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INTRODUÇÃO
Metodologia

OBJETIVOS específicos

PÚBLICO-ALVO

O objetivo dessa cartilha é provocar 

a reflexão, informar com dados concretos,

propiciar o debate das relações de gênero

na infância e dar embasamento teórico

acerca do assunto. Além disso, busca-se

acolher os leitores de modo que eles se

identifiquem com o exposto e percebam

que outras pessoas também vivenciaram as

mesmas experiências. 

Para que essa cartilha pudesse ser acessível,
diversificada e convincente, trazendo dados

relevantes sobre esse tema tão importante, as
informações que reunimos aqui foram

retiradas das mais variadas fontes. Entre os
materiais que foram utilizados como

referência, há livros, artigos científicos, artigos
de revistas, teses, vídeos, coleta de dados por

meio de formulários, reportagens, sites e
relatos.

Definimos como público alvo para nossa
cartilha as calouras e os calouros do ano de

2021, como forma de fomentar o debate
sobre as questões de gênero entre os novos
alunos do Largo São Francisco. No entanto,
com o objetivo de difundir as informações
coletadas para o maior número de pessoas,

pretendemos também compartilhar a
cartilha com as alunas e os alunos do

cursinho Arcadas e de diversas escolas.
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POR QUE FALAR SOBRE A
INFÂNCIA NO ENSINO

SUPERIOR?
  Os anos da infância são um período no qual nossa visões de

mundo e personalidades ainda estão sendo moldadas. Esse

desenvolvimento, por sua vez, está intrinsecamente ligado à

sociedade em que vivemos, de modo que tendemos à

reprodução de heranças culturais que nossos antepassados

nos deixaram. No caso específico da sociedade ocidental, uma

dessas heranças é a cultura machista e misógina, presente nas

mais diversas esferas sociais.

  É durante a infância que as meninas são ensinadas a se

comportarem de uma forma muito diferente daquela

ensinada aos meninos. Enquanto elas aprendem a aspirar ao

casamento e à maternidade, eles, diferentemente, são

estimulados a buscar atividades e aventura, explorando todas

as suas capacidades físicas e mentais. Isso tem como

consequência, segundo o estudo “Por ser menina no Brasil:

crescendo entre direitos e violências” da ONG Plan

International, a crença, por parte dos meninos, de serem

superiores às meninas. Este pensamento é o ponto de partida

de diversos problemas graves, dentre eles a violência contra a

mulher. 4



POR QUE FALAR SOBRE A
INFÂNCIA NO ENSINO

SUPERIOR?
   Esse mesmo estudo explorou como essas desigualdades se

dão no mundo concreto. Nele, foram ouvidas 1771 meninas

(entre 6 e 14 anos), de modo a se constatar que, na questão das

tarefas domésticas, a desigualdade é enorme: enquanto 81,4%

das meninas arrumam a própria cama, 76,8% delas lavam a

louça e 65,5% limpam a casa, apenas 11,6%, 12,5% e 11,4%,

respectivamente, dos meninos fazem tais tarefas. Há, a seguir,

um gráfico que ilustra essa diferença.
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POR QUE FALAR SOBRE A
INFÂNCIA NO ENSINO

SUPERIOR?
  Não se pode, ainda, deixar de lado a relevância dos aspectos

relativos à raça e à sexualidade. Exemplo disso é a diferença no

tratamento de crianças brancas e negras. Um estudo da Georgetown

Law revelou que as meninas negras são vistas como "menos

inocentes"  que as brancas em todos os estágios da infância. A

mesma tendência foi constatada em relação aos meninos. Isso

demonstra que existe um forte processo de adultização das crianças

negras, fator que influencia de maneira muito negativa o seu

desenvolvimento. 

  Entendemos, portanto, que é de maior importância que se fale

sobre as diferenças de gênero na infância: esse é o período em que

se tem início o aprendizado de comportamentos que poderão

perdurar por toda a vida. Estes, por sua vez, geram consequências

negativas, especialmente para a mulher, que, assim como a Plan

demonstrou, fica mais sujeita a ser silenciada e isolada no lar.
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  Enquanto feministas, acreditamos ser possível
dar fim a esses comportamentos, para que todas
as crianças possam se desenvolver em lares que
incentivem todas as suas capacidades, sem
diferenças de gênero. Para isso, a educação e a
informação são importantes ferramentas de
empoderamento.



SOCIOLOGIA DA INFÂNCIA 
  O assunto da infância nunca foi absolutamente ignorado pelo

campo sociológico: o termo “Sociologia da infância” foi

estabelecido nos anos 1930. No entanto, o tema se desenvolveu

concretamente como estatuto de pesquisa apenas a partir da

década de 1990 e é sobre essa “nova sociologia da infância” que

esse estudo irá se desdobrar com maior ênfase.

1. A infância de acordo com uma visão mais antiga da
sociologia

 Durante séculos, as crianças foram entendidas como “mini-

homens”, como seres em fase de mera transição e, por isso,

deveriam trabalhar e estudar de maneira incansável, a fim de

superar esse estado de imperfeição, incompletude e dependência.

De acordo com essa percepção, bastante incentivada pelos ideais

durkheimianos,  as crianças pertenceriam a um estatuto pré-

social, tornando-se invisíveis, uma vez que não seriam sujeitos de

plenos direitos, não pertencendo, portanto, ao discurso social.

Resumindo esse pensamento, a infância seria a fase geracional

sobre a qual os adultos transmitiriam, de maneira unilateral, a

cultura.

   Esse estudo partiu de uma reconfiguração crítica sobre o processo
de socialização: as crianças passaram a ser entendidas como atores, e
não mais como destinatárias passivas do ensinamento superior. Essa
corrente científica foi capaz de expandir a complexidade do processo
evolutivo da socialização, assumindo que a existência de marcadores
de diferença - como classe, gênero, etnia  e outras características 7

2. SOBRE A NOVA VISÃO DA SOCIOLOGIA DA INFÂNCIA 



Essa nova sociologia da infância concebe as crianças como atores

sociais e, ainda, a infância como categoria geracional socialmente

construída, sendo, portanto, influenciada por uma mescla de fatores

externos. Os estudiosos Alan Prout e Jeans Qvortrup desenvolvem essa

questão, explorando as marcas de contradições e desigualdades que

moldam os diversos sujeitos sociais. Tais marcas operam justamente

por meio das diferentes classes sociais, gêneros, etnias, universos

religiosos, contextos e experiências de vida.

SOCIOLOGIA DA INFÂNCIA 

3. O CARÁTER HISTÓRICO-SOCIAL DA INFÂNCIA: UMA FASE
HETEROGÊNEA

 interindividuais - é capaz de transformar e personalizar o processo de
transmissão e recepção dos saberes.

O que contribuiu para essa nova visão?
A alteração do foco dos estudos sociológicos foi a responsável por
transformar o entendimento sobre a infância. Enquanto antes era
enfatizado o espaço privado e individual, a modernidade chegou com a
intenção de construir uma “Sociologia dos indivíduos sociais”.
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  Essa novidade procurou aprofundar o conhecimento sobre os

processos de subjetivação, priorizando a análise da construção dos

laços sociais referentes aos trajetos singulares para a produção de

identidades individuais.

 
     O sociólogo William Corsaro sustenta a tese da infância enquanto
um momento geracional de transformação das formas sociais, visto
que a criança seria responsável por interpretar os acontecimentos
de acordo com seus valores, juízos e comportamentos adquiridos.
Assim, as crianças também interpretam as mudanças sociais e se
posicionam perante elas.
   

SOCIOLOGIA DA INFÂNCIA 

Sobre a infância, as transformações sociais e a questão de gênero 

  As crianças, portanto, não são meros
reflexos da cultura estabelecida socialmente,
mas são responsáveis por transformações e
interpretações próprias. Porém, a temática
do gênero como marcador de diferença
parece se fixar desde a infância.

    Acreditamos que a capacidade de criação e de mutação presente no
universo infantil vem sendo asfixiada, de maneira incansável, pela
postura das gerações mais velhas. A permanente reafirmação de que
os papéis de meninos e meninas são distintos e hierarquizados
mantém os valores discriminatórios de uma cultura machista e
patriarcal, solidificando essa ideias sexistas já no período da infância.

Como eu posso estar contribuindo para a asfixia
da transformação social? 9



FRASES E COMPORTAMENTOS
QUE ENDOSSAM O

MACHISMO ESTRUTURAL
   Desde muito novas, crianças são condicionadas a corresponder aos
estereótipos de gênero, ainda que não os percebam nem os entendam. A
partir de padrões naturalizados, o papel social de gênero é imposto a
elas já na primeira infância, limitando-as e fazendo com que o
reproduzam. As crianças que nascem com sexo biológico feminino
brincam de ‘coisas de meninas’, como bonecas e utensílios de cozinhas.
Esses brinquedos passivos remetem às atividades domésticas, como
cuidar da casa e dos filhos, tarefas socialmente atribuídas às mulheres.
Diferentemente dos garotos, que brincam com jogos de inteligência,
experiências e carros, as meninas não são desafiadas a pensar ou a agir
de forma criativa.

  Como exemplo disso, pode-se mencionar as
seguintes colocações: “senta que nem
mocinha”; “meninas devem se dar o respeito”;
“isso é coisa de menino/menina”; “já pode
casar”. A partir delas, percebemos que as
garotas aprendem que devem limitar seus
pensamentos, falas e comportamentos para
serem agradáveis, recatadas e solícitas,
características que não são cobradas de uma
criança do sexo oposto.

  Além disso, há frases ditas por adultos a crianças que também
endossam o machismo estrutural e atingem, na maioria das vezes, as
meninas, à medida que se pretende moldar o comportamento delas
desde cedo.
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EXPERIÊNCIAS DE
DESIGUALDADE DE GÊNERO NA

INFÂNCIA 
    Em pleno século XXI, ainda tratamos meninas e meninos de
maneiras distintas. Tais disparidades de tratamento podem ser
observadas desde a infância e acabam por acompanhar os indivíduos
por toda a vida. Situações aparentemente simples como incentivar
meninas a brincar de bonecas e meninos a jogar futebol acabam por
traçar um padrão de comportamento para cada indivíduo de acordo
com seu gênero. É esperado que meninas sejam mais caseiras e
domésticas, e que os meninos sejam mais aventureiros e atléticos. 
   Identificar estas situações é o primeiro passo para conseguirmos
contestar os papéis sociais de gênero e as desigualdades existentes. Por
isso, trouxemos algumas experiências de gênero na infância para
ajudar nesse processo de identificação.
    No artigo intitulado “Relações de gênero na infância: a experiência
em uma escola democrática”, a professora Divamary Borges relata
observações feitas durante um período de seis meses em que esteve em
contato com uma escola progressista e privada. Pelo fato deste
ambiente escolar ser mais libertário do que o de instituições
convencionais, as crianças se relacionam com autonomia entre elas, o
que facilita a observação de seus comportamentos. 
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EXPERIÊNCIAS DE
DESIGUALDADE DE GÊNERO NA

INFÂNCIA 
   Diferenças podiam ser facilmente observadas, como nos momentos
lúdicos: “Nas brincadeiras com uso de fantasias, por exemplo, o menino
se intitulava “prefeito”, enquanto as outras três meninas que
brincavam junto eram de “madame”, “fada” e “empregada”. Desta vez
pude considerar mais um par homólogo de representação simbólica do
forte/frágil, assim como uma posição hierárquica”. 
  Além dos impactos sobre a figura da mulher, estes papéis também
impactam os homens de forma muito negativa, com a chamada
masculinidade tóxica: “[...] ressalto que percebi uma notável
flexibilidade das feminilidades entre as meninas, ressignificando
múltiplas formas de ser menina para além de valores simbólicos
femininos, como a extroversão e a ocupação dos lugares de forma
ampla. Exemplo disso é a seguinte fala que tive a oportunidade de
escutar: “pensando bem, é mais fácil menina brincar com brinquedo de
menino ou usar roupas pretas, azuis, do que menino gostar de rosa”.
   No videoclipe da música “Nosso gênero vem de Deus”, a diferenciação
de brincadeiras de acordo com o gênero é explicitada: meninos
brincam com carrinhos e meninas com bonecas. Além disso há a
vinculação do sexo biológico com os comportamentos esperados de
cada gênero com as frases “sou menina feminina” e “sou menino
masculino”. Essas situações e falas presentes na música e nos relatos de
Divamary exemplificam como as experiências de desigualdade se
iniciam na infância e, como sabemos, são perpetuadas para o resto da
vida dos indivíduos.
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EXPERIÊNCIAS DE
DESIGUALDADE DE GÊNERO NA

INFÂNCIA

Qual seu gênero e idade?
O que você lembra quando pensa nas cores rosa e azul?
O que você lembra quando pensa na sua mãe e pai? 
Qual o nome das suas professoras e professores? 
O que quer ser quando crescer?
Qual seu personagem de desenho e brincadeira favoritos?

     Para obtermos mais dados a respeito deste tema, nós realizamos
uma pesquisa no ano de 2020 com crianças (meninos e meninas de até
18 anos), realizada por meio de um formulário, no qual fizemos as
seguintes perguntas: 

  Obtivemos um número praticamente igual de respostas entre
meninos e meninas: 7 e 8 respectivamente, com idades variando entre
4 e 16 anos. Pudemos observar que crianças mais novas tendem a ter só
professoras e conforme envelhecem passam a ter professores também.
Quanto às cores as respostas variaram: algumas crianças relacionavam
as cores aos gêneros (rosa para meninas e azul para meninos)
enquanto outras pensavam em objetos ou sentimentos. 
  As profissões foram bem diversas, mas o modo como cada criança
enxergava seu pai e mãe tendeu a ser bem semelhante. No entanto,
diferentemente da figura da mãe, o pai em alguns casos foi retratado
como uma figura mais austera e responsável pelos castigos. As
brincadeiras variaram muito entre os gêneros, porém, observamos um
padrão nos personagens favoritos: nenhum menino escolheu uma
princesa e nenhuma menina escolheu um super-herói, mas o oposto
ocorreu com bastante notoriedade. 13



EXPERIÊNCIAS DE
DESIGUALDADE DE GÊNERO NA

INFÂNCIA 

  Se por um lado os pais têm um papel fundamental na
educação das crianças, a escola ainda é um ambiente
onde elas passam muito tempo e, por consequência, onde
estereótipos de gêneros são criados, reforçados ou
desconstruídos. 
  Por isso, não é difícil encontrar situações em que há
influência direta da desigualdade entre gêneros, como a
diferença entre o comportamento de meninas e meninos
da mesma idade. Assim, achamos importante não nos
atermos somente à teoria, mas também a relatos de
professoras sobre experiências relacionadas aos papéis
de gênero e como eles podem ou não influenciar as
crianças já na educação básica.

e a perspectiva dos educadores?
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“AS MENINAS SÃO MAIS MEIGUINHAS , SÃO
MAIS DÓCEIS , MAIS CAPRICHOSAS , MAIS
ATENCIOSAS . OS MENINOS GOSTAM MAIS DE
BRINCAR , SÃO MAIS DESCUIDADOS , MAIS
AGITADOS ,  TEM  UMA  DIFERENÇA  MUITO
GRANDE.”

“NAS CORES ELES SE
PRENDEM , O AZUL E O COR
DE ROSA, A  GENTE  MESMO
ADULTO  ACABA  IMPONDO
ISSO, SE  VOCÊ  VIR  AS
PORTAS  DOS  BANHEIROS  É
AZUL  DOS  MENINOS  E  ROSA
DAS  MENINAS.”

“NORMALMENTE AS MENINAS SÃO MAIS
TRANQUILAS QUE OS MENINOS . AS MENINAS
FALAM MUITO E OS MENINOS SÃO MAIS
AGITADOS ASSIM COM O CORPO . AS CLASSES
COM MAIS MENINOS SÃO MAIS AGITADAS . AS
MENINAS, EU  COSTUMO  CHAMÁ-LAS  DE
PRINCESAS, ENTÃO  É  UMA  RELAÇÃO  MAIS
MEIGA, MAIS  DOCE  MESMO. E  OS  MENINOS
SÃO  OS  MEUS  RAPAZES... OS  MEUS  RAPAZES
SÃO  MAIS  ATIVOS, GOSTAM  DE  CORRER, DE
PULAR, NÃO  PARAM  QUIETOS  NO  LUGAR .”
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“A MESMA MENINA QUE GOSTA DE JOGAR
FUTEBOL , USA TÊNIS COM CORES
DIFERENCIADAS . SE É UMA MENINA NOS
MOLDES NORMAIS NÃO VAI COMPRAR UM
TÊNIS BEM MASCULINO , VAI COMPRAR UM
TÊNIS DA BARBIE , DA HELLO KIT . NÃO VAI
QUERER UM TÊNIS VERDE MUSGO COM UMA
BOCA CHEIA DE DENTES NA FRENTE . POR
ISSO NESSE MOMENTO ELA FUGIRIA DOS
PADRÕES NORMAIS . E  PARA  ELA  ISSO  É
MUITO  TRANQUILO, E  PARA  AS  OUTRAS
CRIANÇAS  DA  CLASSE  TAMBÉM, NUNCA
NINGUÉM  FEZ  UM  COMENTÁRIO, NEM
PERCEBEM. ELA É FILHA ÚNICA , NÃO TEM
IRMÃO , NÃO TEM IRMÃ . ELA FEZ O
PARÂMETRO DELA , ENTÃO ELA FEZ A
ESCOLHA DELA . NÃO EXISTE UM MODELO
PREESTABELECIDO , SE ELA QUISER CHUTAR A
BOLA EM CASA , PODE .”
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POLÍTICA E SEUS REFLEXOS
NAS DESIGUALDADES DE
GÊNERO NA INFÂNCIA 

  É impossível falar no enfrentamento à
desigualdade de gênero na infância sem passar
pelos rumos que a política e seus agentes tomam,
uma vez que é por meio deles que são desenhadas as
diretrizes das políticas educacionais.

     Entretanto, a redação do inciso III deste artigo foi alterada após
sofrer pressão de alguns grupos dentro do Congresso nacional,
principalmente religiosos, como a bancada evangélica.

I - erradicação do analfabetismo;
III - superação das desigualdades educacionais, com ênfase na
promoção da cidadania e na erradicação de todas as formas de
discriminação;
IV - melhoria da qualidade da educação;
V - formação para o trabalho e para a cidadania, com ênfase
nos valores morais e éticos em que se fundamenta a sociedade;
X - promoção dos princípios do respeito aos direitos humanos,
à diversidade e à sustentabilidade socioambiental.

Com isso, é válido lembrar do Plano Nacional de Educação (PNE), que
trouxe como um de seus objetivos a superação de diversas formas de
desigualdades, como pode ser observado no seu artigo 2º:
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       No texto original, o inciso III dizia: “a superação das desigualdades

educacionais, com ênfase na promoção da igualdade racial, regional,

de gênero e de orientação sexual e na erradicação de todas as formas

de discriminação”. Assim, deixava bastante claro que a promoção da

igualdade de gênero também seria uma de suas metas.

  Todavia, como já foi dito, grupos conservadores associaram a

expressão “igualdade de gênero” ao termo cunhado pela Igreja

Católica, “ideologia de gênero”, por volta da década de 1990, escrito

pelo papa Bento XVI, o alemão Joseph Ratzinger. Para a Igreja, as

novas abordagens sobre gêneros desconsideravam o caráter biológico

na sua construção, afirmando que tudo seria uma “construção social”,

e desse modo contrariava alguns preceitos de sua fé.

POLÍTICA E SEUS REFLEXOS
NAS DESIGUALDADES DE
GÊNERO NA INFÂNCIA

A partir de então, uma série de ataques
surgiram contra qualquer política que
minimamente mencionasse a palavra
“gênero”. Esses ataques costumam chamar
as políticas promotoras da igualdade de
"ideologia", a fim de desqualificar a
promoção da equidade gênero, pois, na
visão desses grupos, se é apenas uma
ideologia, ela pode ser desconsiderada.
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   Afirmar que os estudos que tratam sobre a diferença entre os gêneros,
as relações de poder e os impactos dessas relações na sociedade não
passam de uma ideologia, além de falacioso, é perverso, porque
perpetua estruturas de opressão que estão sendo questionadas no
mundo todo. Em função disso, a Associação Brasileira de Antropologia
(ABA) publicou o “Manifesto pela igualdade de gênero na educação:
por uma escola democrática, inclusiva e sem censuras”, assinado por
113 pesquisadores e grupos de estudos, procurando rebater esses
ataques baseados na religiosidade.

POLÍTICA E SEUS REFLEXOS
NAS DESIGUALDADES DE
GÊNERO NA INFÂNCIA

  Ao acompanhar os noticiários é possível ver ataques frequentes às
políticas de equidade de gênero. A ministra da Mulher, da Família e dos

Direitos Humanos, Damares Alves, tornou-se
um dos grandes expoentes que lutam contra
a “ideologia de gênero”, conhecida pela frase
“meninos vestem azul e meninas vestem
rosa”. A fala da ministra é perigosa, porque
reflete a crença de que meninos e meninas
têm diferentes papéis sociais desde a
primeira infância. Além disso, a ministra
ocupa um cargo no Governo Federal  e está,
assim como muitos outros, em posição de
atrasar e se opor às políticas de igualdade,
tão urgentes para a formação das crianças e
para promover uma sociedade mais justa. 19



   Portanto, fica nítida a importância da esfera política para o avanço
ou retrocesso das políticas que pregam a equidade de gênero. Existem
grupos capazes de impedir essas pautas, como foi visto na redação das
diretrizes do PNE, mas também existem aqueles que estão lutando
pela progressão dessas questões. 
  Dessa maneira, aproximar-se da política é fundamental para a
promoção de modelos educacionais que quebrem o ciclo vicioso de
diferenciação dos papéis sociais segundo o gênero, visto que é desde a
infância que esse processo de separação tem início. Assim, apoiar
políticos e projetos que se importam com a equidade de gênero, é
também apoiar uma sociedade mais livre e mais justa, que questiona
padrões de comportamentos anacrônicos e não mais condizentes com
o mundo de hoje.

POLÍTICA E SEUS REFLEXOS
NAS DESIGUALDADES DE
GÊNERO NA INFÂNCIA
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PROPOSTA DE INTERVENÇÃO
  A desigualdade de gênero, como já mencionado, é um problema
que se manifesta antes mesmo das crianças nascerem e permanece
durante toda a infância, designando papéis sociais distintos para
meninos e meninas. Para que as próximas gerações vivam em uma
sociedade mais justa e igualitária, na qual elas sejam valorizadas
independentemente de seu gênero, é necessário pensar em
estratégias que reduzam essas disparidades. O combate à
desigualdade de gênero na infância e na educação é possível, mas
também é complexo e exige grande participação social para a
transformação dessa realidade.

  Duas esferas devem ser analisadas quando pensamos em propostas
de intervenção para a problemática em questão: a individual e a
coletiva. A primeira corresponde ao que nós, enquanto indivíduos,
podemos realizar para não reproduzir comportamentos que
endossem o sexismo e o machismo. A segunda diz respeito ao que a
sociedade, o poder público e suas instituições, incluindo a nossa
Faculdade de Direito, podem fazer para que a desigualdade de
gênero na infância deixe de ser um problema.
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Estude sobre o tema1.
  O conhecimento é uma importante ferramenta de transformação social
e deve ser usado como uma forma de combater as desigualdades de
gênero na infância. Quando estudamos e nos informamos sobre
determinado tema, podemos refletir com profundidade sobre ele,
percebendo e identificando como, quando e onde ele está presente na
sociedade. Com isso, é possível fazer uma autoanálise e verificar se seu
discurso e seu comportamento contribuem para a reprodução do
machismo e do sexismo na infância, evitando também que eles se
reproduzam de maneira inconsciente.

  O diálogo é uma parte importante do processo de
desconstrução dos papéis de gênero.  Fale com as crianças

O que eu posso fazer?

2. dialogue sobre o tema 

e mostre que meninos e meninas não são diferentes. Opte por desenhos
mais representativos, sem a tradicional narrativa sexista. Estimule
brincadeiras entre meninas e meninos, divida tarefas domésticas
igualmente e explique o porquê disso.
  Com os adultos, introduza o tema para aqueles que não o conhecem,
especialmente para os pais e mâes. Muitas vezes, eles nunca refletiram
sobre as desigualdades de gênero na infância, e só reproduzem aquilo
que lhes foi ensinado, reforçando o machismo e o sexismo
inconscientemente. Além disso, crianças aprendem por meio de
exemplos, então, é importante que os pais sejam a mudança dos
padrões desiguais vigentes, dividindo o cuidado doméstico com os
filhos de maneira igualitária, não reprimam as formas com que as
crianças se expressam e não falem que certo comportamento é “de
menina” ou “de menino". 22



  Não existem brinquedos “de menina” e "de menino”; bonecas e
carrinhos são apenas brinquedos. Rosa e azul são apenas cores.
Tarefas domésticas devem ser feitas por todos que moram na casa e
não somente pelas meninas e mulheres. Demonstrar sentimentos é
importante para todos os seres humanos, porque estimula o
desenvolvimento de habilidades socioemocionais e meninos têm o
direito de sentir, de chorar e de serem sensíveis, mesmo que digam
o contrário.
  Esses são apenas alguns exemplos de questionamentos que podem
ser feitos sobre os papéis de gênero atribuídos socialmente. Não
devemos incentivar nossas filhas, irmãs e alunas a acreditarem que
sua função é diferente e inferior a dos homens, e sim estimulá-las a
agir, a falar, a se impor e a se vestir da maneira que quiserem e não
como a sociedade espera. Temos que educar nossos meninos para
que sejam homens que assumam responsabilidades, que
demonstrem seus sentimentos, que não performem uma
masculinidade tóxica, nem diminuam as mulheres.

“Se não empregarmos a camisa de força
do gênero nas crianças pequenas,

daremos a elas espaço para todo o seu
potencial.” (Chimamanda Ngozi

Adichie, Para educar crianças
feministas)

3. Questione os papéis de
gênero 

O que eu posso fazer?
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O que a coletividade pode
fazer?

  Como mencionado no capítulo “Política e seus reflexos nas
desigualdades de gênero na infância”, os líderes políticos são
importantes expoentes na luta contra as desigualdades de gênero na
infância. Entretanto, é possível que eles atuem no sentido contrário à
promoção de uma igualdade entre meninos e meninas através de
discursos que reforçam pensamentos e costumes conservadores. Por
isso, é necessário eleger representantes que estejam comprometidos
com a construção de uma sociedade mais igualitária e justa para
todos e não aqueles que reforçam os preconceitos por meio de seus
posicionamentos políticos.
   

Política e seus líderes1.
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Além disso, precisamos de políticas públicas
voltadas para a redução dessas desigualdades de
gênero em todos as esferas sociais e,
principalmente, aquelas que visem à promoção de
uma educação de maior qualidade, inclusiva e não
discriminatória. O Plano Nacional de Educação
(PNE), antes de sua edição, como mencionado,
tratava diretamente de diversos tipos de
desigualdades, incluindo a de gênero, e estabelecia
que a educação deveria atuar no sentido de
erradicá-las. Portanto, como Paulo Freire escreveu
na Terceira Carta Pedagógica, "se a educação
sozinha não transforma a sociedade, sem ela
tampouco a sociedade muda."



O que a coletividade pode
fazer?

2. Faculdade de Direito da
Universidade de São Paulo

   Enquanto formadora de futuros pesquisadores e juristas, a Faculdade
de Direito da USP deveria se posicionar contra a desigualdade de gênero
na educação e na infância, pois suas alunas e alunos, atuais e futuros, são
diretamente impactados por essa disparidade. Porém, sabemos que nem
sempre a realidade é essa, já que a universidade ainda é um espaço que
reproduz o machismo, o sexismo, o racismo e outros tipos de
discriminação, seja na composição predominantemente masculina e
branca de seu corpo docente ou nas violências presentes nas salas de
aula, por exemplo.

  Apesar da constatação de que a universidade pode ser um espaço que
endossa as desigualdades de gênero, existem iniciativas que vão na
contramão dessa realidade e tentam tornar nossa faculdade um espaço
mais justo e democrático. Como exemplo, podemos citar a própria
disciplina para a qual esse projeto foi feito, chamada “Direito e Equidade
de Gênero”, que tem como objetivo discutir as dinâmicas de gênero em
nossa sociedade, sempre entrelaçada com uma perspectiva
intersseccional. Ter um espaço democrático e seguro, incentivado pelas
próprias professoras da universidade, contribui para que a problemática
de gênero seja debatida e vista, permitindo que as alunas e alunos
pensem sobre o tema e sobre possíveis soluções.
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INDICAÇÕES DE MATERIAIS
QUE TRATAM SOBRE O TEMA

"Para educar crianças feministas - Um manifesto" (2017)
- Chimamanda Ngozi Adichie 

1.

Escrito para uma amiga que acaba de ter uma
filha, Chimamanda, nessa obra, apresenta 15
sugestões de como educar uma criança a partir de
uma perspectiva feminista. A linguagem simples
facilita a leitura e permite que todos tenham
acesso aos ensinamentos da autora. "Para educar
crianças feministas - Um Manifesto" é uma leitura
obrigatória àqueles que querem entender melhor
sobre o tema da desigualdade de gênero na
infância e sobre como evitá-la.

2. "The Mask You Live In" (2015)
"The Mask You Live In" (2015) é um documentário
que mostra quais são os impactos sociais e
psicológicos de uma criação que reforça a
masculinidade tóxica em meninos, ressaltando
que comentários "inofensivos", como "homem não
chora", têm reflexos diretos na vida adulta dos
homens e em seus relacionamentos interpessoais.
Além disso, a obra trata sobre outros temas, como
a cultura do estupro e o consumo excessivo de
pornografia pelos homens. 

26



INDICAÇÕES DE MATERIAIS
QUE TRATAM SOBRE O TEMA

3. EU SOU MALALA (2013)
Malala Yousafzai se tornou, aos 16 anos, símbolo
mundial do ativismo pacífico e a pessoa mais
jovem a receber o Prêmio Nobel da Paz. O livro
"Eu sou Malala", escrito por ela, narra o contexto
do controle que o grupo terrorista Talibã
exerceu sobre o Swat, região do Paquistão onde
morava. Apesar dos perigos, Malala não deixou
de lutar por  seu direito de estudar. Por causa
dessa luta, foi baleada na cabeça por um dos
integrantes do  grupo e, felizmente, conseguiu
sobreviver.

4. Anne with an E (2017 - 2020)
A série da Netflix "Anne With an E" conta a
história da orfã Anne, que é adotada por dois
irmãos de uma pequena cidade canadense no
início do século XX. Encarando os diversos
desafios impostos por ter que amadurecer em
um contexto permeado pelo machismo, Anne
encara suas dificuldades com força e
graciosidade, inspirando as pessoas e tirando-as
de sua zona de conforto. 
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INDICAÇÕES DE MATERIAIS
QUE TRATAM SOBRE O TEMA

5. Cartilha e Vídeo: "Girlhood Interrupted: The Erasure of
Black Girls Childhood" (2017)

A cartilha e o vídeo batizados de "Girlhood
Interrupted" mostram os tristes resultados da
pesquisa realizada pela Georgetown Law, que
mostra o processo de adultização das crianças
negras, consideradas "menos inocentes" que as
brancas, problema que atinge especialmente as
meninas. 

6. "Memórias escolares de Travestis: Narrativas de um 'Não
Lugar'" (2020)- Bruno do Prado Alexandre
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"Memórias escolares de Travestis: narrativas de
um 'não lugar'" é uma obra que guia o leitor
pelas histórias de vida de crianças relegadas à
marginalidade, a um 'não lugar', desde a
infância, por não se encaixarem nos padrões de
gênero vigentes na sociedade. A escola, apesar
de ser vista como um espaço de integração e
socialização, é mais um espaço que excluí
corpos travestis, e o livro de Bruno mostra a
resistência diária dessas pessoas. 



A história de uma princesa sem príncipe:
Moana ainda é jovem, mas possui em suas
mãos o propósito de salvar a ilha onde vive a
sua comunidade. Essa missão é cultivada ao
longo dos anos por sua avó, e para  alcançar
seu objetivo, a menina precisa passar por cima
de esteriótipos e superar preconceitos. Com
extrema coragem e determinação, Moana
embarca sozinha em uma aventura pelos
mares e demonstra, ao longo de todo o
percurso, o poder da força feminina.

INDICAÇÕES DE MATERIAIS
QUE TRATAM SOBRE O TEMA

O filme "Valente", da Disney, conta a história
de Merida, princesa de um reino medieval que,
diferentemente do que é esperado de sua
parte, não quer se casar com nenhum dos
pretendentes escolhidos por seus pais. O filme
rompe com o ideal de princesa indefesa feito
durante muito tempo pela própria Disney,
estimulando toda uma nova geração de
meninas a serem donas de seu próprio
destino.

7. valente (2012)

8. Moana - Um Mar de Aventuras (2016) 

Opções para crianças: 
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