicas

tema

desde o nascimento (Papalia, Wenkos e Duskin, 2009). A 
partir da socialização, as crianças começam a dar sentido 
ao que significa ser mulher ou homem e a compreender 
os papéis de gênero - comportamentos, interesses, 
atitudes de uma cultura adequada a cada sexo -, suas 
características, entre outras, que fazem parte do conceito 
de si mesmos/as.

Gênero é considerado um conjunto de práticas e 
ideias relacionadas à feminilidade e masculinidade, 
que determinam o tipo de características consideradas 
socialmente masculinas e femininas, bem como os 
comportamentos associados a essas categorias (Piñones, 
In: Leñero, 2009). As dificuldades podem começar quando 
as práticas parentais e / ou processos educacionais formais 
colocam maior ênfase nos estereótipos de gênero, a 
partir dos quais o comportamento de meninas e meninos 
provavelmente será mais diferenciado (Hidalgo e Palacios, 
1999) e dará origem à discriminação e desigualdade entre 
homens e mulheres.

O estágio da primeira infância é muito sensível ao 
ambiente, com janelas de oportunidade ou períodos 
críticos de maior plasticidade cerebral do que em qualquer 
outra época da vida. Nesse sentido, é o momento de 
contribuir mais para a construção de uma identidade livre 
de estereótipos ou preconceitos de gênero, da escola, do 
lar e da comunidade. 

A igualdade de gênero é considerada uma abordagem 
transversal no Currículo Nacional de Educação Básica do 
Peru, que circunscreve a Educação Infantil e orienta o 
trabalho pedagógico em todos os momentos, o que implica 
valorizar os diferentes comportamentos, aspirações e 
necessidades de mulheres e homens, pensam que eles e 
elas têm nas mesmas condições e possibilidades de exercer 
os seus direitos.

Nessa perspectiva, o Projeto Nacional de Educação 
(PEN) até 2036 menciona criar oportunidades de 
aprendizagem considerando as características, 
necessidades, interesses de todas as pessoas, 
bem como implementar medidas de equidade para 
incluir aqueles/as que se encontram em situação de 
vulnerabilidade de gênero, entre outros.

Segundo o PEN, os estereótipos de gênero podem se 
instalar desde cedo, principalmente no seio da família, 
que desempenha um papel central na sua reprodução 
ou modificação. Portanto, na primeira infância, deve-se 
trabalhar uma convivência respeitosa, uma visão crítica dos 
estereótipos e uma educação equitativa no lar e na escola, 
o que pode contribuir para a construção de uma sociedade 
democrática. Assim, o Estado apóia políticas de igualdade 
de gênero; no entanto, há uma lacuna significativa entre 
os padrões e práticas que ocorrem nas salas do jardim de 
infância.

Políticas de formação de professores/as em serviço de educação infantil sobre 
igualdade de gênero
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Políticas de formação de professores/as em serviço no 
Peru sobre igualdade de gênero na educação infantil
No caso das escolas, o principal fator de variação na 
aprendizagem é a capacidade dos/as professores/as. 
A qualidade de um sistema educacional é baseada na 
qualidade de seus/suas professores/as. Por esse motivo 
poderoso, os/as professores/as da Educação Inicial 
precisam fortalecer suas habilidades pedagógicas e 
socioemocionais para oferecer uma educação de qualidade 
às crianças.

Os programas de formação contínua de 
professores/as no Peru, ou seja, para professores/
as que trabalham em sala de aula, datam 
da década de 1980 e são os programas 
nacionais mais importantes desde a década 
de 1990 (Unesco, 2019). Esses programas 
tiveram ênfase especial no desenvolvimento 
de competências pedagógicas, disciplinares 
e pessoais dos/as professores/as, nos quais 
o tratamento da abordagem da igualdade de 
gênero provavelmente não era necessário com 
urgência. Com a aprovação do Currículo Nacional 
do Ensino Básico em 2016, a abordagem da 
igualdade de gênero passou a ser colocada no 
centro como uma transversal ao desenvolvimento 
das competências dos/as alunos/as do Ensino 
Básico, Básico e Secundário. Neste momento, 
há uma demanda para que os/as professores/

as se apropriem da abordagem da igualdade de gênero, 
bem como de outras abordagens, para incorporá-los em sua 
prática pedagógica.

Os atuais programas de formação de professores/as, de acordo 
com as Directrizes Nacionais de Formação de Professores/
as em Serviço, centram-se na igualdade de gênero em 
termos de processos e conteúdos formativos. No entanto, os 
programas atuais visam contribuir para o desenvolvimento de 
competências pedagógicas como planejamento, condução, 
avaliação e competência digital, sem abordar especificamente 

Políticas de formação de professores/as em serviço de educação infantil sobre 
igualdade de gênero
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a igualdade de gênero. Da mesma forma, os cursos massivos 
oferecidos em todo o país enfocam didática, pedagogia e o 
uso de ferramentas digitais; entretanto, nenhum aborda a 
abordagem de gênero especificamente. Vale ressaltar que 
não só no caso do Peru esses desafios são observados na 
formação de professores/as. Em um estudo argentino, pouco 
tratamento da igualdade de gênero foi encontrado no currículo 
de formação de professores/as que continua a reproduzir os 
modelos tradicionais de papéis de gênero (Fioretti; Tejero; Díaz, 
2002).

A formação contínua de professores/as para a 
Educação Infantil é necessária para promover 
a reflexão sobre a prática da igualdade de 
gênero em sala e abordar as oportunidades 
de aprimoramento docente por meio do 
acompanhamento. Da mesma forma, oferecem 
cursos, de forma virtual ou em outro formato, 
que possam fornecer ferramentas para lidar 
com situações de discriminação e desigualdade, 
incluindo formação que aprimore as ferramentas 
para trabalhar com as famílias nessa questão, 
de modo que a reprodução da desigualdade nos 
lares seja revista. 

Entre as exigências da formação contínua de 
professores/as está a promoção de espaços 
para discutir as dificuldades apresentadas entre 

crianças e adultos em relação à igualdade de gênero. Da 
mesma forma, pergunta-se que linguagem está sendo usada 
com as crianças e os comportamentos na interação com 
elas, pois elas podem dizer que os meninos não choram 
ou movê-los do cantinho ou área de lazer da casa para o 
cantinho de construção. Nesse sentido, pergunta-se se as 
crianças estão sendo incentivadas a brincar livremente na 
área de jogos que desejarem, como a área da casa no caso 
dos homens e a da construção no caso das mulheres.

Políticas de formação de professores/as em serviço de educação infantil sobre 
igualdade de gênero
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Os/as professores/as podem se perguntar se os materiais 
usados   ou as imagens que postaram nas paredes 
promovem a discriminação ou a igualdade de gênero; 
quais são os jogos propostos e os papéis das crianças em 
termos de responsabilidades na sala; por exemplo, se 
a responsabilidade de varrer meninos e meninas for 
atribuída a outras atividades. A partir disso, a limpeza ou 
outras atividades podem ser distribuídas equitativamente 
para meninos e meninas.

É urgente que a formação contínua de professores/
as  seja considerada como uma política integral que 
aborde tanto os aspectos pedagógicos como as questões 
transversais do Currículo Nacional da Educação Básica 
e que permita dispor dos instrumentos e práticas 
de igualdade de gênero necessários para prevenir a 
violência e a reprodução da desigualdade, na escola, na 
sala de aula e em casa.

MICAELLA WETZEL ESPINOZA 

Políticas de formação de professores/as em serviço de educação infantil sobre 
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NOTAS
1. As mulheres, em comparação com os homens, perderam 
seus empregos em maior proporção durante a pandemia. 
2.  Quando se refere a “crianças”, inclui meninas e meninos. 
3. Generalização exagerada sobre o comportamento 
masculino ou feminino (“Todas as mulheres são passivas 
e dependentes; todos os homens são agressivos e 
independentes”). (Papalia, Wendkos e Duskin, 2009). 
4. Conselho Científico Nacional da Criança em 
Desenvolvimento (2004). As crianças pequenas se 
desenvolvem em um ambiente de relacionamentos. 
Documento de Trabalho nº 1.  
5. Currículo Nacional da Educação Básica para o ano de 
2016 (Ministério da Educação). 
6. Conselho Nacional de Educação (2021). Projeto Nacional 
de Educação até 2036. Lima: CNE. 
7.  Barber, M. e Mourshed, M. (2008). Como os sistemas 
educacionais de melhor desempenho do mundo alcançaram 
seus objetivos. PREAL: McKinsey & Company. 
8. Plano Nacional de Formação de Professores (PLANCAD), 
Plano Nacional de Formação em Serviço (PNFS) e Programa 
de Educação e Capacitação Permanente (PRONAFCAP). 
9. Ver RV nº 052-2020-MINEDU. Diretrizes de Formação de 
Professores em Serviço. 
10. Você pode consultar o portal de formação de 
professores Peru Educa, que lista os cursos atualmente 
oferecidos para todas/os os professoras/res no  
Peru: https://www.perueduca.pe 
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 Apresentamos dois artigos complementares que nos farão questionar nossa visão sobre o assunto. 

O artigo do Peru reafirma a ideia de que a educação sexual desde a primeira infância é necessária para 
desenvolver uma visão positiva da sexualidade. Esta educação sexual ajudará a viver a sexualidade de forma 
saudável, integral, responsável e respeitosa. 

O artigo de Gipuzkoa (Espanha) aborda questões pessoais que nos fazem enfrentar nossa realidade para 
perceber se nosso pensamento é apenas teórico ou temos a convicção de colocá-lo em prática, como família 
e como profissionais da educação.

>>
>>

    ROSINA VANESSA SÁNCHEZ JIMÉNEZ

  Educação sexual e desenvolvimento   
    socioemocional

 ELI ETXABEGUREN, UDANE ANSA IRAGORRI

 Formándo-nos no feminismo
                                  

reflexões pedagógicas
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ROSINA VANESSA SÁNCHEZ JIMÉNEZ

É importante desenvolver habilidades socioemocionais em 
nossas meninas e meninos para promover a educação sexual 
desde a primeira infância? Nós definitivamente pensamos 
que sim, entendemos que esta é uma das grandes tarefas 
que temos que desenvolver e promover na escola e na 
família. É importante que durante a infância aprendam a 
desenvolver uma visão segura e positiva da sexualidade 
através de uma educação adequada a cada uma das 
idades. Nessa linha, a articulação com as competências 
socioemocionais faz parte do desenvolvimento integral da 
pessoa. Desta forma, deve-se enfatizar que a sexualidade 
faz parte do desenvolvimento infantil e como tal deve ter um 
lugar dentro da aprendizagem, esta deve ser orientada para 
o desenvolvimento integral da menina e do menino, os/as 
adultos/as devem entender que esta é uma parte importante 
do seu bem estar.

Educação sexual integral no currículo e habilidades 
socioemocionais
No Peru, o Currículo Nacional da Educação Básica (CNEB)  
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Educação sexual e desenvolvimento socioemocional

 
define a educação sexual integral (ESI), como “o espaço 
sistemático de ensino e aprendizagem que promove 
valores, conhecimentos, atitudes e habilidades para 
a tomada de decisões conscientes e críticas em 
relação ao cuidado com o próprio corpo, as relações 
interpessoais, o exercício da sexualidade. Seu principal 
objetivo é que os/as estudantes vivenciem sua sexualidade 
de forma saudável, integral e responsável no contexto 
das relações interpessoais democráticas, equânimes e 
respeitosas. A ESI leva em conta as particularidades de 
cada etapa de desenvolvimento e considera as dimensões 
biológica, reprodutiva, socioafetiva, ética e moral” (MINEDU, 
2016).

Desta forma, o currículo indica que a ESI é um processo 
formativo e preventivo, centrado na pessoa, presente na 
educação, em todas as etapas, níveis e modalidades, 
bem como na educação formal e não formal, e que, com 
base nas diferentes regulamentações, busca desenvolver 
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competências e habilidades nos/nas estudantes, 
de acordo com sua etapa de desenvolvimento e 
maturidade, contribuindo para o fortalecimento de 
suas identidades (sexual, de gênero, cultural, histórica, 
étnica, social, entre outras) e para o desenvolvimento 
de sua autonomia, autocuidado, autoconhecimento, 
afetividade, pensamento crítico, comportamento ético 
e relações interpessoais ligadas à sexualidade. É 
assim que a ESI favorece o bem-estar e o desenvolvimento 
integral dos/as estudantes, no convívio escolar democrático, 
intercultural, inclusivo e com igualdade de gênero (Minedu, 
2020).

De acordo com Duncan et al. (2008) a educação em 
sexualidade pode ser difundida através dos três domínios de 
aprendizagem: cognitivo (informação), afetivo (sentimentos, 
valores e atitudes) e comportamental (comunicação, 
tomada de decisões e outras habilidades). Estes três eixos 
de informação parecem relevantes e adaptáveis   às idades 
dos/das estudantes, destacando-se no nosso caso os 
domínios afetivo e comportamental.

O que são habilidades socioemocionais?
Partindo de uma perspectiva internacional e de acordo 
com a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 
Econômico (OCDE), as habilidades socioemocionais são 
“… capacidades individuais que podem (i) manifestar-se 
em padrões consistentes de pensamentos, sentimentos 
e comportamentos, (ii) desenvolvidas através de 

experiências formais e informais de aprendizagem, 
e (iii) impulsionadores importantes dos resultados 
socioeconômicos ao longo da vida do indivíduo”  
(OCDE, 2015, p. 35).

Mirkala Vila Sánchez

Do nosso ponto de vista, existem diferentes modelos 
que orientam para o desenvolvimento de competências 
socioemocionais que podem contribuir para a abordagem 
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da educação sexual. O modelo proposto, há vinte anos, 
pelo “The Collaborative for Academic, Social, and Emotional 
Learning” (CASEL), abordam cinco áreas de competência 
inter-relacionadas: autoconsciência, autogestão, consciência 
social, habilidades de relacionamento e tomada de decisão 
responsável. Sua estrutura adota uma abordagem sistêmica 
que enfatiza a importância de estabelecer ambientes de 
aprendizagem equitativos e coordenar práticas em salas 
de aula, escolas, famílias e comunidades para melhorar 
o aprendizado social, emocional e acadêmico de todos/
as os/as estudantes. A proposta é integrar a aprendizagem 
socioemocional ou SEL em todo o currículo e cultura da 
escola, nos contextos mais amplos das práticas e políticas 
escolares e por meio da colaboração contínua com as 
famílias e organizações comunitárias.
      
                                 

A aprendizagem social e emocional (SEL) é o processo 
pelo qual crianças, adolescentes e adultos/as entendem 
e gerenciam emoções, estabelecem e alcançam objetivos 
positivos, sentem e demonstram empatia pelos outros, 
estabelecem e mantêm relacionamentos positivos e tomam 
decisões responsáveis. De acordo com esta definição 
CASEL, eles organizaram as seguintes habilidades:

• Autoconsciência: A capacidade de reconhecer com 
precisão as próprias emoções e pensamentos e sua 
influência no comportamento. Isso inclui avaliar com 
precisão os próprios pontos fortes e limitações e possuir 
um senso bem fundamentado de confiança e otimismo.

• Autogestão: a capacidade de regular as próprias 
emoções, pensamentos e comportamentos de forma 
eficaz em diferentes situações. Isso inclui gerenciar o 
estresse, controlar os impulsos, motivar-se, definir e 
trabalhar em direção a objetivos pessoais e acadêmicos.

• Consciência Social: A capacidade de ter a perspectiva 
de empatia com outras pessoas de diversas origens 
e culturas, entender as normas sociais e éticas de 
comportamento e reconhecer os recursos e apoios da 
família, escola e comunidade.

• Habilidades de Relacionamento: A capacidade de 
estabelecer e manter relacionamentos saudáveis   e 
gratificantes com diversas pessoas e grupos. Isso inclui 
comunicar-se com clareza, ouvir ativamente, cooperar, 
resistir à pressão inadequada dos/as colegas, negociar 
de forma construtiva o conflito e buscar e oferecer ajuda 
quando necessário.
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• Tomada de decisão responsável: A capacidade 
de tomar decisões construtivas e respeitosas sobre 
comportamento pessoal e interações sociais com base 
na consideração de padrões éticos, preocupações 
de segurança, normas sociais, avaliação realista das 
consequências de várias ações e o bem-estar de si 
mesmo/a e dos/as outros/as.

  

A partir da abordagem da ESI em nosso país, é importante 
analisar como orientar ações que permitam que 
meninas e meninos se desenvolvam em um ambiente 
com adultos/as capazes de lhes oferecer proteção, mas 
fomentando suas habilidades relacionais e a capacidade 
de tomar decisões por si mesmos. No caso das 
habilidades relacionais, destaca-se a construção de relações, 
entendendo que “um menino ou uma menina aprende a se 
reconhecer como seres únicos e diferentes e a reconhecer 
os/as outros/as, por meio das relações que estabelecem” 
(MECD, 2003; p. 57). Esse reconhecimento das relações 
com os/as outros/as, que começa no nascimento, ganha 
especial importância a partir da abordagem que existe por 
meio do contato físico. Entre zero e dois anos, por exemplo, 
esse contato com adultos/as é recorrente e, graças a isso, 
meninas e meninos aprendem a se relacionar. Segundo o 
MECD (2003), nestes contatos durante a infância aprende-
se a tocar e ser tocado, abraçar e beijar, olhar e ser olhado 
ou olhada, comunicar e compreender o que lhe é dito, ter 
segurança na pessoa que ama, tem autoconfiança ao receber 
carinho e aprende a reconhecer e expressar emoções. Essas 
relações permitem que a menina e o menino se sintam 
valorizados/as e amados/as pelas outras pessoas, referências 
próximas do seu dia a dia.

Em relação à capacidade de tomar decisões por 
si mesmo/a, isso é algo que eles e elas aprendem 
gradativamente por meio da interação. Deve-se notar que 
essa capacidade permitirá que desenvolvam controle sobre 
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si mesmos/as. A forma como eles e elas se relacionam com 
os/as outros/as conhecendo os limites entre as pessoas, os 
incentivará a exercer sua autonomia para tomar decisões 
sobre si mesmos/as, sobre seu próprio corpo, sobre o que 
querem e o que não querem, sobre o que gostam e não 
gostam, sobre suas preferências e, finalmente, sobre o que 
os faz felizes, excitados/as ou assustados/as. Lembremos 
que essa liberdade de decisão se desenvolve desde 
muito cedo, por exemplo, da liberdade de movimento de 
que desfrutam quando são muito pequenos/as. Nessas 
aventuras, meninas e meninos começam a reconhecer os 
desafios que devem enfrentar sob os cuidados de seus 
cuidadores/as adultos/as.
     
                                      

Mirkala Vila Sánchez

Outro aspecto importante ligado ao ESI e ao SEL é o que tem 
a ver com a autoconsciência, referente ao reconhecimento 
das próprias emoções e pensamentos e como isso está 
ligado ao nosso comportamento. Como apontamos acima, 
graças ao contato físico, meninas e meninos aprendem a 
reconhecer e expressar suas emoções, mas isso também 
permite que a pessoa desde a infância seja capaz de 
lidar com elas pouco a pouco. É essencial que a partir de 
suas expressões e palavras possa transmitir ou nomear 
suas emoções, entendendo por que se sente assim, sem 
procurar retrair ou esconder suas emoções, mesmo que 
sejam percebidas como negativas. E como essas habilidades 
contribuem para a educação sexual na infância? Pois bem, 
sabemos que a sexualidade não é um aspecto complementar 
do ser humano, mas como seres integrais é parte indivisível 
do nosso ser, em um mundo predominantemente social. 
Estar preparado para enfrentar diferentes situações nas 
nossas relações consigo mesmo (intrapessoal) e com os 
outros (interpessoal), permite-nos desenvolver, mais do que 
tudo, competências para poder conhecer-se, valorizar-se e 
cuidar-se. Promover comportamentos de autocuidado desde 
a infância permite construir uma visão para a prevenção de 
comportamentos de risco na vida do/da adolescente e para 
além dela. 

Reflexões
Atualmente, em um ambiente tão complexo para as 
relações humanas devido à pandemia da Covid-19, 
é importante reiterar a importância das interações 
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positivas. Estas são a base para a construção de aspectos 
importantes como a autonomia e para o desenvolvimento 
de uma aprendizagem gradual e simultânea do 
autoconhecimento e do reconhecimento do/a outro/a.
 
Lembremos que meninas e meninos aprendem a expressar 
sua afetividade por meio de seus relacionamentos e 
vínculos. Portanto, é bom para seu desenvolvimento sexual 
integral que eles e elas tenham vínculos com pessoas 
diferentes e possam ter a possibilidade de se expressar. 
Por isso, também é essencial dar-lhes oportunidades de 
brincar e acompanhá-los, o que lhes dá a oportunidade de 
expressar o que sentem, pensam e desejam.

Como assinala Cardinal (2005), a família é essencial no 
desenvolvimento da sexualidade de meninos e meninas, 
e as atitudes e comportamentos que as famílias têm em 
relação a ela serão essenciais para o seu desenvolvimento 
em seus filhos/as.

ROSINA VANESSA SÁNCHEZ JIMÉNEZ
Psicóloga, consultora do Ministério da Educação do Peru e 
professora universitária

NOTA
1. https://casel.org/what-is-sel/
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Formando-nos no feminismo

ELI ETXABEGUREN
UDANE ANSA IRAGORRI

A sociedade em que vivemos ainda não reconhece a 
importância dos primeiros anos de vida no desenvolvimento 
pessoal e social das pessoas, mas as educadoras da Escola 
Infantil Urmendi têm claro que é nesses primeiros anos que 
eles são construídos e se desenvolve tanto as habilidades 
básicas quanto os valores de socialização e  os diferentes 
conhecimentos.

Meninos e meninas são esponjas que absorvem todos 
os estímulos do seu ambiente, com uma percepção 
sensorial que os engrandece, e nós educadoras somos o 
acompanhamento ao longo dessa jornada. Somos suas 
companheiras e seu exemplo. E qual é o exemplo que 
queremos dar às crianças? Que tipo de educação queremos 
oferecer a elas?

Para responder a essas perguntas, nos educadoras e 
educadores da Urmendi decidimos mergulhar em uma 
formação feminista, lançando uma profunda reflexão 

coletiva. Queremos reservar um espaço neste artigo para 
agradecer tanto a Eider Goiburu, por nos guiar e caminhar 
conosco nesta reflexão feminista, quanto à técnica que 
trabalha com Igualdade na Câmara Municipal de Oiartzun, 
pois é importante valorizar o comprometimento das 
instituições públicas, neste caso a Câmara Municipal de 
Oiartzun, pela promoção e oferta deste tipo de espaço. 
Os tempos mudaram, a sociedade continua mudando, e 
nessa transformação o feminismo veio com muita força, 
mostrando-nos toda uma gama de desafios. Fala-nos 
da necessidade de colocar vidas no centro dos nossos 
sistemas, vidas dignas e livres para serem vividas, baseadas 
na igualdade entre homens e mulheres. O feminismo nos 
desenha um futuro onde a vida das pessoas tem o primeiro 
lugar, elas cuidam umas das outras e fazem desaparecer 
as desigualdades e violências que são exercidas no sistema 
atual. E é diante dessa oportunidade que o feminismo 
nos abre, que os/as adultos/as têm a responsabilidade 
de construir e oferecer a educação que nossas meninas 
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e meninos merecem e precisam. Nos últimos anos, o 
feminismo nos fez refletir muito, colocou em xeque muitas 
das representações sociais que havíamos internalizado, nos 
fez  um clique na cabeça. Abriu a esperança de ver que é 
possível um mundo diferente, um mundo sem violência, 
livre, onde todos e todas possam estar e sentir o que 
quiserem, um mundo para poder vivê-lo com liberdade e 
respeito.
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Como vimos, as coisas mudaram, mas, o suficiente 
para poder educar as pessoas em liberdade? A violência 
sexista estrutural que nos cerca responde a essa pergunta 
todos os dias. Essa violência se enraíza nas profundezas 
de todas as nossas esferas da vida, tem uma proteção 
social muito forte e bem pensada. Cada pessoa, relação, 
trabalho, pensamento ou olhar é atravessado por uma 
ideologia machista muito intencional e cruel construída 
sobre o silêncio e a ocultação. Portanto, diríamos que as 
coisas mudaram na pele, na superfície mais fina, mas não 
tem sido fácil ter consciência disso. No nosso caso, das 
trabalhadoras  e trabalhadores da Urmendi, esse clique 

chegou até nós enquanto estávamos fazendo essa formação 
feminista. Demos um salto da razão para as entranhas, 
dos conceitos para a realidade do dia-a-dia, e aqui está a 
chave. Agimos desde as entranhas, carregamos na pele o 
que aprendemos, somos corpos que reproduzem o que nos 
ensinaram. Portanto, o simples fato de estarmos atentos 
e iniciarmos mudanças de pensamento não altera nossos 
comportamentos, nossos costumes ou formas de ser. O 
processo é mais longo e complicado. Um exemplo proposto 
na formação foi o que nos levou a essa realidade: da nossa 
posição de mãe, pai ou responsável, se nosso filho de dez 
anos quer sair para a rua e para a escola com vestido, além 
de  respeitá-lo, nós o acompanharíamos nesse processo? 
O fato de ter que protegê-lo nos faria deixar só usá-lo 
em casa sem se expor na rua? Pais, vocês tomariam a 
decisão de sair de vestido com seu filho? Temos coragem 
para enfrentar todas as barreiras, rótulos, ridicularização e 
violência que a sociedade colocará no caminho? Ou apenas 
mudamos nossas ideias, nosso pensamento sobre esse 
assunto? Perguntas, perguntas novamente. Perguntas que 
nos colocam em xeque, que reviram nossas entranhas. 

Se a identidade vem desde o nascimento e se completa 
com os estímulos e exemplos que o ambiente nos dá, é 
aqui que educadores/as, famílias e toda a sociedade em 
geral têm uma oportunidade única de mudar as coisas. 
Não podemos limitar a identidade de meninas e meninos 
aos papéis de gênero antagônicos fomentados ao longo 
de anos: homens fortes, atletas, líderes, sem emoção e 
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frívolos, e mulheres 
delicadas, limpas, 
carinhosas, controladas 
por suas emoções e 
obedientes. Temos 
roupas, brinquedos e 
expectativas diferentes 
sobre as pessoas se 
temos uma menina ou 
um menino na nossa 
frente. Nossa maneira 
de vê-los e agir sobre 
eles/elas é diferente 
dependendo de sua 
genitália. E, novamente, 
perguntamos: quem 
decide que o exemplo 
de uma mulher é 
delicadeza, beleza e 
obediência? Quem 
decide que os homens 

são fortes, frios e agressivos? Por que não ligar o ventilador 
e quebrar essas dicotomias? Mais do que mulheres e 
homens, por que não começamos a ver pessoas? 

Precisamos refletir, temos que questionar nossos 
comportamentos e nossa forma de educar, temos que 
oferecer novas experiências para meninas e meninos, 
temos que virar de cabeça para baixo o que se conhecia até 

agora. É hora de passar do pensamento para as entranhas. 
Precisamos dessa mudança para nós mesmos, para 
melhorar o mundo adulto, mas, acima de tudo, precisamos 
dessa mudança para poder oferecer desenvolvimento e 
educação baseados na liberdade. Uma liberdade de ser, 
de sentir, de amar e de se relacionar. Por esta razão, as 
educadoras da Escola Infantil Urmendi decidiram receber 
esta formação feminista e continuar a trabalhar neste 
caminho que nos foi aberto. Questionar a forma como 
falamos e as atitudes que temos no dia a dia e poder fazer 
grandes mudanças nessas pequenas coisas. Continuaremos 

refletindo e trabalhando 
com nossas entranhas 
para poder oferecer 
uma educação 
baseada no respeito 
e na liberdade que o 
feminismo nos mostra. 
Nosso objetivo é 
educar as pessoas e, 
a partir da identidade, 
orientação sexual, 
desejo, necessidade e 
gostos de cada pessoa, 
poder construir uma 
comunidade digna de 
ser vivida, saudável, 
feliz e livre da violência 
sexista. 
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     ELI ETXABEGUREN
educadora da Escola Infantil Urmendi (Oiartzungo Udal 
Ikastola Partzuergoa) em Oiartzun, Gipuzkoa. 
     UDANE ANSA IRAGORRI. Ilustrações
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Miguel Soler Roca de mãos dadas

LIMBER ELBIO SANTOS1

trás dessas palavras havia uma longa jornada de memória 
através das vivências, experiências pedagógicas e territórios 
percorridos juntos por longos anos.  Estava também a 

Miguel Soler Roca se foi na 
véspera de um 20 de maio. 
Nada mais significativo para 
um professor que lutou 
incansavelmente nos mais 
diversos cenários, pelos direitos 
humanos em todas as suas 
expressões. Uma delas foi 
sempre a luta pelos direitos dos 
povos camponeses e indígenas 
da América Latina que ele 
conhecia por ter viajado muitas 
vezes por esses territórios. A 
mais difícil dessas viagens foi 
aquela para buscar por seu 
amigo Julio Castro após seu 
desaparecimento em agosto 
de 1977.  Dez anos depois, 
no Auditório da Universidade, Miguel se referiu a Julio como 
uma pessoa procurada para continuar a buscando. Por 



76<< >>

                         Editores        Redação             Coordenação           Conselhos             Apoios

 nº31
REVISTA DIGITAL DA ASOCIACIÓN DE MAESTROS ROSA SENSAT
AGOSTO 2021

in-fân-cia latinoamericana
história da educação

as 100  
linguagens  
da infância

historia de la 
educación

experiencias

cultura y 
expresión

entrevista

editorial

sumario

reflexiones 
pedagógicas

história  
da educação

experiências

cultura e 
expressão

entrevista

editorial

sumário

reflexões  
pedagógicas

tema

76<< >>

pressão por ele exercida na Europa e na América sobre os 
ditadores em busca da verdade sobre o destino de Julio.  

“Um professor que lutou
incansavelmente nos mais 
diversos cenários, pelos 
direitos humanos em todas 
as suas expressões”
Miguel partiu em 19 de maio, 78 anos após sua posse como 
professor da Escola Nº 89 de Los Vázquez na campanha dos 
fazendeiros do norte do Uruguai. Esses mesmos pecuaristas 
de Tacuarembó serão descritos pelos alunos dos Institutos 
Normais de Montevidéu juntamente com Julio Castro nas 
primeiras Missões Sociopedagógicas dois anos depois. Na 
noite de 8 de julho de 2016, no caminho entre o Centro 
Agustín Ferreiro e sua casa em Montevidéu, ele nos contou 
sobre aquelas circunstâncias.  Embora tivesse se formado 
como professor em 1939, não pôde trabalhar imediatamente 
devido a atrasos nos processos de nacionalização.  Havia 
nascido na Catalunha em 10 de abril de 1922.  Mas uma vez 
que essa formalidade foi concluída, em maio de 1943, María 

Orticochea, diretora dos Institutos Normais, anunciou que 
havia uma escola no norte que precisava de um professor. 
Miguel não hesitou em aceitar o desafio que já evidenciava 
o perfil de sua personalidade e o centro de uma ação 
pedagógica marcada pela busca de duras realidades onde 
sua presença poderia incidir.

Em 2009 com Mtra. Alejandra Dego fui a Los Vázquez em 
busca de evidências da passagem de Miguel por lá, tantas 
décadas depois.  Na solidão do lugar, encontramos Juanita 
de los Santos, estudante de Miguel Soler naqueles anos. 
Juanita nos contou que Soler era “muito jovem” quando 
chegou a Los Vázquez. Ela estava no primeiro ano e havia 
passado para o segundo. Ele chegou na época da grande 
seca de 1942, em plena II Guerra Mundial, uma “tremenda 
pobreza” e havia muita população no local. Todos viviam 
em fazendas de adobe e a miséria era percebida em todos 
os lugares, embora no entorno “houvesse muita riqueza”. 
Paisagem típica do meio rural. Nem bem chegou à escola 
logo saiu para visitar o lugar; “Deve ter tido uma grande 
decepção”, disse Juanita. Por isso, a primeira coisa que ele 
fez foi comprar um cavalo, um belo picaso que conhecemos 
através de uma pequena foto em preto e branco que Juanita 
guarda entre as páginas de um livro. Nessa mesma foto é 
possível ver o eucalipto que ainda permanece na colina, 
como um testemunho vivo de quando Soler e seus alunos 
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viveram em sua sombra, brincando de Martin Pescador, 
como Juanita expressa sobre o que a foto mostra. Todos 
de “zapatillita rueda”, isto é, alpargatas, e sem as gravatas 
ou laços escolares. O Professor iria nos exigir o uniforme 
com a gravata, mas ele não era de exigir muito.” Com o 
picaso, o Mestre Soler podia sair para pegar carne e “fazer 
algo de comida para as crianças”, especialmente para as 
crianças que vinham de longe e tinham que se levantar 
muito cedo. Quando o Mestre soube que havia um grande 
número de “meninos” que não conseguiam frequentar a 
escola - muitos trabalhavam nas fazendas - às quintas e 
sábados ele montou uma “aula particular”, e assim “educou 
aqueles meninos que estavam trabalhando”. Até mesmo do 
povoado de Ansina vieram a cavalo alguns desses jovens 
que ainda não tinham tido a oportunidade de frequentar a 
escola. “Naquela época a escola ia apenas até o terceiro 
ano. Aqueles de nós que tinham mais atitude para aprender 
e que gostavam da escola, iam também nas quintas-feiras, 
e Mestre Soler dava uma aula particular, de quarto ano. E 
com isso ficamos. As meninas daqui ficaram com aquele 
quarto” (Dego, Santos, 2009).

“Miguel não hesita em 
aceitar o desafio que

pressagiava o perfil de sua 
personalidade e o centro 
de uma ação pedagógica 
marcada pela busca de  
duras realidades
onde seu público
poderia afetar”
Miguel nos contou que a experiência de Los Vázquez 
foi a primeira observação pessoal sobre os limites da 
educação em situações de extrema pobreza. Quando ele 
visitou o lugar mais de vinte anos depois, ele encontrou 
as mesmas ou piores condições do que aquelas que 
ele conhecia em 1943. Foi a evidência mais brutal de 
que a escola sozinha não pode modificar as condições 
estruturais da sociedade, se não for acompanhada de ações 
econômicas e políticas de maior abrangência (Espínola 
Espínola, 1933; CNEPyN,1950). Lá, em condições de 
extrema vulnerabilidade, a escola poderia fazer pouco.  E 
pouco podia fazer em um lugar como Colônia Concórdia, 
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uma escola rural onde Miguel mais tarde trabalharia por 
vários anos, porque lá parecia que todos os problemas já 
estavam resolvidos.  Por essa razão, Miguel nos contou 
que, ao escolher um lugar para a implantação do primeiro 
Núcleo Escolar Experimental, utilizou como critério um lugar 
intermediário em termos de suas características entre Los 
Vázquez e Colônia Concórdia.

Em 2005, vários colegas das Assembleias Técnicas de 
Ensino se reuniram com Miguel na Colônia Escolar de 
Malvín1. Aproveitando-se do fato de eu estar em Montevidéu, 
tivemos um longo diálogo sobre as circunstâncias da 
educação rural na época.  Estes foram os dias do 
aparecimento de Réplica de um professor agredido (Soler, 
2005) e no diálogo apareceu a primeira referência a Los 
Vázquez.  A referência não aparece no livro e Miguel evitou 
fazê-lo por respeito à população local, por isso se referiu 
ao seu trabalho em “uma escola em Tacuarembó”. Mas 
um professor daquele departamento,2 conhecedor de 
história, mencionou a escola de Los Vázquez a um Miguel 
Soler surpreso.   A partir de suas anotações de um caderno 
daquele jovem mestre rural que trabalha no Norte do 
Uruguai, Miguel transcreve aqueles que se referem a “Zulma, 
Adélia, Efraín. (História de vida de três irmãos estudantes 
de uma escola rural em Tacuarembó, 1944)” que no livro 
aparece como um dos anexos.  Uma tarefa de reencontro 

com aquelas histórias antigas que seriam concluídas 14 
anos depois com os Perfis Infantis de 1943 e 1944 que 
ele transcreve em Rastrojos (Soler, 2019), neste caso 
mencionando diretamente Los Vázquez.  Trata-se de São 
Orestes, Os Sequeira, os filhos de Seu Machado, Argélio e 
novamente, Zulma, Adélia e Efraim.  Sem dúvida, a parte 
com mais espinhos de todo o livro (Santos, 2019).  “Guardei 
esses depoimentos manuscritos entre os meus documentos 
mais preciosos e levei-os comigo, de um lado do Atlântico 
para o outro, do Hemisfério Sul ao Hemisfério Norte, sem 
relê-los, sem mostrá-los a ninguém” (Soler, 2019: 23).

Encontramos Miguel novamente em outubro do mesmo 
ano de 2005 por ocasião da celebração do Congresso 
de Professores Rurais “Jesualdo Sosa” organizado pela 
Federação Uruguaia de Professores.  A reunião foi na 
Colônia Escolar de Piriápolis, nos mesmos cenários onde 
56 anos antes no emblemático Congresso de 1949 havia 
surgido o programa para escolas rurais.  Muitos colegas 
lembram da frase de Miguel “temos que ter empatia” 
dirigida aos professores rurais presentes, aludindo à 
necessidade de trabalhar coletivamente para enfrentar os 
desafios da educação rural.

Desde seu retorno definitivo ao Uruguai, a atividade de Miguel 
tem sido tão intensa e prolífica quanto toda a sua vida.  
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Em muitas ocasiões foi ao Centro Nacional de Formação 
de Professores Rurais Agustín Ferreiro para trabalhar em 
rodas de conversa com estudantes e professores, incluindo 
longas conversas com a equipe da Secretaria de Educação 
para a zona rural.  Esteve presente em todas as edições do 
Seminário Internacional de Pesquisa em Educação Rural, do 
Colóquio da Educação Rural e das comemorações do Dia da 
Educação Rural, muitas vezes presencialmente e às vezes 
através de mensagens extensas e entusiasmadas de adesão.  
A partir de tantos encontros face-a-face, muitas histórias 
emergem na memória que, como imagens inspiradoras, 
delineiam na memória o significado de sua figura em sua 
faceta cotidiana e espontânea.

“Necessidade de trabalhar 
coletivamente para enfren-
tar os desafios da 
educação do campo” 
Nada deveria ser estranho para nós. Nada do humano 
está muito longe para não o sentir como se fosse 
seu. Em março de 2019 e no âmbito do Congresso 

da Federação Uruguaia de Professores, Rastrojos 
(Soler, 2019), seu penúltimo livro, foi apresentado.3 
Nos comentários sobre esse trabalho, apontamos que 
alguns dias antes, no jornal montevideano, La diária, 
a imagem do corpo de Saba Abu Arar, de 14 meses, 
que havia morrido num bombardeio de Israel à Faixa 
de Gaza durante um fim de semana, e isso nos deu um 
tapa insuportável. Uma imagem que, imediatamente, 
nos lembrou do menino sírio Alan Kurdi, de três anos, 
que morreu em 2015 nas margens do Mediterrâneo na 
Turquia que, juntamente com sua mãe e irmãos, estava 
tentando chegar às costas europeias. Há pouco tempo, 
Miguel dividia uma roda de diálogo com professores e 
alunos do Centro Agustín Ferreiro. Entristecido com a 
notícia daqueles dias marcados pelos intensos ataques 
ao Líbano, Miguel, observando a impossibilidade da 
indiferença de cada educador, nos disse: “não devemos 
afrouxar um minuto na luta pelo ser humano e pelo 
humanizador, porque a história nos diz que a qualquer 
momento, na menor distração, o homem pode se tornar 
uma besta” (Santos, 2019).

Isso reflete inteiramente a característica de seu pensamento 
pedagógico que é, ao mesmo tempo, um filho de seu 
tempo.  É uma pedagogia construída em diálogo com outros 
aspectos do pensamento.  Pedagogia que interage com 
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jornalismo, literatura, expressões artísticas e ensaios sobre 
sociedade, cultura e política. A partir desse lugar, é uma 
pedagogia localizada no tempo e espaço que ocorre, à luz 
das aventuras do ser humano, à luz de suas sensibilidades, 
suas manifestações culturais e suas misérias. Nada humano 
é estranho como expressão da evolução cotidiana da 
reflexão pedagógica, levou os professores rurais do Uruguai 
– numa época em que Miguel Soler era professor em 
Montevidéu – a sentir em sua própria carne a Guerra Civil 
Espanhola e sentir a dor da queda da Segunda República. 
A mesma dor que Soler sentiu diante dos professores de 
alfabetização salvadorenhos ensinando sob os bombardeios 
nos anos 80 (Soler, 1996) e as mortes no Mediterrâneo da 
época atual.   
 

“Pedagogia que interage 
com jornalismo, literatura, 
expressões artísticas e en-
saios sobre sociedade, cul-
tura e política” 

“Nada humano é estranho 
como expressão da evo-
lução cotidiana da reflexão 
pedagógica”
Seus arquivos como educador vão muito além da 
pedagogia.  Em seus arquivos há milhares de recortes de 
imprensa e sua biblioteca pessoal é tão variada quanto 
multifacetada. “Todo educador deve ler os jornais”, disse 
ele, aludindo à consciência dos assuntos atuais e do 
mundo que era necessário adotar para ficar alerta.  Mas 
esses elos entre pedagogia e literatura eram típicos 
de uma época e Soler moveu essa marca ao longo de 
sua vida para o presente.  Na época, Jesualdo Sosa 
publicou Vida de un maestro  (Jesualdo, 1937), um diário 
ficcionalizado que, no entanto, não deixa dúvidas de que é 
essencialmente um trabalho pedagógico.  Durante décadas 
(1939 – 1974), seu amigo Julio Castro fez pedagogia do 
jornalismo, transformando a crônica jornalística em um 
texto pedagógico por excelência.   O ensaio, o romance, a 
poesia, a caricatura, a crônica, transformados em textos 
pedagógicos foi o produto do exercício do pensamento em 
meio a uma atmosfera intelectual integral.  
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Essa marca surge de um professor que lê os jornais, que olha 
para além do território onde está, que tem sensibilidade para 
o ser humano, não importa onde esteja, que sofre militarismo 
no mundo em sua própria carne, que simpatiza com o 
outro – nas palavras de Adela Cortina – em uma atitude que 
não envolve apenas o esforço para se colocar no lugar do 
outro. Trata-se de compartilhar in situ e de forma corpórea o 
sofrimento, a dor, as satisfações e satisfação no final do dia, 
com os outros e entre todos (Santos, 2019). 

“Todo educador deve ler os 
jornais” 
 
“O ensaio, o romance, a 
poesia, a caricatura, a crô-
nica, transformados em 
textos pedagógicos foi o 
produto do exercício do 
pensamento em meio a 
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uma atmosfera intelectual 
integral” 
 
É Miguel Soler, um catalão, uruguaio e latino-americano de 
quem nos sentimos herdeiros, em nossos escritos, nossas 
ações e nosso compromisso com o ser humano para o qual 
ele marcou um caminho essencial e imprescindível.

LIMBER ELBIO SANTOS 
Professor e pesquisador do Instituto de Educação, 
Faculdade de Ciências Humanas 
e da Educação da Universidade da República
 



82<< >>

                         Editores        Redação             Coordenação           Conselhos             Apoios

 nº31
REVISTA DIGITAL DA ASOCIACIÓN DE MAESTROS ROSA SENSAT
AGOSTO 2021

in-fân-cia latinoamericana
história da educação

as 100  
linguagens  
da infância

historia de la 
educación

experiencias

cultura y 
expresión

entrevista

editorial

sumario

reflexiones 
pedagógicas

história  
da educação

experiências

cultura e 
expressão

entrevista

editorial

sumário

reflexões  
pedagógicas

tema

NOTAS

1. Este foi o Encontro Nacional de Professores Rurais 
organizado pela Assembleia Técnica de Ensino.
2. Foi o Mestre José Núñez
3. O último livro é Valeu a pena. trabalho que permaneceu 
inacabado, mas que em algum momento verá a luz, 
postumamente. 
4. Conforme consta no diário da escola, Miguel Soler tomou 
posse em 19 de maio de 1943, sendo esta sua primeira 
experiência profissional. 
5. Em julho e agosto de 1945, o semanário Marcha 
publicou em sua contracapa cinco artigos de Julio Castro 
sobre os cenários de miséria encontrados pelos missionários 
em Caraguatá.
6. Centro Nacional de Formação de Professores Rurais, 
localizado a 40 km de Montevidéu. 
7. Em referência a La Mina, cidade fronteiriça com o Brasil 
e cenário durante a segunda metade da década de 1950 
de uma experiência de Educação Fundamental realizada por 
Miguel Soler e um grupo de educadores.
8. Foi o Encontro Nacional de Professores Rurais organizado 
pela Assembleia Técnica de Ensino. 9. Era o Mestre José 
Núñez
10. O último livro é Valeu a pena. trabalho que ficou 
inacabado, mas que em algum momento verá a luz, 
postumamente. 
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“A Janela da Minha Tia”

NOELIA GARCÍA

Minha tia mora em um prédio, sua casa está lá em cima, 
longe do apartamento.

É uma casa muito especial. Subir a escada em espiral 
e abrir a porta do elevador é magnífico, me faz lembrar 
daquela época em que eu sonhava em subir e viajar ao 
espaço com uma nave e tudo.

O cômodo da casa que eu mais gosto tem uma janela 
grande, uma janela muito especial.

Passei muito tempo olhando através dela. Imaginando ... 

Ao me levantar correndo pela manhã, paro em frente à 
janela e começo a fechar as persianas, é hora de acordar! 
-Eu digo- abra os olhos! Mostre-me o mundo.

E de lá eu posso ver tudo, o céu imenso, o mar imenso, o 
passarinho e até sentir o perfume das flores.

Sentada, da minha cadeira me transformo em uma 
aviadora, preparo meu capacete, cinto de segurança, 
controles, ligo os motores e decolo!!

Abro meus braços e começo a voar. O céu é infinito, parece 
que quase posso tocá-lo.

Dela, lá ao longe, posso ver o mar. Marinheiros a estibordo!
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Sou a capitã pirata, tudo está pronto para começar. 
Navegaremos nas profundezas dos mares, passando por 
grandes tempestades em busca de tesouros perdidos.

À noite, a janela é a melhor galáxia, no meu foguete viajo 
pelas estrelas, gosto de contá-las, ver cometas e satélites.

Certa vez, vi uma estrela cadente amarela brilhante, 
mas o que realmente gosto é de ver a lua aparecer.
 
Em dias de chuva, a casa inteira se transforma em 
um grande submarino.

Ponho as mãos na janela, a vista está embaçada, 
limpo o vidro e descubro que tudo em volta é água. 
Eu imagino estar no fundo do oceano, procurando 
por aquele tesouro perdido.

Às vezes a chuva é fraca e abro a janela para recebê-
la. Estendo minha mão, posso tocá-la, sinto cócegas.

Eu olho para baixo, as pessoas correm abrindo 
seus guarda-chuvas. E em um instante, piões e 
dançarinos coloridos decoram toda a avenida.
Depois da chuva o sol sempre nasce, e com o sol, 
às vezes, o arco-íris.

Como naquele dia em frente à janela, no céu, um 
pequeno arco de cores se refletiu. É o arco-íris! -Eu 
pensei-.

Aos poucos foi se aproximando, que estranho! O arco-íris 
não se move, olhei com mais atenção e pude distinguir 
que o que eu estava vendo era um lindo paraquedas. 
Um paraquedas multicolorido preparando-se para uma 
aterrissagem perfeita.

Outras manhãs, quando me levanto, observo a brisa das 
árvores pela janela. O vento brinca com suas folhas, e as 
que já caíram viram redemoinhos dançantes, por todo o 
parque.

Tia, - por que essa árvore não tem folhas? - Eu perguntei. 

Minha tia se aproxima da janela e aponta para aquela 
árvore enorme “, diz ela,” aquela árvore é minha favorita. 
Eu a observo todos os dias, em todas as estações.
 
Hoje não tem folhas, mas tinha e também lindas flores.

Seu perfume chega aqui, até a janela, eu a observei 
durante um ano inteiro.

“A Janela da Minha Tia”
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“Vou fazer o mesmo, tia, quero ver suas folhas e suas 
flores.”

Um dia percebi que a árvore estava um pouco triste. 
Faz dias que não chove e você não vê mais gente na 
rua para regar, não tem ninguém! 

Lembro que quando tinha suas enormes folhas verdes, 
passarinhos o habitavam e acompanhavam. Eles 
fizeram seus ninhos nele.

Mas hoje ela não tem folhas, ela se sente solitária. 
Disse minha tia.
 
Olhando pela janela, vi uma nuvem rebelde se 
aproximar da árvore.

Pude ouvir quando ela sussurrou em seu ouvido: - Se 
você quiser, posso ser suas folhas! -. “E eu também 
posso ser sua amiga!” Ela disse.

Todos os dias a nuvem estava perto dela, Às vezes, 
isso lhe dava sombra. 
Outros, lhe dava água.

Até sinto que muitas vezes a acariciava com a brisa do vento. 

Minha tia, cruzando os braços e acenando com a 
cabeça, disse- Elas são definitivamente amigas!!
- Uma árvore pode ser amiga de uma nuvem? -  Eu 
perguntei -.
 
“Ah sim!”, disse minha tia, eu acredito.
 
A árvore sonhava em mudar tanto sua realidade que 
um dia algo estranho aconteceu, nas pontas de seus 
galhos surgiram bolhas de algodão.
 
À distância, parecia que aquela árvore estava 
gradualmente se transformando em uma nuvem. Mais 
branco a cada dia, cheio de flocos de algodão macio.
 
O tempo passou. Todos os dias eu olhava para aquela 
linda árvore e sempre via suas grandes mudanças. 
 
Um dia, a mamãe entra na sala dizendo: “Diga adeus 
à sua tia, é hora de ir, hora de voltar para nossa 
casa.”
 
Que emoção! Corri para me despedir da minha amiga 
a árvore e como que num passe de mágica aconteceu 
alguma coisa ... Da janela não consegui distinguir bem 
o que estava vendo, o sol refletia nos meus olhos e 
não consegui distinguir com clareza... 

“A Janela da Minha Tia”
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Acho que estou vendo uma árvore com a forma de uma 
nuvem, ou uma nuvem com a forma de uma árvore!
- Existe essa possibilidade mãe!!

Minha tia sorriu, -eu disse minha tia-, acho que sim!

O real é com você. As coisas não são o que são, mas 
são o que somos.

E todas as coisas têm uma coisa em comum: elas 
existem!

NOELIA GARCÍA
Educadora da Primeira Infância                                          
Departamento de San José, Uruguai

Este pequeno conto é de certa forma uma homenagem
para esses pequenos gigantes, meninos e meninas de 
todo o mundo,  que por muito tempo tiveram que ver o 
“mundo”, de uma janela.

“A Janela da Minha Tia”
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