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 Quando eu era criança me falaram que boneca era “coisa de 

menina” e carrinho “coisa de menino”  

Eu ainda nem sabia definir o arco-íris de cores, quando me falaram 

que azul é para menino e rosa para menina. Como assim?  

No meu aniversário de sete anos ganhei uma boneca, mas não era 

exatamente o que eu queria. Os adultos disseram que era de uma 

boneca que eu precisava para me divertir.  

Quando eu perguntei o porquê, recebi uma resposta curta do tipo 

“porque sim”  

Mas, porque sim não é resposta!! 

Disseram-me que eu deveria ser doce, tímida e calada. Uma boa 

“moça” prendada pronta para casar. Mas,  por quê eu deveria 

casar?  

Disseram-me que eu deveria aprender a cozinhar para conquistar um 

marido. Mas, esqueceram de perguntar se eu queria um marido!  

Desde muito pequena, minha mãe já me ensinava a limpar a casa, 

fazer comida, enfatizava que um dia eu iria casar. 

Não entendia o porquê eu tinha que ajudar minha mãe nas tarefas 

domésticas, enquanto meus irmãos brincavam na rua. E ainda por 

cima, eles zombavam de mim “você é meninas”  “lavar louça é coisa 

de mulher” “ arrumar a casa é sua obrigação!. Tudo o que eu queria 

era socar a cara deles (risos).  

Na casa, na rua, na escola, na igreja todos faziam questão de me 

definir como “menina”, por meios de coisas, objetos, brinquedos, 

brincadeiras.  Mas, afinal, objetos, brinquedos, brincadeiras têm 

sexo? .  

Para tudo isso, podemos encontrar uma resposta na raiz da sociedade 

patriarcal, capitalista e sexista.  



 
 

Contra tudo que nos divide, nos separa: ousamos lutar! 

                                                                           A autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

DIVISÃO SEXUAL DOS BRINQUEDOS INFANTIS: uma reprodução da ideologia 

patriarcal 

 

RESUMO 

 

O presente trabalho versa sobre a análise da ideologia patriarcal/capitalista na definição dos 

brinquedos e brincadeiras infantis.  Sob esse prisma, os brinquedos e brincadeiras são vistos 

como manifestações concretas da ideologia patriarcal/capitalista que reproduz aspectos do 

modo pelo qual este sistema é pensado e materializado na vida real dos sujeitos. Trata-se, 

portanto, de um exercício crítico, a fim de compreender o conteúdo material que permeia as 

representações presentes nos brinquedos e brincadeiras que refletem, sobremaneira, na 

consciência das crianças numa sociedade patriarcal-racista-capitalista. Nessa perspectiva, 

propusemos identificar como a educação pública, em Mossoró/RN, estabelece os brinquedos e 

brincadeiras para as crianças, segundo o sexo, compreendendo-os como um dos elementos 

preponderante na reprodução da divisão sexual do trabalho na educação infantil. A análise 

presente se utilizou dos fundamentos do materialista-histórico e dialético e do feminismo. 

Apoiamo-nos nas categorias teórico-motodológicas: Patriarcado; Divisão Sexual do Trabalho; 

Divisão Sexual dos Brinquedos Infantis e Relações sociais de sexo, tendo como principais 

referenciais: Cisne (2014, 2013, 2012), Chaui (1988), Delphy (2009), Devreux (2005), 

Falquet (2008), Hirata (2007), Iasi (2007), Lukács (2003), Marx (2009, 1989, 1859‑1982), 

Mészáros (2005 2002), Saffioti (2004, 1987, 1979, 1973), Toledo (2001), Konder (2002), 

Kergoat (2010, 2009). Como uma investigação de natureza qualitativa, utilizamos a pesquisa 

bibliográfica e de campo. Para a coleta dos dados utilizamos como instrumento a técnica de 

oficina e entrevista contendo um roteiro de perguntas semiestruturadas. Para tanto, realizamos 

a pesquisa de campo na Unidade de Educação Infantil (UEI): Adalgisa Fernandes Moreira e 

na Escola Municipal Monsenhor Mota, ambas, em Mossoró/RN, por meio da materialização 

de oficinas com crianças de 4 a 5 anos. Também realizamos entrevistas semiestruturadas com 

três professoras das respectivas escolas escolhidas como lócus da pesquisa, a fim de investigar 

como elas compreendem a divisão sexual dos brinquedos e das brincadeiras infantis. A 

interpretação dos dados foi realizada por meio da análise reflexiva e interpretativa dentro de 

uma perspectiva qualitativa à luz do materialismo histórico dialético, fazendo uma 

decomposição dos dados e buscando as relações entre as partes que foram decompostas, 

articulando com o conhecimento teórico sobre a problemática na perspectiva de atingir os 

objetivos pretendidos com a pesquisa.   Com o nosso estudo, constatamos que a divisão 

sexual dos brinquedos é legitimada ideologicamente e estruturada nas bases sociais pelo 

princípio da separação existente entre brinquedos de meninos e brinquedos de meninas, a qual 

é ancorada na divisão sexual do trabalho, que por sua vez, encontra nessa base condições para 

garantir a produção e reprodução da força de trabalho, bem como a exploração e 

desvalorização do trabalho das mulheres, indispensável à lógica de acumulação do capital. 

Para nós, a divisão sexual do trabalho é uma base material determinante para a construção 

dessa ideologia de naturalização dos sexos. Assim, compreendemos que o brinquedo é 

funcional ao capital, à medida contribui na naturalização da divisão sexual do trabalho, a qual 

é imprescindível para produção e reprodução do capital, ao reduzir custos e superexplorar a 

força de trabalho para o capital.  

 

Palavras-Chave: Ideologia.  Patriarcado. Capitalismo. Divisão Sexual dos Brinquedos 

Infantis.  



 
 

ABSTRACT 

 
The present work deals with the analysis of patriarchal / capitalist ideology in the definition of 

children 's toys and games. In this light, toys and games are seen as concrete manifestations of 

the patriarchal / capitalist ideology that reproduces aspects of the way in which this system is 

thought and materialized in the real life of the subjects. It is, therefore, a critical exercise in 

order to understand the material content that permeates the representations present in the toys 

and games that reflect, especially, in the children's consciousness in a patriarchal-racist-

capitalist society. From this perspective, we propose to identify how public education in 

Mossoró/ RN establishes toys and games for children according to sex, understanding them as 

one of the preponderant elements in the reproduction of the sexual division of labor in early 

childhood education. The present analysis was based on the foundations of materialist-

historical and dialectical and feminism. We support ourselves in the theoretical-motological 

categories: Patriarchate; Sexual Division of Labor; (1999), Chaui (1988), Delphy (2009), 

Devreux (2005), Falquet (2008), Hirata (2007) Iasi (2007), Lukacs (2003), Marx (2009, 1989, 

1859-1982), Mészáros (2005 2002), Saffioti (2004, 1987, 1979, 1973), Toledo (2001), 

Konder (2002), Kergoat 2010, 2009). As an investigation of a qualitative nature, we used 

bibliographical and field research. In order to collect the data we use as an instrument the 

workshop technique and interview containing a script of semi-structured questions. To do so, 

we conducted the field research at the Infant Education Unit (UEI): Adalgisa Fernandes 

Moreira and at the Monsenhor Mota Municipal School, both in Mossoró / RN, through the 

realization of workshops with children from 4 to 5 years. We also conducted semi-structured 

interviews with three teachers from the respective schools chosen as the locus of the research, 

in order to investigate how they understand the sexual division of toys and children's play. 

The interpretation of the data was carried out by means of reflective and interpretative 

analysis within a qualitative perspective in the light of dialectical historical materialism, 

making a decomposition of the data and searching the relations between the parts that were 

decomposed, articulating with the theoretical knowledge about the problematic in the 

prospects of the research. With our study, we verified that the sexual division of toys is 

ideologically legitimized and structured in the social bases by the principle of the separation 

between toys of boys and toys of girls, which is anchored in the sexual division of labor, 

which in turn finds on this basis, conditions to guarantee the production and reproduction of 

the labor force, as well as the exploitation and devaluation of women's labor, indispensable to 

the logic of accumulation of capital. For us, the sexual division of labor is a material basis for 

the construction of this ideology of naturalization of the sexes. Thus, we understand that the 

toy is functional to capital, as it contributes to the naturalization of the sexual division of 

labor, which is essential for the production and reproduction of capital, by reducing costs and 

overexploiting the labor force to capital. 

 

Keywords: Ideology. Patriarchate. Capitalism. Sexual Division of Children's Toys. 
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INTRODUÇÃO 

 

Por um mundo onde sejamos socialmente iguais, humanamente 

diferentes e totalmente livres. 

Rosa Luxemburgo 

 

 

Os brinquedos, objetos corriqueiramente utilizados no decorrer de brincadeiras, são 

apreendidos na práxis utilitarista numa dimensão aparentemente lúdica, marcada pela não-

seriedade. Revelam-se, todavia, como instrumento ímpar de reprodução da ideologia 

patriarcal-capitalista. Na aparência do cotidiano nem sempre é possível notar a marca dessa 

dominação ideológica, que tenta forjar e manipular a consciência das crianças e impor 

aspectos peculiares do modo pelo qual a sociedade patriarcal-capitalista é pensada, 

reproduzida, figurada e apresentada em brinquedos.  Dessa forma, muitos brinquedos são 

produzidos com a intenção de ensinar às crianças diferentes funções e comportamentos 

socialmente aceitos. Trata-se, portanto, de explicitar diferenças estereotipadas de cada sexo, 

separar, delimitar espaços e induzir as crianças a agirem conforme o binômio ―feminino‖ e 

―masculino‖, pautado pela lógica da divisão sexual do trabalho. Ao buscarmos um brinquedo 

em uma loja, o primeiro questionamento que os vendedores(as) nos fazem: ―é para menina ou 

menino?‖ Neste momento percebe-se como os discursos se repetem na mesma direção que 

delimita os brinquedos de acordo com o sexo, o que acaba reforçando o controle sobre a 

formação de meninas e meninos, ainda, por vezes, inconscientemente, devido à naturalização 

dos sexos.  

Assim, os brinquedos são assimilados aos papéis conservadores do ―ser homem e ―ser 

mulher‖ estabelecidos pelo patriarcado, como ―casinhas‖, jogos de panela, pratos, vassouras e 

bonecas similares a bebês reais, que expressam atividades reprodutivas, exercidas 

majoritariamente por mulheres. Já os brinquedos para meninos, por sua vez, estão associados 

ao espaço público e não mantêm nenhuma relação com a paternidade, tampouco com as 

atividades domésticas. Nesse sentido, os brinquedos possuem uma carga ideológica patriarcal 

que assume, na socialização das crianças, um papel na reprodução das desigualdades nas 

relações sociais entre homens e mulheres. 

A desigualdade entre homens e mulheres, historicamente naturalizada nas relações 

sociais, encontra na educação sexista um suporte ideológico para sua reprodução cotidiana. 
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Entende-se por educação sexista aquela que não apenas educa as crianças de maneira 

diferente, mas desigual, baseada na naturalização dos sexos. Um fio condutor que possibilita a 

construção desse arranjo assimétrico entre os sexos reside nas explicações presumidas em 

torno determinantes biológicos. Ou melhor, na essência do que é considerado ―feminino‖ e 

―masculino‖, que justifica e determina, à luz dos pensamentos sexistas, as ―habilidades, 

qualidades, profissões, brinquedos ou espaço ditos de homem ou de mulher‖ (CISNE; 

BRETTAS, 2009, p. 61). Nesse sentido, utilizam-se dos determinantes biológicos, em seus 

aspectos físicos, psíquicos e comportamentais para justificar diferentes habilidades sociais, 

talentos e aptidões para impor um lugar de gênero na sociedade patriarcal-capitalista.  

Questionar essa dicotomia que separa homens e mulheres, atribuindo papéis de acordo 

com o sexo, é perceber que as representações do ―feminino e do masculino‖ não são 

determinadas biologicamente, mas pelas relações sociais. Nesse sentido, a educação de 

meninos e meninas tem um papel basilar na formação de valores e da cultura de gênero, 

construídos essencialmente por meio de instituições como família, igreja e escola. Como nos 

apontam Cisne e Brettas (2009, p. 61): ―essas instituições alimentam um conjunto de valores 

conservadores sobre o comportamento de homens e mulheres – engendrado por meio da 

educação familiar, religiosa e escolar [...]‖. 

Nesse sentido, tratar dessa problemática voltada para as relações de dominação na 

construção da ideologia patriarcal presente nos brinquedos e brincadeiras infantis, exige uma 

reflexão analítica da construção e reprodução das relações sociais de sexo na sociedade 

patriarcal-capitalista. 

As questões que motivaram a presente investigação surgiram diante da nossa 

necessidade de compreender como a ideologia patriarcal se expressa nos brinquedos e 

brincadeiras infantis, posto que a estrutura social dominante está  sempre criando estruturas 

materiais e simbólicas. Em outras palavras, os interesses dominantes tecem elementos 

ideológicos, debruçando-se numa realidade multifacetada, num contínuo tecer do cotidiano 

instituído, no qual estratégias dominantes recriam valores que vão sendo impostos as crianças.  

O interesse por essa temática surgiu desde a graduação, quando na monografia
1
, 

realizamos uma pesquisa
 
de campo em algumas lojas no West Shopping (Americanas e Ri 

Happy), localizado na cidade de Mossoró-RN, onde identificamos que os brinquedos estão 

                                                           
1
 Pesquisa de Monografia pelo curso de Serviço Social da Universidade do Estado do Rio Grande do norte/ uern, 

que teve como título: a influência da ideologia patriarcal na definição dos brinquedos infantis. 

 



14 
 

 

associados à lógica patriarcal que rege a divisão sexual do trabalho e dos brinquedos a ela 

correlacionada.  

Constatamos que os brinquedos estão intimamente relacionados com os interesses do 

sistema capitalista-patriarcal, que cuidou de absorver neste um conjunto de significados 

ligados aos papéis, comportamentos, aptidões, habilidades entre os sexos. Para corresponder a 

tais interesses, o capital se utilizada de uma relação hierárquica e subalternizada, no qual 

confere às mulheres um baixo prestígio social aos submetê-las aos trabalhos mais 

precarizados e desvalorizados, o que contribui de sobremaneira, com o aumento das taxas de 

lucros por meio da superexploração da força de trabalho feminina.  

Engana-se quem pensa que os brinquedos são simplesmente objetos inócuos, que não 

trazem nenhuma contribuição para com o modo de ser, agir e comportar-se das crianças. 

Desde cedo as crianças são cerceadas e convencidas a seguirem padrões comportamentais que 

representam as ideias e valores dominantes. É pensando nisso que o sistema patriarcal-

capitalista agirá, partindo da indústria de brinquedos que recria significados sexistas, marcado 

pelas relações sociais de sexo. 

Esse trabalho, além de outros resultados, despertou-nos, ainda mais, à importância de 

dar continuidade a este estudo, a fim de aprofundar a discussão sobre a divisão sexual dos 

brinquedos infantis.  Desse modo, objetivamos com este trabalho subsidiar as futuras 

pesquisas sobre a temática, tendo em vista que ainda é pouco abordada nos estudos feministas 

e no Serviço Social.  

Tivemos também a oportunidade de nos aproximar, mais diretamente, dos estudos 

feministas, como aluna especial na disciplina: Estudos Feministas e Relações Patriarcais de 

Gênero, ofertada no Programa de Pós-Graduação em Serviço Social e Direitos Sociais – 

PPGSS/UERN. Esta experiência alimentou ainda mais o desejo de aprofundar a investigação 

por compreendê-la como um instrumento de luta que pode contribuir com a formação da 

consciência crítica feminista, pautada em ações políticas e coletivas organizativas da categoria 

articulada com outras bandeiras de luta, na busca da superação do sistema patriarcal e 

capitalista, e construção de uma sociedade emancipatória, construída com base na igualdade e 

liberdade entre ambos os sexos.  

Além disso, como integrante do Núcleo de Estudos Sobre a Mulher Simone de 

Beauvoir (NEM), da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), nos 

aproximamos com linha de investigação feminista, apreendo elementos que não foram 

explorados no trabalho de monografia e, que de certa forma, nos possibilitou pensar a 

investigação para além daquilo que a priori tínhamos pensado. 
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Desse modo, essa pesquisa se propõe analisar os brinquedos e brincadeiras na 

estruturação dos papeis patriarcais presentes na educação sexista. O objetivo geral deste 

estudo consiste em analisar de que forma a ideologia patriarcal se expressa em brinquedos e 

brincadeiras na educação pública infantil, em Mossoró/RN. Para alcançar tal objetivo 

traçamos como objetivos específicos: investigar como as determinações materiais e 

ideológicas do patriarcado impactam na definição dos brinquedos infantis; compreender como 

os brinquedos e brincadeiras são trabalhados, segundo o sexo, na educação pública infantil, 

em Mossoró/RN; identificar como meninas e meninos compreendem e se relacionam com 

brinquedos e brincadeiras e identificar a compreensão dos/as educadores/as sobre a divisão 

sexual dos brinquedos e brincadeiras infantis.  

Desta sorte, o caminho trilhado nesta pesquisa exige um método que permita decifrar e 

analisar teoricamente tais elementos.  Tal método é entendido aqui como um caminho 

dialético que permite apreender as mediações que determinam a relação ente sujeito e objeto 

que se pretende desvelar. Compreendemos que o método é o caminho para se chegar ao 

conhecimento de uma determinada realidade. Neste prisma, o método que circunscreve este 

trabalho é fornecido pelo materialismo histórico-dialético, desenvolvido por Karl Marx. 

O caminho que traçamos orienta-se pela concepção de que o conhecimento não é 

construído por somas de partes isoladas, mas sim, por uma totalidade contraditória e dialética, 

constituídas por determinações recíprocas entre a totalidade e suas partes formando um todo 

concreto. Para tal, pretende-se situar o percurso teórico e metodológico sobre a compreensão 

das categorias de análise, sob a luz do materialismo histórico dialético, apreendendo o objeto 

de estudo numa relação profundamente ligada à divisão de classes e a forma particular como a 

classe dominante difunde suas ideias, tornando-as universais.  

A pesquisa é pautada numa abordagem qualitativa, posto que a mesma possibilita 

compreender a realidade em sua totalidade, permitindo apreender o objeto numa dimensão 

crítica  para além da aparência e causalidades dos fenômenos.  

Para tanto, realizamos uma pesquisa bibliográfica e de campo em duas escolas 

públicas de educação infantil em Mossoró (Unidade de Educação Infantil (UEI) Adalgiza 

Fernandes Moreira e na Escola Municipal Monsenhor Motta), por meio da materialização de 

duas oficinas com crianças de 4 a 5 de idade.  Realizamos também, três entrevistas 

semiestruturadas com os/as educadores (as) dessas unidades, a fim de investigar como eles 

compreendem a divisão sexual dos brinquedos e das brincadeiras infantis. O processo de 

pesquisa de campo foi, por vezes, doloroso, por ver crianças tão pequenas reproduzindo o 

machismo, racismo e o ódio por mulheres.  Principalmente no momento que presenciei as 
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crianças rejeitando brincar com uma boneca negra, por considerá-la ―feia‖, ―horrorosa‖. A 

entrevista com as professoras foi outro momento difícil, por ter que escutar de ―educadoras‖ 

respostas que reforçam a cristalização de papéis conservadores e dicotômicos entre homens e 

mulheres, bem como reproduz o sistema patriarcal, nos moldes da família heterossexual.  

Para apresentação desse estudo, organizamos esse trabalho em três capítulos. São eles, 

além dessa introdução e das considerações finais: 

Primeiro capítulo: caminhos teórico-metodológicos.  Neste, pretende-se situar o 

percurso teórico e metodológico sobre a compreensão das categorias de análise, sob a luz do 

materialismo histórico dialético, apreendendo o objeto de estudo numa relação com o sistema 

de dominação-exploração das mulheres, historicamente situado dentro das relações sociais de 

produção capitalista. 

Segundo capítulo: ideologia e alienação na sociedade patriarcal-capitalista: a divisão 

sexual do trabalho como determinação material fundante.  Aqui analisaremos as expressões 

do patriarcado como sistema de dominação e submissão feminina que dá suporte material para 

o desenvolvimento das representações ideológicas, encontrando na divisão sexual do trabalho 

seu pilar central. Tanto que a divisão sexual dos brinquedos se encontra radicalmente 

articulada com a lógica da divisão sexual do trabalho. Nessa perspectiva, entendemos que o 

patriarcado é um sistema significante para manutenção do domínio dos homens sobre as 

mulheres.  

No terceiro capítulo: educação sexista e divisão sexual dos brinquedos e  brincadeiras 

infantis .  Neste capítulo dar-se-á ênfase na educação como processo de formação da 

consciência humana, podendo ser determinante para construção de uma consciência crítica, ou 

um suporte para reprodução da ideologia dominante.  Outrossim, a educação nos moldes do 

capital é embebida da ideologia dominante heteropatriarcal, a qual deforma a consciência 

humana, inverte a realidade, impõe e explicita diferenças estereotipadas de caraterísticas de 

cada sexo. A educação sexista no capital separa, delimita espaços, e induz as crianças e os 

adultos a se comportarem e agirem, conforme o binômio naturalizante do que se considera 

―feminino‖ e ―masculino‖.  Neste horizonte, A educação, nos limites da lógica dominante, 

tem sido o servo do senhor do capital, escraviza e aprisiona o conhecimento, em todas as suas 

expressões, deturba a história real dos homens, inverte a realidade. A história de homens e 

mulheres é distorcida, reescrita e disponibilizada e propagandeada nos mais diversos 

aparelhos ideológicos, conforme os interesses do capital.  

Neste sentido, educação sexista é funcional  a divisão sexual dos brinquedos e 

brincadeiras. Desde a infância, meninas e meninos recebem uma educação sexista, mantendo 
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uma íntima relação com a divisão sexual do trabalho, tendo em vista que as crianças são 

cerceadas desde a infância a assumirem papéis a atividades de acordo com o sexo. Neste item, 

também daremos ênfase aos resultados da nossa pesquisa de campo. 

Neste horizonte, apresenta-se também uma reflexiva e interpretativa dos dados 

coletados na pesquisa de campo, no intuito de mostrar as representações ideológicas e 

matérias presente nos brinquedos infantis, que os separam entre brinquedos de meninas e 

meninos. 

Por fim, apresenta-se uma análise reflexiva sobre a necessidade de se construir uma 

educação libertária, feminista e emancipadora, que forme o ser humano numa dimensão 

crítica, voltada para a defesa da igualdade e da liberdade, numa busca constante de desvelar as 

relações sociais desiguais de sexo na sociedade capitalista, baseada na educação não sexista, 

no qual os seres humanos sejam capazes de respeitar as diferenças, sem transformá-las em 

desigualdades.  

 Sendo assim, foi por meio deste caminhar dialético, por vezes conturbado, 

conflituoso, com ou sem obstáculos, que nos propusemos a desenvolver esta 

pesquisa.  
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2 CAMINHOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS 

 

―... É fácil crer no que crê a multidão [...] 

difícil é saber o que é diverso‖ 

Goethe 

 

Este estudo é permeado por escolhas teórico-metodológicas, e, portanto, constitui em 

um referencial coerente com a perspectiva que consideramos mais adequada na investigação 

que nos propusemos a desenvolver, no caso, o marxismo.  

Buscaremos ir além do saber espontâneo, fortemente difundidos nos aparelhos 

ideológicos da sociedade, como família, escola e igreja, que defende essa estrutura e afirma a 

necessidade de manutenção e conservação do status quo das relações dominantes de sexo.  É 

na família que se inicia a ―domesticação‖ de meninas e meninos, e assim vão sendo 

desenhados os papéis do que é ser homem ou mulher, imputando posições que estes devem 

assumir de acordo com o sexo, afirmando, dessa forma, a suposta ―diferença natural‖ para 

estabelecer atribuições e deveres, considerados ―femininos ou masculinos‖.  A igreja também 

contribui com a produção e reprodução de princípios, (des)valores, preconceitos que reforçam 

a dominação e controle das mulheres por meio de ensinamentos de cunho conservador, 

preconceituoso e estigmatizastes que acabam, por vezes, estimulando o ódio e o desamor 

entre as pessoas, já que muitas não são aceitas, por fugirem aos padrões e doutrinas da igreja. 

Segundo Toledo (2001, p. 68) ―[...] as religiões em geral cumprem um papel decisivo na 

manutenção e propagação da ideia da mulher como ―sexo frágil‖ e ―ser inferior‖, ajudando a 

mantê-la subjugada e oprimida‖. O ensinamento religioso destinado às meninas acaba 

reforçando a submissão das mulheres, já que é ensinado que as mulheres devem ser submissas 

aos seus maridos, bem como respeitar as decisões do ―cabeça da casa‖.  Enquanto aos 

meninos, é ensinado que esses são os provedores da família, tendo que assegurar o sustento da 

casa. Tudo isso acaba por acionar na mente das ―crianças‖ comportamentos e atitudes que 

remetem à distinção e desigualdades segundo o sexo, internalizando ideias que homens e 

mulheres são diferentes dentro das relações sociais, e, portanto, devem assumir papéis 

distintos.  

Condiremos, neste estudo, o pensamento marxista como um referencial teórico crítico, 

capaz de superar o saber espontâneo (senso comum) e a maneira de pensar dominante, indo 

além da reflexão que se esgota em si mesmo, na busca de apreender as determinações dos 

fenômenos, sua essência, ou seja, a realidade concreta, numa dimensão dialética (movimento 
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do pensamento, reflexões, abstrações), tendo como objetivo não somente tecer uma crítica, 

mas, sobretudo, construir um conhecimento que busque superar a ordem capitalista.   Nesse 

sentido, tal referencial se baseia na relação entre teoria e práxis como ação e atividade 

humana que pode contribuir com a transformação da realidade, da sociedade e do próprio ser 

social.  Para se posicionar mais consistentemente sobre a própria realidade é preciso de uma 

ação reflexiva, da teoria; e é a teoria que nos remete à ação, que nos instiga a fazer as 

mediações, a fim verificarmos os erros e acertos e os desafios postos à realidade concreta. 

De acordo com o dicionário do pensamento marxista (1988) a práxis refere-se a ação 

humana, e nos termos de Marx,  atividade  livre, criativa e criadora por meio da qual o ser 

humano transforma a natureza  e a si mesmo, ou seja, atividade específica do homem/mulher 

que os difere dos demais seres. Desse modo:  

 

[...] o homem pode ser considerado um ser da práxis, entendida a expressão como 

conceito central do marxismo e este como a ‗filosofia‘ (ou melhor, o ‗pensamento‘) 

da práxis. A palavra é de origem grega, e de acordo Lobkowizcz ‗refere-se a quase 

todos os tipos de atividade que o homem livre tem possibilidade de realizar; em 

particular, a todos os tipos de empreendimentos e de atividades políticas‘ 

(BOTTOMORE, 1988, p. 292). 

 

Teoria e prática compõem uma unidade dialética. Aqui, falamos de uma teoria que 

vislumbra compreender criticamente a realidade/sociedade com o fito de contribuir para a sua 

transformação, o que dá o sentido da práxis como atividade humana transformadora, busca 

desmontar a estrutura da espinha dorsal do capital.  Nos termos do Kosik (1976, p. 222) ―a 

praxis é a esfera do ser humano‖, portanto:  

 

A praxis na sua essência e universalidade é a revelação do segredo do homem como 

ser ontocriativo, como ser que cria a realidade (humano-social) e que, portanto, 

compreende a realidade (humana e não-humana, a realidade na sua totalidade). A 

praxis do homem não é atividade prática contraposta à teoria; é determinação da 

existência humana como elaboração da realidade (idem, 1976, p.222). 

 

Desse modo, a práxis é atividade humana concreta auto criadora, historicamente 

determinada, no qual o ser social se distingue do não-humano. A práxis não é uma atividade 

exterior ao ser humano, ou seja, manifesta-se tanto na atividade objetiva do ser social, em sua 

relação transformadora da natureza quanto na sua formação subjetiva, em que no momento 

existencial (angústias, medos, alegria etc) se apresenta como parte da luta pelo 

reconhecimento, ou seja, da realização da liberdade humana.  
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Nesse prisma, temos o desafio de desvendar o objeto de estudo com base nas 

epistemologias feministas, de viés marxista, situando nós mulheres como sujeitos do 

conhecimento científico, reivindicação tão cara a nós, já que historicamente o conhecimento 

produzido por nós foi considerado como de menor valor, como não científico. Outro eixo 

central que nos remete a epistemologia feminista é situar a perspectiva revolucionária do 

feminismo como potencial transformador e inovador da produção científica, como 

conhecimento capaz de desnaturalizar a divisão sexual dos brinquedos infantis; divisão esta 

construída no bojo das relações sociais de sexo, historicamente legitimada pelos discursos/ 

saberes instituídos.  

 

2.1 A busca pelo conhecimento dialético materialista: percorrendo os caminhos da 

pesquisa 

 

Todo começo é difícil em qualquer ciência 

(K. Marx) 

 

Segundo Lima e Mioto (2007), o processo de pesquisa se constitui em uma atividade 

científica básica, que por meio da indagação e re-construção da realidade, alimenta a atividade 

de ensino e a atualiza frente à realidade. Esta reconstrução se expressa no momento, 

estabelecendo conexão com o mundo social, vinculado com a teoria, e construído em um 

processo dialético, que contém mediações, saltos qualitativos positivos, avanços e recuos.   

 

Ao apresentar a metodologia que compõe determinada pesquisa, busca-se apresentar 

o ―caminho do pensamento‖ e a ―prática exercida‖ na apreensão da realidade, e que 

se encontram intrinsecamente constituídos pela visão social de mundo veiculada 

pela teoria da qual o pesquisador se vale (LIMA; MIOTO, 2007, p. 39). 

 

Neste sentido, é a metodologia que explicita as escolhas e opções teóricas e o conjunto 

de técnicas aplicadas à pesquisa. Desse modo, entende-se a metodologia como caminho e 

instrumental próprio de abordagem da realidade, como dimensão particular de uma totalidade 

social, e que deve estar intrinsicamente vinculada à teoria, como nos aponta Minayo (2009, p. 

15): 

 

Enquanto abrangência de concepções teóricas de abordagem, a teoria e a 

metodologia caminham juntos, intrincavelmente inseparáveis. Enquanto conjunto de 

técnicas, a metodologia deve dispor de um instrumental claro, coerente, elaborado, 

capaz de encaminhar os impasses teóricos para o desafio da prática.  



21 
 

 

 

Na busca do caminho dialético procuramos apreender o objeto de estudo vinculado ao 

método materialista histórico-dialético, por compreendermos que o mesmo contribui, de 

sobremaneira, para descortinar a realidade e buscar apreender o real, suas contradições e sua 

relação entre particularidade, singularidade e universalidade. 

 O método materialista histórico e dialético foi desenvolvido por Marx, associado à 

teoria revolucionária para a transformação social.  No terço dos anos de 1840, encontra-se as 

primeiras manifestações de suas formulações teórico-metodológicos, sob a influência das 

reflexões materialista de Feuerbach, desenvolve uma crítica à filosofia do direito de Hegel, 

redigida em dezembro de 1943/janeiro de 1844, quando começa a descolar da crítica da 

filosofia para a crítica da economia política, como se verifica nos manuscritos econômico-

filosófico de 1844. Mas, somente a partir de sua obra ―Ideologia Alemã‖ (escrito em 

1845/1846, mas apenas publicado em 1932) surge a primeira manifestação de sua concepção 

teórica.  

Partindo de sua crítica à filosofia de Hegel, no qual estudou detalhadamente a sua 

filosofia do direito, objetivando revisar a questão do Estado prussiano, burocrático e feudal. A 

tese central de Hegel é de que o Estado é uma essência independente, instância autônoma, 

necessária, que possibilita a unidade da família e da sociedade civil.  No entanto, Marx inverte 

esta concepção de Hegel e faz do elemento real (sociedade civil) o verdadeiro sujeito, no qual 

o Estado é tão-somente sua manifestação, ao passar que considera que é a sociedade civil 

(enquanto sistema de interesse privado) que produz o Estado político. (CHAGAS, 2011).  

A dialética hegeliana compreende que é real e racional, aquilo que existe está 

conforme os imperativos da razão. Para o mesmo, o que estava dado era o espírito que num 

certo momento primariamente entra em contradição consigo mesmo. O espírito deixa de ser 

harmônico e entra no processo de contradição. Neste processo, o espírito sai e aliena-se de si e 

se põe ao mundo confrontando-se com o mundo, e este processo dialético, o espírito e o 

mundo se modificam, alteram-se, negam-se originalmente, reconhecem-se, e instauram uma 

nova realidade. Neste método, sujeito e objeto assumem uma separação, e em contraposição, 

um reencontro. Esta perspectiva considera as determinações a partir de um conteúdo abstrato, 

metafísico, uma vez que estas se apresentam como se fosse a própria realidade concreta.  

Já a dialética em Marx nos revela que a matéria é anterior à consciência, a vida 

espiritual é reflexo da vida material. Portanto, as transformações historicamente impetradas 

são resultado da ação do homem/mulher, expressa em relações concretas, sendo capaz de 

produzir suas condições de existência material e real. Desse modo, não se pode compreender 
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o mundo como soma de partes fixas, acabas, mas um conjunto de processos dinâmicos. 

Partindo da crítica à dialética de Hegel, Marx (1978, p. 117) expõe que: 

 

Hegel caiu na ilusão de conceber o real como resultado do pensamento que se 

sintetiza em si, se aprofunda em si, e se move por si mesmo; enquanto que o método 

que consiste em elevar-se do abstrato ao concreto não é senão u maneira de proceder 

do pensamento para se apropriar do concreto, para reproduzi-lo como concreto 

pensado. 

 

Na análise de Marx, o método cientificamente exato é aquele cujo conhecimento se 

processa, primeiro, por meio da abstração de suas partes, em articulação com as leis internas 

e, depois, por intermédio da reconstrução desse todo concreto pelo pensamento. Esse processo 

mental, consiste em ir além das representações abstratas das partes, a fim de atingir o 

conhecimento real do todo concreto, ou seja, chegando a este ponto teríamos  que refazer o 

caminho de volta para reconstrução do todo. Tal concepção que método cientificamente exato 

não está isento de críticas, posto que há autores que questionam tal posicionamento como, por 

exemplo, Donna Haraway que compreende que o ―conhecimento é sempre contextual, parcial, 

situado e corporizado, dependente de uma dada posição e localização‖ (RODRIGUES, 2015, 

p.37), e portanto, o mais perto que se pode chegar é a objetividade científica.   

Ao mencionar a relação de seu método com o de Hegel, de quem recolheu 

criticamente a concepção dialética, Marx (1968, p.16; itálicos não originais) anotou:  

 

Meu método dialético, por seu fundamento, difere do método hegeliano, sendo a ele 

inteiramente oposto. Para Hegel, o processo do pensamento [ ... ] é o criador do real, 

e o real é apenas sua manifestação externa. Para mim, ao contrário, o ideal não é 

mais do que o material transposto para a cabeça do ser humano e por ele 

interpretado. 

 

Nesse sentido, a teoria é o movimento do real que se transporta para o pensamento do 

pesquisador, que interpreta o real concreto sob a luz de uma análise crítica. É mister salientar 

que o objeto tem existência objetiva, e portanto, não depende do(a) pesquisador(a) para 

existir, no entanto, o/a pesquisador(a) desempenha a função de interpretar/apreender esta 

realidade objetiva para além da aparência, do sensível, da  práxis utilitarista. Entretanto, não 

podemos desconsiderar a aparência imediatista do cotidiano, posto que o conhecimento parte 

deste nível de realidade, importando, todavia, apreender a essência desta particularidade. 

Alcançar o objeto significa capturar a estrutura e sua dinâmica, por meio de processos 

analíticos ―e operando a sua síntese, o pesquisador a reproduz no plano do pensamento; 
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mediante a pesquisa, viabilizada pelo método, o pesquisador reproduz, no plano ideal, a 

essência do objeto que investigou‖ (NETTO, 2011, p. 22).  

A base das ideias de Marx constitui no pressuposto real, constituído por indivíduos 

reais, em condições materiais de vida real, os homens produz a vida material, modificam a 

natureza e a si próprios. Desse modo, os homens constroem determinadas relações sociais que 

são condicionadas pelo grau de desenvolvimento das forças produtivas, dadas historicamente, 

formando uma estrutura econômica, sobre a qual se levanta uma superestrutura política, 

jurídica e ideológica. A forma de produzir e distribuir os frutos do trabalho é que vão 

determinar a consciência social.   

 

Os homens são os produtores de suas representações, de suas ideias e assim por 

diante, mas os homens reais, ativos, tal como são condicionados por um determinado 

desenvolvimento de suas forças produtivas e pelo intercâmbio que a ele corresponde 

[...] A consciência não pode jamais ser outra coisa do que o ser consciente, e o ser 

dos homens é o seu processo de vida real. [...] Não é a consciência que determina a 

vida, mas a vida que determina a consciência (MARX; ENGELS, 2007, p. 94). 

  

Foi pensando a realidade social e histórica e as relações materiais entre o ser e a 

consciência do homem que Marx vai avançar em suas análises sobre a sociedade burguesa, 

aprofundando o estudo sobre categorias econômicas, que constituirá o núcleo base de sua 

teoria sobre sociedade capitalista. De acordo com Netto (2011), essas concepções e ideias 

fundadas numa perspectiva história e nas análises da realidade acumulada a partir de 1840, e 

das experiências de vividas por Marx no curso da revolução de 1848 e de seu exílio em 

Londres (1850), darão corpo e densidade teórica aos estudos sobre a sociedade burguesa, e o 

levará a desenvolver a análise das classes fundamentais (burguesia e proletariado) que 

compõe a sociedade capitalista. Neste contexto, vivendo em Londres, capital do país de 

produção capitalista desenvolvida, Marx pode ―determinar precisamente, em sua plena 

maturidade, o seu objeto de estudo e o seu método de investigação‖ (NETTO, 2011, p. 36). 

 Na obra para a crítica da economia política (1859‑1982), Marx apresenta seu objeto 

de estudo como substrato material e real do método: a sociedade capitalista com seu 

antagonismo interno entre as forças e a relação de produção. Nas palavras do próprio Marx 

(1859‑1982, p. 25): 

 

O resultado geral a que cheguei e que, uma vez obtido, seguiu‑me de fio condutor 

aos meus estudos, pode ser formulado em poucas palavras: na produção social da 

própria vida, os homens contraem relações determinadas, necessárias e 

independentes de sua vontade, relações de produção estas que correspondem a uma 

etapa determinada de desenvolvimento das suas forças produtivas materiais. A 
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totalidade dessas relações de produção forma a estrutura econômica da sociedade, a 

base real sobre a qual levanta uma superestrutura jurídica e política, e à qual 

correspondem formas sociais determinadas da consciência. O modo de produção da 

vida material condiciona o processo em geral de vida social, político e espiritual.  

 

Nesse sentindo, Marx delimita com clareza o seu objeto de investigação: a produção 

material, historicamente condicionado a processos de vida social, política, espiritual, 

intrinsicamente dependente da produção material dos indivíduos sociais. Nestas linhas, Marx 

deixa claro que quer estudar em profundidade a estrutura material de produção e as condições 

de vida social. Uma vez determinado o seu objeto, põe-se a Marx a tarefa de conhecê-lo. Em 

suas próprias palavras:  

 

Parece que o correto é começar pelo real e pelo concreto, que são a pressuposição 

prévia e efetiva; assim, em Economia, por exemplo, começar-se-ia pela população, 

que é a base e o sujeito do ato social de produção de um todo. No entanto, graças a 

uma observação mais atenta, tomamos conhecimento de que isto é falso. A 

população é uma abstração, se desprezarmos, por exemplo, as classes que a 

compõem. Por seu lado, estas classes são uma palavra vazia de sentido se 

ignorarmos os elementos em que repousam, por exemplo, o trabalho assalariado e o 

capital. Estes supõem a troca, a divisão do trabalho, os preços, etc. O capital, por 

exemplo, sem o trabalho assalariado, sem o valor, sem o dinheiro, sem o preço, etc., 

não é nada. Assim, se começássemos pela população teríamos uma representação 

caótica do todo e através de uma determinação mais precisa, através de uma análise, 

chegaríamos a conceitos cada vez mais simples; do concreto idealizado passaríamos 

a abstrações cada vez mais tênues até atingirmos determinações as mais simples. 

Chegados a este ponto, teríamos que voltar a fazer a viagem de modo inverso, até 

dar de novo com a população, mas desta vez não com uma representação caótica de 

um todo, porém com uma rica totalidade de determinações e relações diversas 

(MARX, 1978, p. 116). 

 

De acordo com Netto (2011), como bom materialista, Marx separa claramente o que é 

da ordem da realidade do objeto, e o que é da ordem do pensamento, portanto, começa pelo 

real concreto, da sistematização teórica, partindo das partes das mais simples, as 

determinações mais complexas, levando-se do abstrato ao concreto pensado à reconstrução do 

todo, a fim de desvendar as leis interna dos fenômenos da sociedade burguesa. Marx faz uma 

crítica ao idealismo hegeliano e aponta o caminho para se chegar ao todo concreto, ele 

esclarece que: 

 

O primeiro constitui o caminho que foi historicamente seguido pela nascente 

economia. Os economistas do século XVII, por exemplo, começam sempre pelo 

todo vivo: a população, a nação, o Estado, vários Estados, etc; mas terminam sempre 

por descobrir, por meio da análise, certo número de relações gerais abstratas que são 

determinantes, tais como a divisão do trabalho, o dinheiro, o valor, etc. Estes 

elementos isolados, uma vez mais ou menos fixados e abstraídos, dão origem aos 

sistemas econômicos, que se elevam do simples, tal como trabalho, divisão do 

trabalho, necessidade, valor de troca, até o Estado, a troca entre as nações e o 
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mercado mundial. O último método é manifestamente o método cientificamente 

exato (1978, p. 116).  

 

 

Com efeito, de acordo com Netto (2011), Marx considerou que esse procedimento 

analítico foi necessário na emergência da economia política, naquele determinado momento, 

porém está longe de atingir o real, o concreto, posto que depois de ter alcançado as 

determinações mais simples deveria refazer o caminho inverso, mas desta vez não com uma 

representação caótica de um todo, mas com uma rica totalidade de determinações sociais 

concretas.  Segundo Marx (1978) o método exato seria aquele que vai além das abstrações, do 

todo caótico, em busca da realidade concreta em suas múltiplas determinações sociais e 

históricas. Nesta medida, o conhecimento do real, do concreto não se dá de forma imediata ao 

pensamento, nem tão pouco se limita ao primeiro contato com objeto, do seu fragmento, 

parcial e descolada do todo, ao contrário, consiste em elevar-se do abstrato ao concreto.  

De acordo com Netto (2011) o conhecimento concreto passa das determinações mais 

simples, que estão postas no nível da universalidade, imediaticidade, do real, e se expressão 

na singularidade, mas não se limita a este momento, ao contrário, opera-se em um movimento 

dialético entre universalidade, singularidade, particularidade, a fim de atingir o todo concreto. 

Neste sentido, para Marx o conhecimento se realiza em dois momentos: O ―caminho de ida‖ é 

o primeiro momento, onde se depara com o mundo caótico do todo, posto que ainda não se 

encontrou com as partes determinantes do todo. Neste momento, o concreto se manifesta a 

aparência, em uma unidade sintética. A aparência como dimensão do concreto, ao mesmo 

tempo em que o relava, o esconde. Já no segundo momento, o caminho de volta, é o 

momento, que através da compreensão do concreto em sua universalidade, retorna-se para ele, 

porém não mais em sua aparência fragmentada, mas como concreto pensado, pensando o 

sujeito em suas conexões, contradições, em sua totalidade (BALDIOTI, 2013). Vale salientar 

que esse processo não se esgota aqui, esse processo não é um dado acabado, mas um processo 

de aproximação concessiva com o real.  

Tal conhecimento busca fazer mediações por meio de categorias que são basilares para 

compreender os determinantes sociais, aspectos que se articula com um todo, permitindo 

penetrar na estrutura da sociedade capitalista. Netto (2011) aponta que o método de Marx é 

acompanhado por três categorias fundamentais, sendo que eles estão necessariamente 

articulados entre si, formando o método dialético que lhe permite captar o movimento da 

realidade, trata-se das categorias: totalidade, contradição e mediação. 
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De fato, apreender a realidade requer interpretar o significado dialético da unidade, 

diversidade e sua relação. Outro aspecto importante é a própria concepção de objeto concreto, 

já que este é tratado como característica objetiva da coisa, que existe independente de ser 

concebido pelo pensamento, posto que este se constitui nas relações reais, concretas. Embora 

o conhecimento seja processado na mente dos indivíduos, mas não hesita a limitar-se ao 

abstrato, entendido aqui como um fato explicado por si só, desconexo as determinações 

sociais, mas é processada pela atividade do pensamento do homem, em sua abstração lógica, 

separando os fenômenos da essencial, do que é secundário do que é essencial, a fim de, nos 

termos de Netto (2011, 45), se ―apropriar do mundo‖, e capar coerentemente a estrutura 

interna da realidade. Entretanto, tal método não se limita apenas à compreensão do mundo, 

mas também aos processos de transformação social, ou seja, a superação do sistema 

capitalista e seus idealismos-mundo das coisas e seu significado em si.  

Marx não chegou a desenvolver sistematicamente o seu método, mas dedicou-se em 

aplicá-lo numa perspectiva prática, para onde se dirige sua teoria materialista dialética, tendo 

em vista que ―[...] a orientação essencial do pensamento de Marx era de natureza ontológica e 

não epistemológica‖ (LUKÁCS, 1979 apud NETTO, 2011, p. 27). Marx procurou descrever 

como se desenvolve seu pensamento, expressamente indicado na passagem do manuscrito de 

1857, onde faz referência ao método que ele adota para compreender o funcionamento do 

sistema capitalista.  Para Marx apud Netto (2011, p. 20): 

 

[...] conhecimento teórico é o conhecimento do objeto - de sua estrutura e dinâmica- 

tal como ele é em si mesmo, na sua existência real e efetiva, independentemente dos 

desejos, das aspirações e das representações do pesquisador. 

 

Desse modo, compreende-se que o método materialista histórico dialético não é um 

conjunto de regras formais que se aplica ao objeto, nem tão pouco, ―[...]um conjunto de regras 

que e o sujeito que pesquisa escolhe, conforme a sua vontade, para ‗enquadrar‘ o seu objeto 

de investigação‖ (NETTO, 2011, p. 52). 

Neste sentido, sujeito e objeto estão intrinsicamente implicados, e portanto, exclui-se 

qualquer pretensão de neutralidade, tendo em vista que tal método busca desvendar a 

realidade em seus movimento histórico, no qual o sujeito adquire uma conexão com os 

elementos do real. Nestes termos, na produção do conhecimento, o sujeito é essencialmente 

ativo, e ―[...] deve ser capaz de mobilizar um máximo de conhecimento, criticá-lo, revisá-lo e 

deve ser dotado de criatividade e imaginação‖ (NETTO, p. 25). 
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A presente pesquisa que fundamenta este trabalho tem como ―bússola‖, o pensamento 

dialético materialista, compreendendo o objeto numa intima relação com o mundo em seus 

nexos interno e externo com os fenômenos sociais, na tentativa de captar a essência das 

coisas/fatos, submetida à análise crítica do movimento da realidade, em suas contradições, 

conflitos, ―devir‖ histórico, a totalidade e unidade dos contrários. Sob esta perspectiva, 

entendemos que:  

 

O método dialético implica sempre em uma revisão e em uma reflexão crítica e 

totalizante porque submete à análise toda interpretação pré-existente sobre o objeto 

de estudo. Traz como necessidade a revisão crítica dos conceitos já existentes a fim 

de que sejam incorporados ou superados criticamente pelo pesquisador. Trata-se a 

chegar à essência das relações dos processos e das estruturas... (LIMA; MIOTO, 

2007, p. 40). 

 

No âmbito da teoria marxista, entende-se por essência o que constitui, 

verdadeiramente, a natureza das coisas, sua existência. A essência não se manifesta 

diretamente ao homem, o que se manifesta a primeira são os fenômenos artificiais, 

imediatista, mostrando a realidade de forma superficial, aparente.  E o fundamento oculto das 

coisas deve ser descoberto/desvelado mediante uma atividade peculiar: a ciência e a filosofia. 

Se o fenômeno e a essência das coisas coincidissem diretamente, estas seriam inúteis ―toda 

ciência seria supérflua se a forma fenomênica e essência coincidissem diretamente‖ (Marx, 

1959 apud Kosik, 1976, p. 17). No cotidiano o ser se mostra de forma distorcida, pois o 

fenômeno se manifesta de forma imediata, fragmentada. No entanto, é necessário partir da 

imediaticidade do cotidiano da vida, a fim de fazer o caminho inverso, partindo do concreto, 

das abstrações mais simples para as mais complexas, a fim de captar a estrutura interna da 

essência ―coisa em si‖. 

Nesse sentido, para compreender a ―coisa em si‖ é necessário fazer a decomposição do 

todo, mediante um pensamento crítico que busca compreender a dinâmica e as contradições 

da estrutura interna dos fenômenos, que é constituída sob uma base material, dentro da 

sociabilidade capitalista. Tal perspectiva, procura compreender a totalidade social para além 

da aparência e causalidade dos fenômenos, numa busca constante pela conexão com a 

realidade interna dos fenômenos. Com efeito, afirma Kosik (2002, p. 44): 

 

 

Os fatos são conhecimento da realidade se compreendidos como fatos de um todo 

dialético [...]. O concreto, a totalidade, não são, por conseguinte, todos os fatos, o 

conjunto dos fatos, o agrupamento de todos os aspectos, coisas e relações, visto que 

a tal agrupamento falta ainda o essencial: a totalidade e a concreticidade. Sem a 

compreensão de que a realidade é totalidade concreta – que se transforma em 

estrutura significativa para cada fato ou conjunto de fatos – o conhecimento da 
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realidade concreta não passa de mística, ou a coisa incognoscível em si.  

 

 

O método materialista histórico dialético permite desvendar a realidade, pois busca 

apreender o real a partir de suas contradições e relações entre singularidade, particularidade e 

universalidade. Neste contexto, apreender os diferentes fatos da vida social numa dimensão de 

totalidade para além do cotidiano imediato, requer o conhecimento da realidade, partindo das 

dimensões mais simples às mais complexas para alcançar o conhecimento da totalidade 

concreta, enquanto processo da realidade histórica. Nesse sentido, não podemos captar a 

estrutura interna dos fenômenos de forma imediata ao pensamento, mas partimos do concreto 

(concreto entendido aqui como síntese das múltiplas determinações, enquanto unidade do 

diverso). De acordo com Lukács: 

 A dialética é um processo constante da passagem fluida de uma determinação para a 

outra, uma superação permanente dos contrários, que ela é sua passagem de um para 

dentro do outro; que, por consequência, a causalidade unilateral é rígida deve ser 

substituída pela ação recíproca [...] a relação dialética do sujeito e do objeto no 

processo da  história [...] (LUKÁCS, 2003, p. 67).  

 

Esse enfoque permite analisar sob a ótica do real, as contradições do sistema 

capitalista, captando as mediações necessárias para apreender o objeto numa dimensão de 

totalidade. E como método revolucionário busca  não apenas explicar a sociedade capitalista, 

mas transformá-la. Nos termos de Lukács, ―o método dialético busca a ―transformação da 

realidade‖ (2003, p.68). 

Segundo Lukács (2003, p.98), a essência do método do materialismo histórico não 

pode, portanto, ser separada da ―atividade crítica e prática‖ do proletariado: ambos são 

momentos do mesmo processo de evolução da sociedade. Assim, o conhecimento da realidade 

produzido pelo método dialético é igualmente inseparável da perspectiva de classe do 

proletariado. Se assim não fosse, não passaria de uma abstração, pois a dialética materialista, 

como conhecimento da realidade, parte do ponto de vista da classe, do proletariado, ou seja, 

da participação do proletariado como elemento central na luta pela superação do sistema 

capitalista e construção de uma nova sociabilidade. 

Como observado, sair da imediaticidade e atingir a coisa em si mesmo não é uma 

tarefa fácil, não é um conhecimento dado ou acabado que se atinge a um fim em si mesmo. 

Nesse sentido, para desvelar, visibilizar e romper com os laços da práxis fetichista, do 

cotidiano alienado e alienante, da mera manipulação prática, é necessário esforço coletivo de 

sujeitos fincados no chão da história. Esse esforço coletivo busca construir o conhecimento da 
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estrutura interna e dos reais processos, busca uma práxis revolucionária que forma os sujeitos 

numa dimensão crítica, voltados para a transformação da base social e emancipação humana. 

Neste pressuposto, a presente pesquisa será pautada por uma abordagem qualitativa, 

tendo em vista que a mesma constitui uma relação dinâmica entre o mundo objetivo e a 

subjetividade do sujeito, formando um vínculo indissociável entre ambos que não pode ser 

traduzido em números.   

Em nossa pesquisa adotaremos o materialismo histórico dialético, por esse método, de 

acordo com Prado Jr. (1969, p. 602-603) apud Cisne (2013, p. 27), considerar: 

 

a) Os fenômenos como um todo unido, coerente, onde os objetos [...] são ligados 

organicamente entre si, dependem uns dos outros e se condicionam reciprocamente [...]. 

b) A natureza como um ―estado de movimento e transformação perpétuos, de renovação e 

desenvolvimento incessantes, onde alguma coisa sempre nasce e se desenvolve, alguma 

coisa se desagrega e desaparece [...]. 

c) O processo de desenvolvimento como resultante da passagem de mudanças quantitativas 

insignificantes e latentes a mudanças aparentes e radicais, a mudanças qualitativas [...]. 

d) [...] os objetos e os fenômenos da natureza‖ implicados em ―contradições internas‖, que 

―contêm todos um lado negativo e outro positivo[...]; a luta destes contrários, a luta entre o 

antigo e o novo, entre o que morre e o que nasce, entre o que desaparece e o que se 

desenvolve, é o conteúdo interno do processo de desenvolvimento, da conversão das 

mudanças quantitativas em qualitativas‖. 

 

Nessa perspectiva, tal método possibilita compreender o objeto numa relação 

profundamente ligada à divisão de classes e a forma particular como a classe dominante 

difunde suas ideias, tornando-as universais. Daí a importância desse método, posto que o 

mesmo busca não somente conhecer a realidade, mas compreendê-la para transformá-la. 

Nesse sentido, nossa pesquisa será pautada numa perspectiva de totalidade no trato com o 

objeto numa dimensão dialética do conhecimento, vislumbrando a apreensão da realidade 

―para além da aparência e da causalidade dos fenômenos, em suas íntimas conexões internas, 

nas quais se autodeterminam‖ (CISNE, 2013, p. 37).   

 

2.2 Procedimentos metodológicos 

 

A presente investigação tem como objetivo identificar como crianças e educadoras de 

unidades da educação pública infantil, em Mossoró, concebem os brinquedos e brincadeiras 

segundo o sexo para crianças.  

Entendemos que divisão sexual dos brinquedos e brincadeiras infantis é ancorada na 

divisão sexual do trabalho, que por sua vez, encontra nessa base condições para garantir a 
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produção e reprodução da força de trabalho, bem como a exploração e desvalorização do 

trabalho das mulheres, indispensável à lógica de acumulação do capital.   

Desse modo, nossa pesquisa está pautada numa perspectiva de totalidade no trato com 

o objeto numa dimensão dialética do conhecimento, vislumbrando a apreensão da realidade 

para além da aparência e da representação simbólica. De acordo com Minayo (2009, p. 21): 

 

A pesquisa qualitativa [...] trabalha com o universo dos significados, dos motivos, 

das aspirações, das crenças, dos valores e da atitude. Esse conjunto de fenômenos 

humanos é entendido aqui como parte da realidade social, pois o ser humano se 

distingue não só por agir, mas por pensar sobre o que faz e por interpretar suas ações 

dentro e a partir da realidade vivida e partilhada com seus semelhantes. O universo 

da produção humana que pode ser resumido no mundo das relações, das 

representações e da intencionalidade e é objeto da pesquisa qualitativa dificilmente 

pode ser traduzido em números e indicadores  quantitativos. 

 

Desse modo, esta modalidade de investigação, busca responder e apreender a 

realidade, o objeto de estudo, de um modo aprofundado e particularizando questões que 

englobam um nível de realidade social, que não podem ser quantificados, isto é, compõe o 

universo de significados, valores, crenças, costumes, atitudes, e outros. Desse modo, a 

pesquisa qualitativa busca compreender, investigar e explicar processos dinâmicos vividos por 

indivíduos e grupos sociais, numa intima relação entre ―o mundo real e o sujeito, entre o 

sujeito e objeto, entre o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito‖ (BAPTISTA, 1999, p. 

35). 

Para a construção do trabalho realizamos inicialmente, estudos bibliográficos por meio 

de leituras relacionadas com as categorias de análise, para que assim, possamos adquirir uma 

fundamentação teórica que nos auxiliasse na discussão da problemática abordada, bem como 

na elaboração dos procedimentos metodológicos aplicados à pesquisa de campo, tendo como 

principais referenciais: Cisne (2014, 2013, 2012), Chaui (1988), Delphy (2009), Devreux 

(2005), Falquet (2008), Hirata (2007), Iasi (2007), Lukács (2003), Marx (2009, 1989, 1859‑

1982), Mészáros (2005 2002), Saffioti (2004, 1987, 1979, 1973), Toledo (2001), Konder 

(2002), Kergoat (2010, 2009). Adotamos destacadamente em nosso trabalho como categorias 

teóricas: Patriarcado; Divisão Sexual do Trabalho; Divisão Sexual dos Brinquedos Infantis e 

Relações sociais de sexo.  

 Desse modo, considera-se aqui a pesquisa bibliográfica como etapa imprescindível 

para o desenvolvimento de toda e qualquer pesquisa, posto que este processo ―implica em um 

conjunto ordenado de procedimentos de busca por soluções, atento ao objeto de estudo, e que, 

por isso, não pode ser aleatório‖ (LIMA; MIOTO, 2007, p. 38), portanto, explicita opções 
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teóricas fundamentais para compreender a realidade estudada, envolvendo dialeticamente o 

método de exposição.   

Face ao exposto, a fim de ampliarmos nossa reflexão e subsidiar nossa investigação 

sobre a temática em estudo, realizamos pesquisa de campo, no intuito de desvendar a 

realidade, cujos elementos aparecem em nosso cotidiano imediato como algo natural.  

Para tanto, realizamos a pesquisa de campo na Unidade de Educação Infantil (UEI): 

Adalgisa Fernandes Moreira e na Escola Municipal Monsenhor Mota, ambas, em 

Mossoró/RN, por meio da materialização de oficinas com crianças de 4 a 5 anos (o número de 

sujeitos da pesquisa pode variar de acordo com a quantidade de crianças), matriculadas no 

maternal I e II. A escolha desse grupo decorre do fato que as representações simbólicas e 

materiais presentes nos brinquedos são introjetadas na mente das crianças, ganhando uma 

carga de significações simbólicas e culturais carregadas de uma forte representação sustentada 

e difundida ideologicamente pelas instituições sociais, como a família, igreja e a escola, 

reproduzindo, assim, facetas de uma cultura que separa homens e mulheres, atribuindo-lhes 

valores sociais dominantes. A preferencia por crianças dessa faixa etária se deu pelo fato de 

criança desse nível de educação primária ter sua primeira experiência escolar, o que lhe 

confere um significado muito importante no processo de formação da personalidade da 

criança e também por ser um momento significativo no processo de transmissão de valores, 

princípios.  

Em nossa pesquisa, partimos da realidade local, ou seja, escolas públicas localizadas na 

cidade de Mossoró-RN, tomando como ponto de partida para conhecer a realidade, tendo em 

vista que os fenômenos sociais não podem ser compreendidos dissociado da realidade, mas 

como elemento conectados que forma as partes e constitui o todo.   

As oficinas têm por objetivo identificar como se expressa a divisão sexual dos 

brinquedos e brincadeiras, na educação pública infantil, em Mossoró/RN, tomando por base a 

apreensão das crianças sobre os brinquedos e brincadeiras na construção das diferenças 

estereotipadas de gênero. 

Optamos pela oficina, tendo em vista que esta oferece relevante subsídio para a 

produção de dados, potencializando a obtenção de informações subjetivas dos sujeitos 

envolvidos na pesquisa, bem como permite a aproximação da realidade vivida pelas crianças, 

despertando novos questionamentos e reflexões a serem desenvolvidos nesta investigação. 

Ainda permitiu que as crianças dramatizem as suas próprias vivências de gênero, a fim de 

desvendar os significados ideológicos presente nos brinquedos e brincadeiras que influenciam 
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na forma de pensar, agir e reproduzir facetas de uma cultura que separa homens e mulheres, 

atribuindo-lhes valores sociais dominantes.  

Nesta perspectiva, compreende-se as oficinas como ―[...] práticas discursivas, ou seja, 

compreendem maneiras por meio das quais as pessoas produzem sentidos sobre fenômenos  a 

sua volta e se posicionam em relações sociais cotidianas‖ (SPINK; MENEGON & 

MEDRADO, 2014, p. 34). Neste contexto, as oficinas permitem investigar a multiplicidades 

de elementos sobre o objeto em estudo, assim como, apreender a particularidade do sujeito em 

sua dimensão individual e coletiva, posto que os sujeitos expressam na interação com seus 

pares: valores, costumes, hábitos, posturas, comportamentos,  dentro de um processo social 

dinâmico. 

Para tanta, foram realizadas 2 (duas) oficinas nas respectivas Unidades de educação 

infantil públicas escolhidas,  com o propósito de abordar o tema da  divisão sexual dos 

brinquedos e brincadeiras infantis no cotidiano da educação infantil pública. As oficinas 

foram esquematizadas da seguinte forma: a primeira oficina objetivou identificar se meninas e 

meninos associam os brinquedos e brincadeiras aos supostos papéis sociais atribuídos a 

ambos os sexos. Desse modo, foi criado um ambiente, onde as crianças interagiram com 

vários brinquedos, em um momento de brincadeiras, possibilitando que as mesmas 

dramatizassem as suas próprias vivências de gênero, através de brinquedos e brincadeiras. A 

segunda oficina foi desenvolvida em dois momentos. No primeiro momento, foi feita uma 

exposição de fotos/imagens de menino brincando com bonecas, casinha, panelinhas, 

pratinhos, etc, e de meninas brincando com bola, carrinho, bonecos heróis, etc, tendo como 

objetivo observar a comportamento e opinião das crianças, diante das imagens, bem como 

identificar se meninas e meninos atribuem significados e valores sexistas aos brinquedos e 

brincadeiras. Em seguida, desenvolvemos um momento individual com as crianças, por meio 

de perguntas, tais como: Quais são os seus brinquedos e brincadeiras preferidos? Quais são 

seus personagens preferidos? Entre outras, objetivando identificar se as crianças escolhem os 

brinquedos e brincadeiras, segundo o sexo. 

Realizamos também entrevistas semiestruturadas com os/as educadores (as) das creches, 

a fim de investigar como eles compreendem a divisão sexual dos brinquedos e das 

brincadeiras infantis. A escolha se dá porque esta técnica permite uma relativa flexibilidade 

pelo fato não precisar, necessariamente, seguir a ordem prevista no roteiro, e permite ―[...] 

emergir informações de forma mais livre e as respostas não estão condicionadas a uma 

padronização de alternativas‖ (MANZINI, 2004, n.p). Outrossim, esta abordagem 

investigativa permite formular novas perguntas/questionamentos durante a entrevista, a fim de 
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aprofundar aspectos considerado mais relevantes, oportunizando a apreensão de múltiplas 

questões que envolvem o objeto de estudo.  

Como técnica complementar à pesquisa in loco, utilizamos a observação sistematizada, 

dada a característica da pesquisa, posto que a pesquisadora desenvolverá suas atividades sem 

manter nenhum tipo de relação interpessoal  com os sujeitos da pesquisa. Os dados 

produzidos/coletados foram registrados no diário de campo, considerado como instrumento 

que permite o registro sistemático na investigação, tais como: o repertório de brincadeiras das 

crianças, o modo como as crianças organizam suas brincadeiras em relação aos supostos 

papéis atribuídos, segundo o sexo, se elas separam e dividem os brinquedos, se no ato de 

brincar aparecem elementos de dominação, submissão, poder preconceito dentre outros. 

Sendo, portanto, instrumento potencialmente relevante para o estudo em questão, devido a sua 

relevância no processo de sistematização e interpretação realidade em estudo. 

Após a realização das oficinas e entrevistas, realizamos uma análise reflexiva e 

interpretativa dentro de uma perspectiva qualitativa à luz do materialismo histórico dialético, 

fazendo uma decomposição dos dados e buscando as relações entre as partes que foram 

decompostas, articulando com o conhecimento teórico sobre a problemática na perspectiva de 

atingir os objetivos pretendidos com a pesquisa. 
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3 IDEOLOGIA E ALIENAÇÃO NA SOCIEDADE PATRIARCAL-CAPITALISTA: A 

DIVISÃO SEXUAL DO TRABALHO COMO DETERMINAÇÃO MATERIAL 

FUNDANTE 

 

 

O processo que compõe a formação da consciência dos seres humanos, dentro de um 

sistema antagônico, está profundamente ligado à divisão de classes e à forma particular como 

a classe dominante difunde suas ideias na direção da manutenção dos seus interesses.  

 Nessa articulação, os seres humanos são ―moldados‖ para perceberem a realidade 

como aquilo que usualmente aparece aos olhos, ou seja, apenas na sua aparência fenomênica 

embebida de alienação e distante da essência e das determinações materiais das relações 

sociais (CISNE, 2014). Para que isso seja possível é necessário que existam mecanismos de 

ocultamento dessa realidade. 

Nessa perspectiva, os seres humanos são absorvidos por uma ideologia que inverte a 

realidade. As ideias aparecem aqui como o motor da vida real, como leis naturais e universais, 

não como resultados de relações matérias permeadas por interesses de classe. 

Partindo desse pressuposto, a classe dominante, para manter sua dominação e 

subordinação, agirá por meio de uma base ideológica que se sustentará na vida de toda a 

sociedade, fazendo com que os indivíduos incorporem como suas as ideias dominantes.  

  Para entendermos como se dá a apropriação das relações ideológicas dominantes na 

sociedade é necessária compreender como as ideias e valores dominantes são construídos e 

difundidos na sociedade capitalista, a qual se expressa em um conjunto de ideias determinadas 

pela classe dominante que formam a consciência deformada da realidade, ou melhor, uma 

ideologia que oculta as relações de dominação e exploração. 

A compreensão em torno do conceito de ideologia não é único, ao contrário é 

considerado polissêmico e enigmático2. Desse modo, o termo não possui apenas diferentes 

significados e concepções, mas também ambiguidades e paradoxos, o que o torna complexo, 

como nos aponta Löwy (1987) apud Konder (2002, p. 9): 

 

Existem poucos conceitos na história da ciência social moderna que sejam tão 

enigmáticos e polissêmicos como esse de ideologia. Ao longo dos últimos dois 

séculos ele se tornou objeto de uma acumulação incrível, até mesmo fabulosa, de 

ambiguidades, paradoxos, arbitrariedades, contra-sensos e equívocos. 

 

                                                           
2
 O conceito de ideologia como polissêmico e enigmáticos é feito com referência em Michael Löwy (apud 

Konder, 2002). 
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 Não pretendemos tratar a polissemia de conceito de ideologia, entretanto, pretendemos 

elucidar nossa concepção de ideologia e a tradição teórica que ela se afilia. No âmbito da 

multiplicidade de conceitos que permeiam o termo ideologia, filiamo-nos à concepção de 

Marx, na qual a ideologia aparece como equivalente à ilusão, falsa consciência que inverte a 

realidade e as ideiais dominantes aparecem como motor da vida real. Trata-se, portanto de 

ideias da classe dominante que são ideias dominantes na sociedade em cada época.   

 Marx passou a desenvolver sua reflexão sobre ideologia a partir de um ajuste de contas 

com Hegel, em virtude do ponto de vista hegeliano em torno da interpretação da relação do 

Estado com a sociedade civil que aparece na fenomenologia do espírito, ou seja, o Estado 

pairava acima da sociedade e o movimento dos seres humanos seria determinado pelas ideias. 

Na cisão com o pensamento de Hegel, ele vai tomar o Estado como construção dos homens, 

em uma determinada realidade concreta, embora que em processos de alienação.  Apreende 

daí o sentido do movimento dos seres humano.  Para Marx, os homens é que criam o Estado, 

em contrapossição ao pensamento hegeliano. Ao passo que para Hegel, o Estado fundava e 

organiza a sociedade civil. Já Marx, considerava que a existência de um Estado como corpo 

estranho, o qual submete a sociedade ao seu controle, é sintoma de alienação, estranhamento.  

Em Marx, o Estado é construído no interior de uma da sociedade cindida e 

intrinsicamente comprometido com essa cisão, e, portanto, seu movimento era 

fundamentalmente influenciado pelas ideias dominantes e ideologicamente representado pelos 

setores privilegiados da sociedade. 

 

As ideias da classe dominante são, em cada época, as ideias dominantes, isto é, a 

classe que é a força material dominante da sociedade é, ao mesmo tempo, sua força 

espiritual dominante. A classe que tem à sua disposição os meios da produção 

material dispõe também dos meios da produção espiritual, de modo que a ela estão 

submetidos aproximadamente ao mesmo tempo os pensamentos daqueles aos quais 

faltam os meios da produção espiritual. As ideias dominantes não são nada mais do 

que a expressão ideal das relações materiais dominantes, são as relações materiais 

dominantes apreendidas como ideias; portanto, são a expressão das relações que 

fazem de uma classe a classe dominante, são as ideias de sua dominação (MARX; 

ENGELS, 2007, p. 47). 

 

Neste sentido, Marx compreende a ideologia como uma ―distorção no conhecimento‖ 

(KONDER, 2002, p. 10), possuindo, portanto, uma base negativa3. Entretando, para Marx 

essa distorção:  

                                                           
3
 A ideologia também foi concebida em uma acepção positiva, inclusive por autores marxistas como Gramsci e 

Lenin, que defenderam a possibilidade da construção de uma ideologia revolucionária comprometida com os 

interesses do proletariado e contrária a ideologia burguesa. Essa ideologia Gramsci nomeou de ―historicamente 

orgânica‖, contrária as ―ideologias arbitrárias‖ (ideologia negativa que distorce a realidade e contribui para a 

reprodução da dominação). A ideologia ―historicamente orgânica‖ aponta a necessidade do ―historicismo 
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A idéia de uma construção teórica distorcida, porém ligada a uma situação histórica 

ensejadora de distorção, é, no pensamento de Marx, desde o primeiro momento da 

sua articulação original, uma idéia que vincula a ideologia à alienação (ou ao 

estranhamento, se preferirem). 

 

Nesse sentido, a ideologia é produto das relações sócio-históricas, da luta de classes, 

das contradições que permeiam a sociedade capitalista, e sob a direção da classe dominante 

tem como objetivo de escamotear as incongruências, na tentativa de justificar e ocultar os seus 

conflitos, tomando-as como ordem natural das coisas. 

Ideologia é um termo de diferentes significados. Segundo Iasi (2007) teria sido 

Antonio Destrutt de Tarcy (1801) o criador do termo ‗ideologia‘, com o sentido direto de uma 

ciência das ideias ou teoria geral das ideias. Segundo Meszáros (2004, p. 464):  

 

Tracy tentou articular em seu livro Éléments d‘ideologie uma teoria das idéias 

comparável em profundidade e exatidão (afirmava ele), com as ciências naturais, 

para fundamentar firmemente a educação dos indivíduos destinados a se ajustar sem 

dificuldades à estrutura social consolidada da ordem burguesa. [...]. A ideologia 

como tal foi definida como um empreendimento estritamente científico; postulou-se 

idealisticamente sua capacidade de atingir seu objetivo desejado de uma estabilidade 

social incontestável, fazendo com que os indivíduos se conformassem aos 

imperativos estruturais da sociedade pela prática duvidosa de moldagem da mente, 

baseada em preconceitos ideológicos de cunho caracteristicamente burguês. 

 

 

 Assim, segundo Mészáros (2004), Tracy teceu crítica ao pensamento religioso 

dominante da época. Ele defendia o conhecimento baseado nos fatos e a experimentação para 

explicação.  

Segundo Chauí (1988) Tracy pretendia, por meio das ciências morais dotadas de 

certezas que fossem ―capazes de trazer a felicidade coletiva e de acabar com dogmas, desde 

que a moralidade não seja separada da fisiologia do corpo humano‖ (p. 23). Dessa forma, 

Tarcy, teceu uma crítica ao pensamento religioso dominante na época e propôs uma nova 

ciência da moralidade baseada na experimentação e observação dos dados observados. 

Segundo Iasi (2007) foi em Marx que o conceito de ideologia ganhou uma nova 

dimensão associada à luta de classe. Para Marx, a ideologia pressupõe uma relação de 

dominação, na qual a classe dominante expressa por meio de um conjunto de ideias que são 

disseminadas na sociedade, fazendo com que pareçam verdadeiras e justas. Dessa forma, a 

                                                                                                                                                                                     
absoluto‖ não apenas para as idéias e representações, mas para os sistemas filosóficos e teorias científicas, assim, 

distancia-se da alienação, base do desenvolvimento das ideologias ―arbitrárias‖ (Ver KONDER, 2002). Neste 

trabalho apenas iremos nos referir à ideologia em sua acepção negativa para que não precisemos qualificar qual 

tipo de ideologia estamos nos referindo quando fizermos uso dessa terminologia (CISNE, 2013, p. 62).  
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ideologia para Marx é um instrumento de dominação baseado na alienação da consciência 

humana, assumindo, portanto, um significado negativo.  

De acordo com Iasi (2007, p, 81) ―a ideologia é inseparável dos seguintes elementos‖:  

 Ideologia pressupõe uma relação de dominação, uma relação na qual a 

classe dominante expressa essa dominação em um conjunto de ideias;  

 

 Ideologia pressupõe inversão, velamento da realidade, naturalização das 

relações de dominação e, daí, sua justificativa; 

 

 Ideologia pressupõe, finalmente, a apresentação de ideias e concepções de 

mundo particulares como sendo universais. 

 

 

 

A lógica da ideologia é fazer com que as pessoas creiam que as ideias dominantes 

disseminadas são verdadeiras e legítimas, e, portanto, representam efetivamente a realidade, 

entendo que as ideias são naturais e não o resultado da ação e história humanas, o que 

justificaria as relações de dominação, naturalização e velamento da realidade.  

Nesse sentido, a ideologia pressupõe um conjunto de ideias que indica e prescreve 

como os indivíduos devem pensar, o que devem valorizar, como devem agir e o que devem 

fazer, ou seja, a ideologia tem o poder de regular os indivíduos na sociedade dividida em 

classes, ocultando  a realidade social.   

Nesse pressuposto, as bases materiais de dominação da sociedade em que vivemos 

encontra sustentação na ideologia para manutenção dos interesses das classes dominantes. 

Para tanto, a ideologia precisa de um terreno para se concretizar: a alienação que é 

―profundamente enraizada como carga efetiva, baseada em modelos e identificação de fundo 

psicológico [...] a ideologia agirá sobre essa base [...] para exercer sua dominação‖ (IASI, 

2007, p. 20). 

É nesse prisma, que a ideologia vai introjetando na cabeça dos indivíduos valores, 

(pré)conceitos, naturalizando, assim, a condição e posição social dos indivíduos dentro da 

esfera política, econômica, social e cultural, inseridas nas relações sociais dominante. 

Diante do exposto, observa-se que ideologia possui uma carga de significados na 

construção dos papeis sociais, que são legitimados e aceitos efetivamente como verdadeiros e 

imutáveis, no qual manifesta uma falsa consciência para sustentar os interesses das classes 

dominantes para mantê-las em hegemonia. 

Nesse prisma, é necessário compreender que a ideologia é uma forma de consciência, 

sendo esta formada por valores e leis dominantes que deformam a realidade e contribuem com 

a reprodução da dominação. É dentro desse contexto que os sujeito as tomam, como se fosse 
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sua própria consciência, apreendendo-as em sua dimensão imediatista e acrítica da realidade, 

não reconhecendo sua própria condição dentro de um sistema desigual que os compelem e os 

pressionam para baixo, tornando-os objeto da classe dominante. Nessa perspectiva, 

compreendemos que a ideologia é uma forma de consciência embebida de alienação. 

Mauro Iasi (2002, p.95) afirma que, para Marx, o termo ideologia está 

 

inseparavelmente ligado à necessidade [da] [...] consciência justificar determinada 

relação de dominação, e, portanto, de velamento, inversão e naturalização de 

relações sociais que marcam o domínio de uma classe sobre outra. 

 

Essa ideologia, para manter sua dominação, agirá sobre uma base: a alienação. Nesse 

prisma, faz-se necessário entendermos a relação entre ideologia e alienação, bem como a 

diferença entre ambas. De acordo com Iasi, 2007, p. 20: 

 

A alienação não é o mesmo que ideologia e dela se diferencia substancialmente. A 

alienação que se expressa na primeira forma de consciência é subjetiva, 

profundamente enraizada como carga afetiva, baseada em modelos e identificações 

de fundo psíquico. A ideologia agirá sobre esta base e servirá de suas características 

fundamentais para exercer uma dominação que, agindo de fora para dentro, encontra 

nos indivíduos um suporte para estabelecer-se subjetivamente. 

 

 

 Nesse sentido, ―a ideologia não pode ser compreendida apenas como um conjunto de 

idéias [...]‖ (IASI, 2007, p. 20) que são interiorizadas na mente das pessoas. Isso levaria a cair 

na velha armadilha da classe dominante ao conceber ―uma ação anti-ideológica como simples 

troca de velha por ‗novas‘ ideias‖ (IASI, 2007, p. 20). Dessa forma, trata-se de ideias da 

classe dominante que detém os meios para universalizá-las em sua visão de mundo, e 

reafirmá-la socialmente no intuito de garantir sua dominação política, econômica, social e 

cultural.  Como nos afirma (2007, p.47), não são ―simples ideias‖: 

 

As ideias dominantes não são nada mais do que a expressão ideal das relações 

materiais dominantes, são as relações materiais dominantes apreendidas como 

ideias; portanto, são a expressão das relações que fazem de uma classe a classe 

dominante, são as ideias de sua dominação. 

  

 A ideologia está intimamente ligada à divisão de classes e a forma particular como a 

classe dominante difunde suas ideias, fazendo com que o ser social as incorpore numa visão 

fragmentada da realidade. É dentro desse contexto que a alienação encontrará condições 

concretas para o seu desenvolvimento.   
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 Nesse prisma, a classe dominante, por meio da propriedade privada, da divisão entre 

trabalho intelectual e manual e da transformação da força de trabalho em mercadoria, forja ―as 

condições para que a atividade humana aliene em vez de humanizar‖ (IASI, 2007, p. 21). 

 

A distorção ideológica derivaria, assim, da fragmentação da comunidade humana, do 

fato de os homens não atuarem juntos. A atividade do homem "se torna para ele um 

poder estranho, que se contrapõe a ele e o subjuga, em vez de ser por ele dominado" 

(MEW, III, p. 33). Os seres humanos não podem se reconhecer coletivamente, de 

maneira imediata, no que fazem. E é a partir desse ‗estranhamento‘ que o Estado se 

estrutura  como ‗figura independente‘ e  assume caráter de uma ‗comunidade 

ilusória' (KONDER, 2002, p.41-42). 

  

 Ao viver as relações de trabalho submetidas aos moldes do capital, a/o trabalhador(a) 

inserida(o) no processo de produção não se reconhece no produto do seu próprio trabalho. O 

trabalho transforma-se em apenas um ―meio de sobrevivência‖, algo imposto que gera 

sofrimento e insatisfação. Ao viver o trabalho alienado, o (a) trabalhador (a) não o reconhece 

como realização do ser humano em sua dimensão social, pelo contrário, ele o estranha, 

tornando servo de seu objeto. Uma vez que o trabalho não é mais desenvolvido pelo homem 

para satisfazer suas próprias necessidades, mas sim, com a venda de sua força de trabalho com 

vista para garantir os meios de sobrevivência. O/a trabalhador(a) passa a ser tratado com uma 

mercadoria, que sofre oscilações, cujo seu valor depende da demanda disponível. Ao não se 

ver no resultado final de sua ação, sente-se estranho ao que produziu. Neste trabalho 

estranhado que encontra-se a essência da alienação: 

[...] quanto mais o trabalhador produz, menos tem para consumir; que quanto mais 

valores cria, mas sem-valor e indigno ele se torna; quanto mais bem formado o seu 

produto, tanto mais deformado ele fica; quanto mais civilizado seu objeto, mas 

bárbaro o trabalhador; que quanto mais poderoso o trabalho, mais impotente o 

trabalhador se torna, quando mais rico de espírito o trabalho, mais pobre de espírito 

e servo na natureza se torna o trabalhador (MARX, 2009, 82) 

 

 

  Para Iasi (2007, 21) ―a vivência dessas relações produzem uma alienação expressa em 

três níveis‖:  

 

 Ao viver o trabalho alienado, o ser humano aliena-se da sua própria relação 

com a natureza [...];  

 [...] o ser humano aliena-se de sua própria atividade [...]; 

 Alienando-se de si próprio como ser humano, tornado-se coisa [...].  

 
 

Dessa forma, o trabalhador é alienado de si mesmo, da natureza e do trabalho, na 

medida que ele se distancia da sua própria espécie, tornando-se uma coisa, uma mercadoria 
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para ser vendida no mercado ao capitalista, não reconhecendo mais em sua auto-atividade ―ela 

pertence a outro, é a perda de si mesmo‖ (MARX, 2009, P. 82-83). Assim, o trabalho é apenas 

um mero meio para sobreviver, e não uma forma de realização humana. De acordo com Cisne 

(2013, p.66): 

 

 

É sobre essa base social que há o processo de formação da consciência, embebido 

por relações de alienação que proporcionam o desenvolvimento das distorções 

ideológicas acerca do conhecimento da realidade. 

 

Nesse sentido, a ideologia agirá sobre essa base embebida de alienação sobre uma carga 

efetiva, encontrando no indivíduo um suporte para que estabeleça subjetivamente sua 

dominação e perpetuação de suas ideias. Tais ideias estão fortemente enraizadas e introjetada 

na ―cabeça das pessoas‖ como forma de consciência alienada.  

 Dessa forma, a alienação é entendida por Iasi (2007, p. 20) como ―a primeira forma de 

consciência gerada da percepção imediata e sensível da pessoa que forma sua concepção de 

mundo‖ (IASI, 2002, p. 111).  É importante destacar aqui, que inicialmente ―a consciência 

seria o processo de representação mental [...] de uma realidade concreta e externa [...], 

formando [...] uma realidade externa que se interioriza‖ (IASI, 2007, p 14). 

Toda ideologia guarda relações materiais, ou melhor, é determinada por elas, ainda 

que de forma oculta. Assim, para entendermos a ideologia patriarcal, é necessário também 

que entendamos as suas relações materiais determinantes, o que nos propomos a fazer neste 

capítulo. 

 

3.1 Ideologia da “natureza” feminina 

  

 Não podemos falar em desigualdade entre homens e mulheres sem articularmos com 

as estruturas das relações dominantes sustentadas e afirmadas por meios de estruturas 

materiais e ideológicas, que, em grande medida, resulta em ―modelos conservadores de 

comportamento e conduta considerados ‗femininos‘ ou ‗masculinos‘‖ (CISNE, 2013, p.141). 

Isso ocorre porque é por meio da cultura que ideias e valores de uma sociedade são 

reproduzidos, resultando em comportamentos, modo de pensar e expressar-se. A naturalização 

do sexo, baseado por fatores biológicos é, na verdade, uma construção social, utilizada para 

justificar a submissão e opressão das mulheres pelos homens. De acordo com Simone de 

Beauvoir em sua obra O Segundo o sexo (1967, v.2, p.9): 
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Ninguém nasce mulher: torna-se mulher. Nenhum destino biológico, psíquico, 

econômico define a forma que a fêmea humana assume no seio da sociedade; é o 

conjunto da civilização que elabora esse produto intermediário entre o macho e o 

castrado que qualificam de feminino. 

 

Para a autora, o processo de naturalização da mulher é iniciado na descoberta do sexo 

genital, que a aprisiona a uma suposta biologia naturalista, e circunscreve a hierarquia, 

desigualdade que dividem a espécie humana em duas partes assimétricas, opostas, dois sexos, 

cujos corpos são marcados pela diferença biológica. Desde modo, classificar e definir os 

indivíduos desde o nascimento a partir do critério da ausência ou presença do pênis, constitui 

um ato social.  

Segundo Saffioti (1979), Freud buscou nos fatores anatômicos a explicação dos traços 

psicológicos da mulher, resultando numa série de equívocos, ao considerar que o destino da 

mulher estava condicionado a sua anatomia. Na verdade, o que Freud faz é reproduzir o que já 

estava posto na sociedade com base nas lentes da psicanálise.  

De acordo Beauvoir (1970, v1) na psicanálise de Freud, no estágio infantil, a criança 

fixa-se a um objeto. O menino na mãe querendo uma identificação com o pai, ao mesmo 

tempo em que o teme por medo de uma punição ou por medo de uma mutilação (complexo de 

Édipo). A menina no estágio infantil sente-se atraída pelo pai (completo de Electra), mas 

quando a menina descobre a diferença anatômica dos gêneros (aproximadamente a partir dos 

5 anos de idade), ela reage a falta de pênis como complexo de castração, o que deixará marcas 

na evolução do seu caráter. Por esse motivo, segundo Freud, a menina sente-se desejo de 

aproximar-se ao pai, criando um sentimento de rivalidade em relação à mãe. De acordo com 

Butler (2003), fundamentada na análise de Freud, o desejo primitivo das crianças é sempre 

pelo genitor do mesmo sexo, o qual compreende que o primeiro tabu da humanidade é a 

homossexualidade porque procede ao incesto heterossexual, posto que as meninas e meninos 

que entram no drama das proibições incestuosas heterossexuais  já foram submetidos  a 

proibições  que os ―predispuseram‖  a direção sexuais distintas. Como explica a autora:  

 

O tabu contra o incesto, e implicitamente contra a homossexualidade é uma injunção 

repressora que presume um desejo original, localizado na noção de ‗predisposições‘, 

no qual sofre a repressão de um direcionamento libidinal originalmente homossexual 

e produz o fenômeno deslocado do desejo heterossexual (IDEM, 2003, p. 101). 
 

 Freud acreditava que a mulher sentia-se mutilada por não ter um pênis e lamentava-se 

por não se equiparar ao homem.  De acordo com Belotti (1983, p. 70).  
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Nenhuma mulher, exceto as assim chamadas ‗anormais‘ ou ‗transvestidas‘, gostaria 

seriamente de ser um homem e possuir o pênis: mas a maioria das mulheres gostaria 

de ter os privilégios e as possibilidades ligados ao fato de possuí-los. A psicanálise 

conseguiu que a mulher se sentisse culpada por não realizar a ‗feminilidade‘ no caso 

de se obstinar em não querer ser considerada um indivíduo de segunda categoria. A 

ausência da ‗inveja do pênis‘ distinguiria, com efeito, segundo a psicanálise, as 

mulheres deveras ‗femininas‘, ou seja, perfeitamente conformadas e satisfeitas com 

sua condição. Seriam então autenticamente mulheres só aquelas que aceitavam 

alegremente a sua condição de inferioridade. Mas este é um ponto de vista 

claramente masculino. 
 

Para Beauvoir (1970, v1) o fato de o menino ter em seu pênis uma experiência vivida 

não fornece base para afirmar que a menina sente-se humilhada por não ter um.  Para a autora, 

―a noção de complexo de Electra é vaga, pois não existe nenhuma explicação que confirme de 

fato que ao ser beijada pelo pai a menina sinta uma estimulação genital‖ (FRIDO, 2011, n.p). 

O motivo do falo masculino (simbologia dada às representações da imagem de um pênis) ser 

desejado não se explica como um órgão viril, mas como simbolismo, que é dado justamente 

por representar privilégios concebidos aos homens.  

  A partir dessa classificação é desenhado e traçado o futuro de cada indivíduo, pois 

diante desse critério sua trajetória começa pelo signo da diferença e da hierarquia. Neste 

sentido, compreende-se que a relação social entre os sexos, constrói-se em torno desse 

marcador de sexo, ou seja, o pênis.  

Tal conceito é utilizado até hoje para definir a forma de ser mulher e de ser homem, 

numa sociedade compostas por classes de sexos4. No entanto, a conotação ao binômio macho-

fêmea não foi utilizada da mesma forma para definir homem e mulher. Ao contrário, a palavra 

homem, até nossos dias, significa humanidade, como se fosse sinônimo da espécie humana, 

representando um valor ideal, positivo.   

 

Beauvoir (1970, v.1) [...] nos apresentando que o significado que o termo ‗mulher‘ 

recebe e que nesse caso ecoa aos quatros cantos como um insulto, uma ofensa, uma 

vez que o termo ‗fêmea‘, ao contrário do termo masculino que enaltece a figura 

masculina, acaba por confinar a mulher em seu próprio sexo (DEBORA SP, 2011, 

n.p).  

 

Assim, Beauvoir (1970 v.1, p. 25).  lança-nos a pergunta as seguintes questões: ―Que 

representa a fêmea no reino animal? E que espécie singular de fêmea se realiza na mulher?‖. 

                                                           
4 De acordo com Falquet (2014), Mathieu (1973) sustenta que os sexos são construções sociais, e não a partir de 

um destino biológico, mas a partir de uma relação social global de poder. Esta relação social produz as ―classes 

de sexo‖, o qual refere-se aos mecanismos de opressão da classe de mulheres pela classe dos homens, estruturada 

numa relação de sexo, classes e raça.  
 



43 
 

 

A autora vai afirmar que os dados da biologia não são suficientes para explicar o motivo pelo 

qual a mulher é considerada ―O outro‖, e, portanto, não é capaz de traçar um destino imutável 

a ela. E complementa que todas as tentativas de comparar machos e fêmeas como espécie 

humana se trata de puro devaneio, tendo em vista que é somente numa perspectiva humanista 

que essa comparação pode ocorrer. Desse modo, é preciso analisar de que maneira a mulher 

foi transformada no outro, no decorrer da história. O paradoxo construído em torno da 

imagem feminina, dessa figura dita nervosa e instável, nada mais é do que uma justificativa 

para limitar a existência da mulher aos limites impostos pelo sistema patriarcal-racista-

capitalista.  

A feminista francesa Colette Guillaumin (2014) desenvolve uma preciosa análise 

sobre a prática do poder e ideia de natureza, ou melhor, sobre a ideologia que naturaliza a 

subordinação das mulheres, pretensamente utilizada para justificar a apropriação das mulheres 

pela classe dos homens.  De acordo com a mesma autora (2014, p.79): 

 

Esse fardo que pesa sobre nós, a importação de que somos ―naturais‖, de que tudo- 

nossa vida, nossa morte, nossos ato-nos é ordenado por nossa mãe  Natureza em 

pessoa (e, para rematar as coisas, ela também é uma mulher), ele se exprime em um 

discurso de nobre simplicidade. Se as mulheres são dominadas, é porque elas ―não 

são semelhantes‖, é porque elas são diferentes, delicadas, bonitas, intuitivas, não 

razoáveis, materiais, é porque não têm músculos, porque não têm temperamento 

organizador, porque são um pouco fúteis e porque não veem nada além do próprio 

nariz. Tudo isso acontece porque elas têm evidentemente o cérebro menor, o 

impulso nervoso mais lento, hormônios diferentes que causam instabilidade, porque 

pensam menos, têm menos ácido úrico e mais gordura, porque correm mais devagar 

e dormem mais. Porque elas têm dois cromossomos X, as burras, em vez de terem 

um X e um Y- que é maneira interessante de ter cromossomos. Porque são ―um 

homem inacabado‖ OU porque são ―o por vir do homem‖, são  ―mosaico‖ OU são o 

―sexo de base‖, porque elas são ―mais fortes e mais resistentes‖ que os homens OU 

são o ―sexo frágil‖. Em suma, porque são diferentes.  

 

Para a autora, é por meio da ideologia naturalista que se que legitima a apropriação das 

mulheres em um processo de coisificação e irracionalizarão do seu ser. Neste processo, são 

consideradas como uma propriedade natural dos homens, e como tal, pertence em seu 

conjunto a ele. Tal ideologia concebe a mulheres como natural, e sua condição de 

subordinação, justifica-se pelo seu destino biológico.   

Neste sentido, o naturalismo tem base material baseado no processo de apropriação e 

exploração, no entanto, definidas pela sociedade pela ideologia biologizante do sexo para 

justificar as contradições e as desigualdades entre homens e mulheres. 
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A apropriação das mulheres se apoia na sexagem5, entendida como relações 

comparáveis (e que podem co-existir)  a escravidão e a servidão, no qual elas são resumida ao 

sexo, sendo apropriadas  material e concretamente em sua individualidade, em um processo 

que as transformam em ―coisas‖. Guillaumin (2014) define as relações (rapports6) de 

sexagem como relações de apropriação física direta, dividido em dois tipos: a privada 

(individual) e a coletiva. A apropriação privada das mulheres é realizada dentro da família por 

meio do casamento ou de seus avatares. A coletiva, além da anterior, é aprofundada por meio 

da igreja do Estado e das empresas.  Como manifestação concreta da apropriação, a autora 

destaca: o mercado de trabalho; o confinamento no espaço; a demonstração de força; a coação 

sexual; o arsenal jurídico e o direito consuetudinário. A autora, afirmar que a apropriação se 

refere à individualidade física completa, ao espírito, ao corpo da pessoa, pensado como 

―corpo-máquina de trabalhar‖ paralelo a servidão e escravidão, dentro do processo de 

sexagem e assalariamento. Segundo Cisne (2013), Jules Falquet (2012) acrescenta a esses 

meios: a coerção procriativa; o mercado de trabalho (como resultante dos outros meios); 

sistema jurídico, acrescentando as políticas sociais, decorrente das leis que estão relacionadas.  

Cotidianamente as mulheres são confrontadas a acreditar que funções como limpar 

casa, lavar roupa, cozinhar, cuidar de crianças, idosos, doentes, deficientes, é inerente a sua 

essência feminina. Além disso, o cuidado com a casa e zelo pelos filhos e marido deve ser 

feito com amor e doçura, afinal de contas, essa era sua vocação, missão. E a sua ―natureza 

feminina‖ irá ajudá-la a desempenhar suas funções.  

A assimetria naturalista defende que existe uma natureza específica acionada de forma 

integral contra os dominados e particularmente contra os/as apropriados/as. Supõe que estes 

                                                           
5 Em um de seus principais livros, Sexe, race et pratique du pouvoir. L’idée de nature, Colette Guillaumin cunha 

a idéia de que as mulheres constituem uma classe social de sexo apropriada pela classe dos homens através da 

relação social de sexagem, tanto individual (matrimônio heterossexual) como coletiva (por exemplo, o caso das 

mulheres solteiras ou das freiras). Sexagem é a apropriação do corpo, dos produtos do corpo, do tempo e da 

energia psíquica da classe das mulheres por parte da classe dos homens (GUILLAUMIN, 1992 [2005], primeira 

edição é de 1978). Guillaumin constrói o conceito de sexagem (sexage em francês) para se referir a relações de 

apropriação física direta de pessoas de um grupo social por pessoas de outro grupo social; logo, sexagem é uma 

relação social ―oposta‖ à exploração salarial, em que ocorre um pagamento em dinheiro e cuja apropriação é só a 

da força de trabalho e não a do corpo e da pessoa inteira. O conceito de sexagem recorda outros dois casos 

históricos de relações de apropriação física direta: a servidão, que era a condição de quase escravidão de servas e 

servos da época feudal da Europa do Oeste durante a Idade Média, e a escravidão (esta se refere ao sistema 

escravista de plantações que se desenvolveu no auge da colonização do continente americano e do tráfico 

negreiro, cujo apogeu coincide com o século XVIII) (FALQUET, 2008, p. 124).  

6
 A noção de rapport social aborda a tensão antagônica que se desenrola, em particular, em torno da questão da 

divisão sexual do trabalho e que determina na criação de grupos sociais com interesses contraditórios 

(KERGOAT, 2009, P. 72). 
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sejam explicados/compreendidos exclusivamente pela Natureza, e dela não pode escapar, pois 

nenhuma explicação de seu lugar fora dela será considerado. Os homens são concebidos (por 

eles mesmos) como criadores da história, pela propriedade, caçadores, dominadores, 

conquistas de terras, acumulação de capital, enquanto as mulheres são direcionadas para a 

natureza, tendendo mostrar a o macho como criador da sociedade humana, como artifícios 

históricos, da ciência, do saber. Não obstante, eles ainda definem seus laços com a natureza 

como sua capacidade superior lhes são dadas, sua inteligência inata, que os fazem transcender 

a natureza e a dominá-la.  Enquanto para as mulheres a inteligência pertence ao mundo das 

coisas, das atividades práticas.   

 

No campo da inteligência, dá-se o mesmo; a inteligência ‗específica‘ das mulheres é 

uma inteligência de coisas. Sendo supostamente distantes naturalmente da 

especulação intelectual, elas não são criadoras no domínio do cérebro e, tampouco, 

se lhes reconhece um senso dedutivo, de lógica. Consideradas, inclusive, como a 

encarnação do ilogismo, elas são capazes, a rigor, de se virar, mas, para chegar a tal 

resultado, elas aderem à realidade prática, seu espírito não-tem-o-ímpeto-ou-a-

potência-necessária-para-desprender-se-do-mundo-concreto, do mundo das coisas 

materiais ao qual estão atacadas por uma afinidade de coisa com coisa! Em todo 

caso, a inteligência delas é pertencente supostamente ao mundo das coisas e 

operatória exclusivamente nesse domínio; em sema, elas teriam uma inteligência 

‗prática‘ (GUILLAUMIM, 2014, p.69-70). 

 

 

Para alguns autores a explicação para isto está na cultura humana, tomando como 

partida a sociedade humana que é fruto da solidariedade e cooperação da espécie dos machos 

que derivam da caça e da guerra, uma vez que eles deixaram para trás as fêmeas pesadas e 

estorvadoras e caminharam sozinhos rumo ao domínio das técnicas e da ciência. 

Aparentemente as mulheres permaneceram presas à espécie, inertes. Segundo Guillaumim 

(2014) essa concepção é absolutamente androcêntrica, dado que a espécie humana figura-se 

desta relação como composta exclusivamente por machos, deixando o resto da espécie uma 

plena obscuridade que seria a inexistência.   

O segundo grau de crença naturalista implica em defender que a natureza de uns e a 

natureza de outros seja habilmente diferente e não comparável. Em outras palavras, que a 

natureza de uns seja completamente natural, ao passar que a natureza dos outros seria 

―social‖. Desse modo, os domínios das técnicas, ferramentais, da ciência que retiram a 

humanidade da Natureza é obra e características intrinsicamente e potencialmente dos 

machos. Enquanto de forma antagônica, a reprodução, a criação dos filhos, cuidado com a 

casa e alimentação seriam característica da fêmea.  Nesta relação de assimetria a mulher 
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torna-se ―o Outro‖. Enquanto o homem se reveste de uma dignidade que supostamente ele 

conquistou e dominou, e, portanto, que viu no direito de coisificar e escravizar as mulheres.  

De fato, de tudo a natureza é atribuída à mulher, em sua intuição, menstruação, 

fantasias, ternura, capricho, firmeza, fragilidade, cozinhar, passar, ter filhos, enfim, tudo se 

resume a sua natureza feminina. E cada uma dessas ações, justifica-se a sua existência fincada 

em uma suposta natureza, programadas para reproduzir a vida. Como nos explica Guillaumim 

(2014, p. 93): [...] o conto da natureza tende a fazer de nós seres consumados, rematados, que 

perseguem uma tarefa tenaz e lógica de repetição, de confinamento, de imobilidade, de 

manutenção do estado da (des)ordem do mundo.  

É justamente por isso que devemos resistir a essa ideologia, posto que é 

imprescindível para perpetuação da suposta natureza feminina, que sob esses traços torna-se 

fundamental para que o grupo dos dominantes permaneçam sendo os protagonista da história, 

inventores da sociedade e os detentores da ―verdade‖. Enquanto para nós, resta as explicações 

fora da história, e tudo que fizermos advém dos impulsos de alguma mensagem genética ou 

como obra do acaso.  

As consequências desse discurso ideológico são incalculáveis, sem falar de seu lado 

prescritivo, no qual é perpetuado que somos feitas para sermos submissas, passivas, 

comandadas, protegidas. Esse discurso tem repercussões políticas. Toda conduta política e 

criadora é atribuída ao homem, enquanto toda iniciativa política por parte das mulheres é 

desacreditada e desqualificada. A nossa luta aparece como mecanismo natural, sem reais 

significações políticas, reduzindo nossa capacidade a um estado de futilidade. Sob esse ponto, 

os homens são vistos como altamente qualificados para tomar frente das decisões políticas, ao 

passo que nós mulheres somos  vistas como meramente naturais, capacitadas para manifestar 

essa natureza e ―disso resulta que, quando abrem a boca, isso só pode ser uma ameaça 

provinda do fundo da natureza, uma ameaça contra o empreendimento altamente humano que 

é a sociedade, a qual pertence ao homem [...]‖ (GUILLAUMIM, 2014, p. 97). 

Nesse sentido, não nascemos mulher, e muito menos nascemos naturalmente 

submissas, passivas, é, portanto resultado de uma construção social e ideologicamente 

permeada na sociedade como algo natural. Essa concepção é imposta à classe apropriada (as 

mulheres), delimitando seu lugar nas relações sociais de sexo, pretensamente justificado pela 

natureza da ―fêmea‖.  Como nos aponta Guillaumim (2014, p.65; destaque da autora). 

 

[...] Sendo os apropriados, NESSA SELEÇÃO, coisas, a face ideológica-discursiva 

dessa apropriação será um discurso que exprime que os dominados apropriados são 

objetos naturais. Tal discurso da natureza definirá que eles são movidos por leis 
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mecânico-naturais ou, eventualmente, místico-naturais, mas, de maneira alguma, por 

leis sociais, históricas, dialéticas, intelectuais e, menos ainda, políticas.  

 

A construção dos valores do ―masculino e do feminino‖ é baseada numa sociedade 

hierárquica fundada na desigualdade social, que separa e hierarquiza homens e mulheres, por 

meio da divisão sexual do trabalho e da política. Dessas divisões, ideias dominantes são 

determinadas, atribuindo o que se considera feminino e masculino tidas como algo natural e 

imutável. Tais ideias são fortemente difundidas nos aparelhos ideológicos da sociedade, como 

família, escola e igreja que defende essa estrutura e afirma a necessidade de manutenção e 

conservação para o ―bom‖ andamento da sociedade. De acordo com Saffioti (1979, p 234) 

para que a sociedade capitalista mantenha sua hegemonia é necessário:  

[...] construir a mais ampla e bem elaborada capa sob a qual oculta as injustiças 

sociais. Assim, na defesa de valores real ou supostamente mais altos, como o 

equilíbrio das relações familiares, o bom andamento dos serviços domésticos, a 

preservação dos métodos tradicionais de socialização dos imaturos, o respeito ao 

princípio moral da distância entre os sexos, faz-se a mais completa e racional 

utilização de critérios irracionais, tais como a debilidade física, a instabilidade 

emocional e a pequena inteligência femininas, a fim de imprimir-se ao trabalho 

feminino o caráter de trabalho subsidiário e tornar a mulher elemento constitutivo 

por excelência do enorme contingente humano diretamente marginalizado das 

funções produtivas. 

 

 A sociedade capitalista, para manter sua hegemonia, oculta às relações de dominação e 

exploração ao naturalizá-las, por meio de instrumentos ideológicos internalizados nas pessoas 

como ―ideias universais‖, as quais devem ser seguidas por todos. 

Nesse pressuposto, para manter a hierarquia e supremacia masculina, utiliza-se de 

critérios irracionais e biologizantes, tais como a fragilidade física das mulheres como 

condicionante que as impede de exercer atividades, tidas ―masculinas‖, as quais exigem 

dispêndio de força física, como por exemplo, trocar pneu de carro, bem como considerar as 

mulheres menos inteligentes do que os homens, posto que é socializado que os homens  tem 

uma parte do cérebro mais desenvolvido do que o das mulheres, o que justificaria  a melhor 

capacidade de lhe darem com cálculos matemáticos e de estabelecer melhor a dimensão de 

distância e manuseio de automóveis. Ainda trata a mulher como um ser sensível e delicado, 

excelente para exercer atividades domésticas, como cuidar da casa e dos filhos, pois é 

socialmente reproduzido que a mulher sendo mais delicada e sensível desempenha melhor as 

atividades domésticas e a delicadeza e paciência no trato com as crianças.  Tudo isso é 

expressão real concreta do pensamento heteropatriarcal estruturado nas relações sociais.  

Também é fortemente disseminada a ideia do homem como provedor da família, o 

qual deve sair para a ―caça‖ para prover o sustento, enquanto às mulheres, cabe o espaço 
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privado da casa e cuidar da educação dos filhos.  Nessa perspectiva, tal relação estabelece 

uma hierarquia em todas as relações sociais, seja ela no espaço público ou privado. 

Dessa forma, a ideologia dominante, patriarcal e capitalista, constitui um sistema de 

relações desiguais de sexo, socialmente construídas com base nas supostas diferenças 

(feminino e masculino) o que pressupõe uma esfera de poder, conservando o status 

hierárquico com a autoridade do homem sobre a mulher. Todo esse legado do patriarcado 

contribui diretamente com a manutenção da estrutura da ideologia de opressão das mulheres e 

supremacia do homem. Isso resulta na naturalização das relações entre homens e mulheres. 

De acordo com Cisne (2013, p. 142): 

 

[...] a incorporação da subalternidade pelas mulheres é histórica e possui um passado 

longínquo. Segundo Bebel (1976 [1879]): a mulher foi o primeiro ser a sofrer a 

escravidão, mesmo antes dos escravos e dela se tornar fundamento de um modo de 

produção. Há, portanto, uma histórica estruturação das relações de apropriação e 

exploração que pesam sobre as mulheres, associadas a uma forte ideologia patriarcal 

que se enraizou de tal maneira que as condições de vida das mulheres lhes parece, 

muitas vezes, naturais/normais ou imutáveis. 

 

Dessa forma, a história das mulheres é marcada pela dominação e apropriação 

masculina, sendo estas, oprimidas e inscritas como ―sexo frágil‖ útil para satisfazer os desejos 

e necessidades do homem, como mero instrumento de ajuda para que o homem se dê bem nos 

seus negócios, no trabalho e em sua relação com a sociedade. Portanto, a mulher na sociedade 

patriarcal dominante ocupa uma relação secundária, sendo suprimida em seus desejos e 

rebaixada para servir ao homem.  

A carga ideológica é tão forte que acaba levando a maioria das mulheres à passividade, 

naturalizando a subordinação feminina. Não é que elas gostem de ser exploradas e oprimidas 

pelos homens, mas, muitas, não percebem essa condição, pois são cerceadas desde a infância 

a assumir posturas e comportamento de submissão, sendo incorporada tal ideologia como 

ideias ―verdadeiras‖, as quais devem ser respeitadas para o ―bom andamento‖ e ―equilíbrio‖ 

da família e da sociedade como um todo. Na verdade, dentro de relações sociais desiguais de 

poder com os homens, as mulheres são forçadas a ceder, mas não consentir, posto que não 

estão nas mesmas condições de poder que os homens. Consentir demanda condições de 

igualdade, como nos explica Saffioti (2004) com base no pensamento de Mathieu (1985):  

 

Isto não significa que as mulheres sejam cúmplices de seus agressores, como 

defendem Chaui e Gregori. Para que pudessem ser cúmplices, dar seu consentimento 

às agressões masculinas, precisariam desfrutar de igual poder que os homens. Sendo 

detentoras de parcelas infinitamente menores de poder que os homens, as mulheres 

só podem ceder, não consentir (SAFFIOTI, 2004, p. 80). 
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A ideologia dominante patriarcal exerce uma forte influência na sociedade, intervindo 

diretamente no modo de pensar, agir e ser das pessoas. De acordo Cisne (2013, p.145) com 

base no pensamento de Guillaumin (2005) ―é por meio da ideologia naturalista que se 

legitima a apropriação das mulheres em um processo de coisificação e naturalização irracional 

do seu ser‖. Nesse sentido, não podemos culpabilizar as mulheres por naturalizar tais relações, 

tendo em vista que elas são apenas vítimas de um sistema ideológico dominante que reproduz 

sua nominação na sociedade, objetivando manter sua base de dominação e reprodução de seu 

sistema repressor.   

É importante entendermos que esta supremacia masculina está intimamente 

relacionada com a base de dominação patriarcal, tendo em vista ser um sistema de relações 

desiguais de gênero socialmente construídas com base nas diferenças de sexo (feminino e 

masculino) o que pressupõe uma esfera de poder, conservando o status hierárquico com a 

autoridade do homem sobre a mulher.  Todo esse legado do patriarcado contribui diretamente 

com a manutenção da estrutura da ideologia de opressão das mulheres e supremacia do 

homem. 

A relação hierárquica do patriarcado está fortemente arraigada no ―seio‖ da sociedade, 

no qual o homem assume um papel de destaque por ser considerado o ―chefe‖, o provedor da 

família, portanto, deve ser respeitado por todos os demais membros da casa, enquanto a 

mulher assume uma posição secundária, sendo responsável pela harmonia da família. Tal 

relação é naturalizada e (re) produzida como forma de consciência na mente das pessoas. De 

acordo com Cisne (2013, p. 148): 

 

Tais questões nos conduzem a analisar que a diferenciação social entre homens e 

mulheres, ou melhor, a desigualdade social entre ambos é justificada como algo 

natural – ao ponto de manipular a própria realidade biológica – para ocultar o que de 

fato a define: as relações sociais. Com essa perspectiva naturalista e manipuladora 

da realidade, a ideologia naturalista dificulta a consciência de que a desigualdade 

ente os sexos é determinada por interesses socialmente construídos. 

 

 

Nesse sentido, as diferenças biológicas entre ―macho e fêmea‖ são utilizadas para 

justificar tais relações como algo natural, ao ponto de ocultar o que realmente os define: as 

relações sociais. Nesse prisma, a relação entre homens e mulheres é naturalizada e 

manipulada ideologicamente, fazendo com que as desigualdades entre os sexos se perpetue 
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tranquilamente sem prejudicar os interesses dominantes.  Segundo Guillaumin (2012, p. 275-

276), devido à ideologia naturalista: 

 

 [...] praticamente as mulheres não dispõem delas mesmas – elas são diretamente 

objetos – ideologicamente elas são um sexo, sem mediação nem autonomia. [...]. A 

relação de classe que as faz objetos é expressa até no seu sexo anatomo-fisiológico, 

sem que elas possam ter decisão ou mesmo uma simples prática autônoma como 

sujeito (tradução nossa).  

 

 

Nessa perspectiva, a autora faz uma crítica ―à concepção de que homens e mulheres 

possuem uma essência natural, determinada biologicamente‖ (CISNE, 2013, p. 148). Dessa 

forma, ―os homens e as mulheres são definidos(as) nas e pelas relações sociais que, por sua 

vez, são materiais, concretas e históricas‖ (idem). 

Nesse prisma, podemos afirmar que a base da desigualdade entre homens e mulheres é 

―alicerçada‖ pelas relações sociais e fortemente apropriadas pelas instituições sociais, como 

família e igreja, que afirmam e justificam a existência de uma diferença entre os sexos, e, 

portanto devem assumir papeis sociais distintos. 

 Desmistificar essa relação de inferioridade feminina requer um trabalho de base, 

firmada na desnaturalização das relações desiguais entre homens e mulheres, no qual exige 

protagonismo das mulheres nesse processo, a fim de destruir o que é socialmente aceito como 

―natural‖, no intuito de construir uma sociedade igualitária e emancipada. De acordo com 

Cisne (2013, p. 147): 

 

 

Desvelar esse naturalismo no terreno da história é um passo fundamental para o 

processo de formação da consciência das mulheres e de superação das relações de 

apropriação e exploração que se encontram implicadas.  

 

 Para que isso seja possível é preciso construir sujeitos revolucionários, por meio de 

movimentos políticos organizados que vislumbrem a construção de uma nova sociedade 

pautada na igualdade e liberdade entre ambos os sexos, e que busque romper com todas as 

formas de opressão e dominação imposta pela sociedade capitalista e patriarcal. Desse modo, 

como afirma Cisne (2013) é preciso desenvolver o processo de formação de consciência em 

prol do projeto societário emancipatório, que poderá ser protagonizado pelos sujeitos 

revolucionários. Esse sujeito, segundo Cisne (2013, p.168) deve estar voltado:  
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[...] para a eliminação da divisão social e sexual do trabalho, da propriedade privada, 

do trabalho assalariado e ―desvalorizado‖, do racismo, do patriarcado, da 

heteronormatividade, das mais variadas formas de colonização, bem como de toda 

ideologia naturalizante das desigualdades sociais. Enfim, esse sujeito para ser 

revolucionário precisa estar afinado com um projeto societário anti-racista, anti-

patriarcal e anti-capitalista para fundar uma nova sociabilidade verdadeiramente 

igualitária e livre. Em outras palavras, esse sujeito deve corresponder à 

universalização das demandas pelo fim de todas as relações de apropriação, 

exploração, opressão e dominação, consubstanciadas pelas dimensões de classe, 

―raça‖ e sexo.  

 

 

 Nesse sentido, precisamos construir uma cultura pautada em sujeitos políticos que 

estejam dispostos a desvendar os ditames da cultura patriarcal de submissão e opressão das 

mulheres pelos homens, assim como lutar pela construção de uma nova sociedade.  

 

3.1.1. Patriarcado como ideologia e sistema material de dominação-exploração 

 

O patriarcado refere-se às relações desiguais de dominação dos homens sobre as 

mulheres, ―em que os homens detêm o poder, ou ainda, mais simplesmente, o poder é dos 

homens‖. (DELPHY, 2009, p. 173).  ―Ele é, assim, quase sinônimo de ‗dominação masculina‘ 

ou de opressão das mulheres‖ (IDEM, 2009, p. 173). Esta é a definição adotada pelo 

movimento feminista a partir da década de 1970. 

Historicamente, conforme Christine Delphy no Dicionário Crítico do Feminismo 

(2009), há pelo menos três utilizações do termo patriarcado. O primeiro (de origem mais 

antiga) é o sentido religioso, indicando os dignitários da Igreja, onde ―os patriarcas são os  

primeiros chefes de família que viveram antes e depois do Dilúvio‖ (IDEM, 2009 p.173).  O 

termo vem da combinação das palavras gregas pater (pai) e arkhe (origem e comando).  Em 

outras palavras, o patriarcado é literalmente o poder do pai, e comporta a noção autoridade 

sobre os membros da família. O segundo sentido foi utilizado por autores do século XIX 

quando se referiam ao modo de vida camponês, adotadas pelas pequenas comunidades 

agrícolas compostas de unidades de produção familiar, regida  pela autoridade de 

antepassados. A terceira forma, surge do debate das feministas  contemporâneas, a exemplo 

de Kate Millet, que trouxe o conceito para o campo das relações sociais (DELPHY, 2009). 

Esta última concepção é a que adotaremos neste trabalho. 

No interior da teoria feminista, a categoria surge para denominar as relações desiguais 

de dominação dos homens sobre as mulheres, ―em que os homens detêm o poder, ou ainda, 

mais simplesmente, o poder é dos homens‖. (IDEM, 2009, p. 174).  Nesse sentindo, trata-se 



52 
 

 

de uma construção social, baseada na autoridade masculina, constituído com base na divisão 

desigual de tarefas, atribuindo espaços e atividades específicas de forma naturalizada, 

conservando o status hierárquico com a autoridade do homem sobre a mulher.  

O patriarcado é adotado pelo conjunto do movimento feminista a partir dos anos de 

1970, como sistema a ser combatido. Apreende-se aqui o patriarcado não apenas como uma 

dominação centrada na família, mas constituída sob uma base material de dominação-

exploração que permeia as relações sociais. 

 

2.3.1 A construção do patriarcado: breves traços históricos 

 

O processo de instituição do patriarcado teve seu início nos anos 3100 a.c e se 

consolidou em 600 a.c. (Saffioti, 2004). Isso se deu com o advento da propriedade privada dos 

meios de produção, na medida em que os homens começaram acumular riquezas e assim, 

desfrutar de uma posição mais privilegiada do que a da mulher. A partir de então, há um 

desmoronamento do direito materno e a passagem para o patriarcado, o que foi considerado 

uma grande derrota histórica das mulheres. Com a apropriação da riqueza nas mãos do 

homem e para preservar a propriedade ―precisava do direito a uma paternidade não disputada, 

e ela foi base da família patriarcal‖ (TOLEDO, 2001, p. 19). 

  De acordo com Toledo (2001, p 23), ―pelo processo que deu origem ao patriarcado, a 

esposa passou a ser uma propriedade do marido, juntamente com os outros bens‖.  Engels na 

obra ―A origem da família, da propriedade privada e do Estado‖ descreve a passagem de 

várias famílias até a formação da família monogâmica e patriarcal com o advento da 

propriedade. Sobre a família monogâmica e patriarcal, ele descreve: 

 

Baseia-se no predomínio do homem; sua finalidade expressa é a de procriar filhos 

cuja paternidade seja indiscutível; e exige-se, essa paternidade, indiscutível porque 

os filhos, na qualidade de herdeiros diretos, entrarão, um dia, na posse dos gens de 

seu pai [...] Agora, como regra, só o homem pode rompê-los e repudiar sua mulher. 

Ao homem, igualmente, se concede o direito à infidelidade conjugal, sancionado ao 

menos pelo costume (o Código de Napoleão outorga-o expressamente, desde que ele 

não traga a concubina ao domicílio conjugal), e esse direito se exerce cada vez mais 

amplamente, à medida que se processa a evolução da sociedade. Quando a mulher, 

par acaso, recorda as antigas práticas sexuais e intenta renová-las, é castigada mais 

rigorosamente do que em qualquer outra época anterior (ENGELS, 1984, p. 66). 

 

A partir daí o poder de cada núcleo familiar se concentrou nas mãos do patriarca, e 

para garantir a manutenção dessas posses começa a reivindicar o reconhecimento da prole. 

Para tanto, foi necessário restringir a liberdade sexual da mulher na instituição do 
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casamento monogâmico, o que resultou no seu aprisionamento a um único homem (e 

sexualidade), pois este era o elemento fundamental para manutenção da propriedade 

patriarcal. 

Isso presume que a submissão da mulher não é algo natural, mas, sim, uma construção 

social, tendo em vista que nas sociedades de pesca e coleta, as mulheres assumiam uma 

posição de igualdade em relação aos homens. Como nos aponta Toledo em consonância com 

o pensamento de Heleieth Saffioti (2001, p. 18): 

 

Ela lembrava que historiadoras(es), sociólogas(os) e antropólogas (os) têm mostrado 

que a sociedades de caça e coleta relevam bastante igualdade entre homens e 

mulheres, desfrutando estas de privilégio e desempenhando papéis de suma 

importância.  

 

Dessa forma, é com advento da propriedade privada e da apropriação da riqueza 

pelos homens, que estes assumem uma posição de destaque. Em contrapartida, a mulher foi 

relegada a segundo plano, tendo sua sexualidade fortemente controlada pelos maridos para 

garantir ―o direito à paternidade‖ e assim manter a riqueza na família por meio da herança. 

Além disso, o controle sobre o corpo e a vida das mulheres ao assegurar o controle sobre a 

prole, também forneciam aos homens mais força de trabalho advinda dos(as) filhos(as), o que 

gerava mais possibilidade de acúmulo de riqueza. Dessa forma, consolidou-se a submissão da 

mulher aos interesses do seu marido, assim como, ela foi remanejada para o espaço privado da 

casa, sendo destinada ao trabalho doméstico e cuidado com os filhos(as) e marido.  

Na sociedade patriarcal brasileira a opressão, maginalização e a violência contra 

mulheres é tão corriqueira que segundo ―levantamento do Fórum Brasileiro de Segurança 

Pública estima que devem ter ocorrido entre 129,9 mil e 454,6 mil estupros no País em 2015‖ 

(CARTA CAPITAL, 2006), sem contar com os casos subnotificados que são extremamente 

alto, posto que muitas mulheres não conseguem denunciar.  Ainda segundo dados dos 

―boletins de ocorrência registrados, em 2015 ocorreu um estupro a cada 11 minutos e 33 

segundos no Brasil, ou seja 5 pessoas por hora‖ (CARTA CAPITAL, 2015). É ainda mais 

assustador saber que um terço dos brasileiros culpa a vítima pelo estupro (pesquisa divulgada 

pela Datafolha)
7
, justificando que mulheres que usam roupas consideradas ―provacativas‖ não 

podem reclamar se forem estupradas. Compreendemos que a culpa nunca é da vítima, e suas 

roupas curtas não justificam tais atos crueldade e covardia. Se fosse assim, como explicar o 

                                                           
7
 Pesquisa encomendada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública.  A pesquisa pode ser consultada no site: 

http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2016/09/1815301-um-terco-dos-brasileiros-culpa-mulheres-por-

estupros-sofridos.shtml 
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fato das mulheres mulçumanas também serem estupradas já que usam burca?  O patriarcado 

se apresenta como raiz e também resposta para as várias formas de opressão, submissão e 

violência contra a mulher. Sabemos que atos de violência, como o estupro, tem uma 

intencionalidade que não é apenas sexual, mas tem, sobretudo, uma dimensão de poder, com a 

intenção de dominar,  controlar, humilhar, tirando-nos a dignidade.  

 Segundo o mapa da violência 2015, o Brasil ocupa a 5ª posição no ranking de maior 

taxa de homicídio contra mulheres. Os dados ainda mostram que as taxas de assassinado de 

mulheres negras aumentou 54%, enquanto o número de homicídio de mulheres brancas 

diminuiu: 

  

O número de homicídios de brancas cai de 1.747 vítimas, em 2003, para 1.576, em 

2013. Isso representa uma queda de 9,8% no total de homicídios do período. Já os 

homicídios de negras aumentam 54,2% no mesmo período, passando de 1.864 para 

2.875 vítimas (MAPA DA VIOLÊNCIA, 2015, p. 30). 

 

Esses são apenas alguns dados que mostram o quanto os brasileiros são machistas, 

sexistas, racistas e patriarcais. Nesse sentido, pensar essas relações no contexto brasileiro, é 

compreender o sistema patriarcal em sua dimensão de sexo, classe e raça/etnia.  Nesse 

horizonte, no contexto brasileiro, a violência contra as mulheres permanece como grave 

problema pouco enfrentado. Continuamos sendo alvo de preconceito e assédio moral no 

trabalho, continuam morrendo por abortos clandestinos, já que no Brasil tal prática é crime, 

sendo permitido em duas situações limite: quando a gravidez é resultado de estupro ou 

quando significa risco à vida da gestante. O trabalho das mulheres continua sendo 

desvalorizado, superexplorado, mal remunerado e em sua grande maioria, é informal, sem 

qualquer acesso aos direitos trabalhistas, o que resulta numa maior exploração e submissão 

aos ditames do capital.  

Voltando a história do patriarcado, de acordo com Saffioti (2004), se formos levar em 

consideração a partir do começo do processo, pode-se dizer que o patriarcado conta com a 

idade de 5.203-4 anos, mas se formos fazer o cálculo a partir do processo de transformação 

das relações homem-mulher a idade é somente 2.603-4 anos. O que significa dizer, que o 

―patriarcado é considerado jovem‖, portanto, ‗um recém nascido‘,  frente à idade da 

humanidade‖ Saffioti. Ainda nesse sentido, destaca Saffioti (2004, p. 136):  

 

[...] O patriarcado refere-se a milênios da história mais próxima, nos quais se 

implantou uma hierarquia entre homens e mulheres, com primazia masculina. Tratar 

esta realidade em termos exclusivamente do conceito de gênero distrai a atenção do 
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poder do patriarca, em especial como homem/marido, ―neutralizando‖ a exploração-

dominação masculina.  

  

O patriarcado é um sistema significante para manutenção do domínio dos homens 

sobre as mulheres e no dizer de Saffioti (2004) ―é um regime da dominação-exploração das 

mulheres‖ pelos homens (p. 44). Nessa perspectiva, tal sistema estabelece uma hierarquia em 

todas as relações sociais, seja ela no espaço público ou privado. Para Toledo (2001, p 13) o 

patriarcado é: 

É um sistema hierárquico que se assenta na família, no seio da qual toda mulher já 

vem ao mundo com seu lugar subalterno definido na sociedade. É no seio da família 

que se reproduz a ideologia da sociedade burguesa patriarcal, onde toda criança 

nasce apreendendo e respeitar ‗a autoridade paterna‘ e a ver na mulher um ser 

inferior e destinado a servir aos demais. 

 

Nesse pressuposto, o patriarcado se sustenta numa base: a família. Nela são 

reproduzidos e legitimados os valores e (pré) conceitos desse sistema. Desde a infância, as 

crianças recebem uma educação sexista que reflete diretamente no modo de agir, comportar-

se e pensar, e assim vão incorporando a ideia de uma suposta diferença natural entre homens e 

mulheres, que justifica a inferioridade feminina.  

Dessa forma, o patriarcado se constitui no sistema de relações desiguais de gênero 

socialmente construídas com base nas diferenças de sexo (feminino e masculino) o que 

pressupõe uma esfera de poder, conservando o status hierárquico com a autoridade do homem 

sobre a mulher. Todo esse legado do patriarcado contribui diretamente com a manutenção da 

estrutura da ideologia de opressão das mulheres e supremacia do homem. Nesse sentido, o 

patriarcado é um sistema que designa o poder ao homem, ao masculino, como classe de sexo, 

ou seja, os homens se apropriam das mulheres dentro de uma estrutura hierárquica de poder, 

assumindo posição privilegiada em todas as relações sociais.  

A ideologia patriarcal é utilizada para justificar a desigualdade entre os sexos, assim 

como obscurecer a real posição de importância que a mulher ocupa na sociedade. Desse 

modo, a opressão da mulher é algo que serve de interesse para o capital, à medida que utiliza 

das características físicas para mantê-la subjugada à condição de inferioridade, e dessa forma 

tirar maior proveito e vantagem, a fim de adquirir maiores lucros sobre seu trabalho 

polivalente, em troca de menores salários, e muitas das vezes, sem nenhum direito trabalhista. 
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De acordo com Saffioti, para entendermos a raiz do modo pelo qual as mulheres são 

oprimidas e sacrificadas é preciso entender o âmago das relações familiares, posto que a 

família tem um importante papel na socialização das crianças, no qual são desde a infância 

são ―ensinadas‖ a aceitarem a estrutura da sociedade dividida em classes.  Ainda é a família 

um pilar indispensável na difusão do conservadorismo, que acaba por internalizar nas crianças 

(des)valores, preconceitos e sexismos. Nesse sentido:   

 

É preciso não esquecer que entre um sistema produtivo de bens e serviços e a 

marginalização de uma categoria de sexo em relação a ele medeia a estrutura 

familial na qual a mulher desempenha suas funções [consideradas] naturais e mais a 

de trabalhadora doméstica e socializadora dos filhos (SAFFIOTI, 1979, p. 79). 

 

Face ao exposto pela autora, a estrutura da família patriarcal assume um papel 

importante na história da exploração e opressão sofrida pelas mulheres, na medida que é no 

seio familiar que surge, a priori, as primeiras manifestações da divisão entre os sexos,  posto 

que é um espaço de socialização dos(as) filhos(as), no qual, em sua grande maioria, cumpre a 

função de repassar as representações ideológicas do sexo ―feminino e masculino‖, atribuindo-

os papéis e funções distintas dentro das relações de produção e reprodução social. 

Em outras palavras, a família patriarcal constitui numa instituição que sustenta e 

afirma a assimetria entre homens e mulheres, constituindo relações desiguais com base nas 

diferenças de sexo (feminino e masculino) o que pressupõe uma esfera de poder, conservando 

o status hierárquico com a autoridade do homem sobre a mulher.  

Neste prisma, o patriarcado é exercido por meios de supostos papéis sociais que 

constituem junto com a sociedade classes relações de dominação/exploração. As relações 

patriarcais não são apenas familiares, permeiam as relações sociais e todos os espaços de 

organização social, nomeando as relações sociais de sexo e determinando a posição e modo de 

―ser homem‖ e forma de ―ser mulher‖.  

Nesse sentido, cremos que o patriarcado continua sendo uma das bases estruturantes 

de exploração e da apropriação do corpo e da vida das mulheres, o qual veio atender a dois 

interesses, como nos elucida Cisne (2013, p. 122): 

 

Primeiro, a garantia de controle sobre a prole, o que significava mais força de 

trabalho e, portanto, mais possibilidade de produção de riqueza.  Segundo, e em 

decorrência do primeiro, garantir que os filhos seriam seus assegurava aos homens, 

detentores da propriedade privada, a perpetuação da mesma por meio da herança. A 

origem do patriarcado, portanto, está radicalmente ligada a apropriação masculina 

sobre o corpo da mulher, ou seja, ele veio legitimar a possibilidade do homem poder 

―impor à mulher um grande número de gravidezes a fim de gerar mão-de-obra 
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abundante em seu próprio benefício‖ (PRADO, Diana, 1985, p. 55). Nas palavras de 

Saffioti (2004, p. 58), esse novo sistema, tornou as mulheres ―objetos de satisfação 

sexual dos homens, reprodutoras de herdeiros, de força de trabalho e novas 

reprodutoras‖. 

  

Transcursa desse processo a necessidade da monogamia feminina, que vem a se 

constituir como modelo de família, baseada no patriarcado, buscando assegurar a prole aos 

homens. Se uma mulher praticar o adultério não é apenas deslegitimada socialmente, mas é 

moralmente julgadas e condenas, ―podendo, ainda hoje, receber sentença de morte por 

apedrejamento, em alguns países como Paquistão, Afeganistão, Sudão, Iêmen, Emirados 

Árabes Unidos, Indonésia, Nigéria, Somália e Irá‖. (CISNE, 2014, p. 75).  Assim, a 

monogamia controla a sexualidade das mulheres casadas, enquanto aos homens é permitido as 

práticas extraconjugais. Segundo Guillaumim (2014, p.40), para as mulheres, a prática sexual 

fora do casamento é motivo de divórcio. Aos homens não basta que ele pratique sexo com 

outra mulher, mas é preciso que rompa com a monoginia, ou seja, juntar-se com outra mulher 

e sustentá-la sob o mesmo teto.  

 

O fato de praticar esse uso físico fora do casamento - quer dizer, para uma a mulher, 

aceitar ou buscar ser possuída, mesmo que exclusivamente na relação sexual, por 

outro homem - é motivo de divórcio. [...] o marido pode igualmente provocar o 

divórcio, se ele for ‗adúltero‘, mas, para tanto, não basta que ele faça uso sexual de 

outra mulher, é preciso que ele se aproprie de outra mulher.  [...] o adultério só é 

estabelecido para um homem no caso de união, isto é, de uma tentativa de romper a 

monôgamia (IDEM, 2014, p.40).   
 

O recurso do homem à prostituição não é considerado, em muitas sociedades como 

adultério, tampouco motivo para divórcio, posto que quando o homem tem uma relação 

sexual fora do casamento, seu corpo não passa a ser posse de outrem, na verdade seu corpo 

lhe pertence, assim como mantém efetivo sua liberdade e pode usar seu corpo livremente, fora 

da ligação que estabelece com ―sua mulher‖. 

Neste sentido, apropriação da sexualidade da mulher, ou a chamada obrigação sexual, 

é uma das fortes expressões do patriarcado, posto que o sentimento de obrigação conjugal  é 

imposto às mulheres, tornando-as propriedade do homem, para seu usufruto. Desse modo, o 

ato sexual é visto como dever conjugal em que a mulher é obrigada a manter relações sexuais 

com seus companheiros quando por ele for solicitado, ainda que em detrimento dos seus 

desejos, tornando-se apena um objeto sexual de desejo masculino e restringindo, dessa forma, 

a liberdade de vivenciar sua sexualidade.  



58 
 

 

Há, nesse processo patriarcal, a construção de um ―contrato sexual‖, que dá direitos 

aos homens em detrimento dos direitos das mulheres e possibilitará o ―contrato original‖, 

enquanto direito patriarcal. O sentido da liberdade civil não pode ser compreendido sem a 

metade perdida da história que revela o contrato de subordinação feminina e o direito 

masculino de acesso sexual regular sobre elas.  Carole Pateman (1993, p. 16 e 17) nos explica: 

 

O contrato social é uma história de liberdade; o contrato sexual é uma história de 

sujeição. O contrato original cria ambas, a liberdade do homem e a sujeição da 

mulher derivam do contrato original e o sentido da liberdade civil não pode ser 

compreendido sem a metade perdida da história, que revela como o direito patriarcal 

dos homens sobre as mulheres é criado pelo contrato. A liberdade civil não é 

universal- é um atributo masculino e depende do direito patriarcal.  

 

Desse modo, a teoria do contrato sexual vem demostrar que as relações sociais, como 

as instituições políticas, o casamento, o trabalho são constituídas por meio de pacto 

contratual, e não se restringe ao contrato original, que é a liberdade civil, no entanto a 

liberdade pertence aos homens, é um atributo masculino. O contrato sexual é, portanto, ―o 

meio pelo qual os homens transformam seu direito natural sobre as mulheres na segurança do 

direito patriarcal civil‖ (IDEM,1993, p. 21). Do contrato original, os homens transformam sua 

liberdade natural em liberdade civil, e tomam as mulheres para si, como objeto do contrato. A 

diferença sexual transforma-se em diferença política, passando a exprimir a liberdade 

masculina e a sujeição feminina, ―sendo o patriarcado uma forma de expressão do poder 

político [...]‖ (SAFFIOTI, 2004, p. 55). 

Desse modo, a estrutura da sociedade incorpora as concepções do patriarcado para 

garantir que as mulheres continuem na condição de propriedade e coloca o direito de controle 

da vida das mulheres nas mãos dos homens. O direito sexual masculino rege o domínio sobre 

as mulheres para além da esfera privada e atinge a sociedade civil em sua totalidade, mantida 

pelas estruturas das relações patriarcais. O que não significa que as mulheres aceitem essa 

condição, ao contrário, elas têm resistido e criticado coletivamente as relações patriarcais 

desde o século XVIII, pelo menos, tendo como marco o processo da Revolução Francesa, 

segundo Gurgel e Cisne (2008, p.70):  

 

O feminismo vem se afirmando como um dos movimentos sociais que se situam no 

campo emancipatório desde sua primeira expressão, na França, em 1789, quando as 

mulheres organizadas lançaram em praça pública seus reclames e desafiaram a 

história e a si próprias ao questionarem a ordem estabelecida reivindicando a 

igualdade e ao afirmarem a liberdade. 
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De acordo com Cisne (2014), partindo de outra concepção de análise, diferentemente 

de feministas como Scott, Rowbotham, Castro e Lavinas, que consideram o patriarcado como 

a-histórico e biologizante, Saffioti (2004) não considera o patriarcado com algo fixo e 

imutável, antes é um fenômeno social que exprime e explicita o vetor de dominação e 

exploração do homem sobre a mulher. Conforme nos aponta Saffioti (2004, p.104): 

 

E é imprescindível o reforço permanente da dimensão histórica da dominação 

masculina para que se compreenda e se dimensione adequadamente o patriarcado. 

Considera-se muito simplista a alegação de ahistoricidade deste conceito. Primeiro, 

porque este constructo mental pode, sim, apreender a historicidade do patriarcado 

como fenômeno social que é, além do fato de o conceito ser heurístico. Segundo, 

porque na base do julgamento do conceito como a-histórico reside a negação da 

historicidade do fato social. Isto equivale a afirmar que por trás desta crítica 

esconde-se a presunção de que todas as sociedades do passado remoto, do passado 

mais próximo e do momento atual comportaram/comportam a subordinação das 

mulheres aos homens. 

 

Desse modo, o patriarcado é entendido como uma forma específica das ―relações de 

gênero‖, atrelado às relações hierarquizadas entre seres socialmente desiguais.  Saffioti (2004) 

indica o patriarcado também com uma forma de expressão do poder políticos, no qual a figura 

do patriarca está embutido no direito sexual masculino, regida na atual relação homem-

mulher, por meio do contrato de casamento. 

 Ademais, Saffioti (2004) nos apresenta alguns argumentos em defesa da utilização do 

termo patriarcado para explicar as relações desiguais entre homens e mulheres:  

 

1) Não se trata de uma relação privada, mas civil;  

2) Dá direitos sexuais aos homens sobre as mulheres, praticamente sem restrição;  

3) Configura um tipo hierárquico de relação, que invade todos os espaços da 

sociedade;  

4) Tem uma base material;  

5) Corporifica-se;  

6) Representa uma estrutura de poder baseada tanto na ideologia quanto na violência 

(SAFFIOTI, 2004, p. 57-58).  

 

Nessa perspectiva, compreende-se que o patriarcado é um sistema significante para 

manutenção do domínio dos homens sobre as mulheres. ―Trata-se, pois, da falocracia, do 

androcentrismo, da primazia masculina. É, por conseguinte, um conceito de ordem política‖ 

(SAFFIOTI, 2004, p. 38-39). Nesta estruturação, está intimamente implicado nas relações 
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sociais de sexo vigentes na sociedade de classes. Daí sua importância de situarmos 

historicamente o patriarcado para podermos analisar criticamente e politicamente o sistema 

que rege a opressão das mulheres, vislumbrando a construção de uma nova sociabilidade em 

que todos sejam realmente livres e plenos. 

Para Saffioti (1987) a existência e manutenção das relações patriarcais não incidem 

somente pela dominação, modelada pela ideologia machista e  a hierarquia entre os sexos, ele 

vai além, trata-se de um sistema de exploração e revela-se em suas múltiplas facetas, seja 

ideológica, política, econômica, atravessando todas as relações sociais. Outrossim, o 

patriarcado é um sistema de todas as opressões, de todas as violências, preconceitos, 

desigualdades, socialmente construídas, mas, também, permeado por fins de exploração, 

explica-nos Saffioti (1987, p.50):  

 

[...] patriarcado não se resume a um sistema de dominação, modelado pela ideologia 

machista. Mais do que isto, ele é também um sistema de exploração. Enquanto a 

dominação pode, para efeitos de analise, ser situada essencialmente nos campos 

politico e ideológico, a exploração diz respeito diretamente ao terreno econômico. 

 

Nesse sentido, entende-se o patriarcado como sistema de dominação e submissão 

feminina que dá suporte material para reprodução das representações ideológicas do modo de 

―ser homem‖ e ―ser mulher‖, encontrando na divisão sexual do trabalho seu pilar central.  De 

acordo com Cisne (2014, p. 80): 

 

Essas relações racistas-patriarcais encontram sua base de sustentação, 

fundamentalmente, por meio da família ancorada da divisão sexual do trabalho, que 

conforma, por sua vez, as bases para a garantia da reprodução social da força de 

trabalho e da exploração do ‗trabalho desvalorizado‘ das mulheres, indispensáveis à 

lógica de acumulação capitalista.  

 

A utilização do patriarca nos releva a natureza específica neste sistema de manutenção 

e legitimação das relações desiguais entre os sexos, posto que o papel imputado à mulher nas 

relações sociais de sexo resulta em traços que compõe nos termos de Colette Guillaumin 

(2005), a apropriação conjunta do corpo e de seus produtos, da sexualidade e da força de 

trabalho. Nessa relação às mulheres são privadas/ despossuídas delas mesmas, e, portanto, 

reduzem-se a um estado de coisa.  

 Apropriação das mulheres pelos homens tem caráter nitidamente manipulatório, no 

sentido que eles tomam posse delas por qualquer propósito, seja a apropriação dos produtos 
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do seu corpo, trabalho ou de uso sexual, buscando fazer uso das mulheres como um objeto, 

não somente de prazer, mas principalmente de controle.  Não há relógio de ponto para medir o 

tempo e os efeitos da apropriação, mas na vida delas, o tempo todo é absorvido. As 

apropriações expressam-se sobre o conjunto das mulheres, bem como há apropriação do corpo 

individual, do tempo, dos produtos do corpo e por meio da obrigação sexual e da a carga 

física dos membros inválidos do grupo familiar (IDEM, 2014).  

Nesse sentido, espera-se que as mulheres estejam sempre à disposição do homem, que 

satisfaçam os desejos e vontades deles, sejam cuidadosas com as/os filhos (as), marido e a 

casa. Também é ensinado que elas devem ser boas esposas, boas mães, estarem sempre limpas 

e perfumadas para seus maridos. O que parece é que as mulheres estão constantemente 

sacrificando sua própria existência em prol do outro. Muitas vezes abrem mão de seus 

projetos pessoais para cuidar da prole, sempre carregando o peso de ser ―boa mulher‖, ―boa 

mãe‖, reduzindo-as ao tripé mãe-esposa-dona de casa e, portanto, despossuídas de si mesmo. 

Tais critérios são baseados nas supostas diferenças biológicas, naturalizadas no seio da 

sociedade, delimitando claramente os papéis e funções que homens e mulheres devem assumir 

na sociedade de classes de sexo.  

Para tanto, a ideologia tem a função de ocultar, falsear e mascarar as contradições do 

sistema patriarcal/capitalista, e assume uma dimensão concreta na manutenção e reprodução 

de ―modelos conservadores de comportamento e conduta considerados ‗femininos‘ ou 

‗masculinos‘‖ (CISNE, 2013, p.141). De acordo com Pateman (1993, p. 35) ―patriarcado 

moderno, as diferenças entre os sexos é apresentada como uma diferença essencialmente 

natural. O direito patriarcal  dos homens sobre as mulheres é apresentado como um reflexo da 

própria ordem da natureza‖.  Neste prisma, a mística em torno do feminino constitui num 

verdadeiro requisito funcional à manutenção da exploração, opressão e submissão das 

mulheres.  

Nesse sentido, para compreender melhor este sistema, é imprescindível apreender a 

dinâmica e funcionamento das relações que sustentam a ordem capitalista, que tem sua 

existência concreta firmada na desigualdade entre os sexos. Desse modo, o patriarcado é um 

sustentáculo que sustenta a estrutura desigual de classes, socialmente difundida e naturalizada 

a partir das supostas ―diferenças naturais‖ entre homens e mulheres, construídas socialmente.  

A ideologia patriarcal se expressa na trama nas relações sociais de sexo que se sedimenta 

sobre a apropriação das mulheres, e de tudo que se aproxima e possa ser considerado 

―feminino‖, reduzindo-as a um objeto material a serviço dos homens. 
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Com efeito, na sociedade patriarcal-capitalista-racista, o discurso em torno da 

ideologia naturalista preenche funções precisas e representa um dos mecanismos de controle 

sobre a mulher. Para Saffioti (1970, p. 309-310) as funções desempenhadas pelo mito 

feminino na sociedade de classes são:  

 

1- restringir a um mínimo possível a interferência do sistema de parentesco no 

sistema ocupacional, isto é, permitir a ligação entre os dois sistemas apenas através 

do chefe da família, a fim de preservar a compatibilidade entre as duas estruturas 

envolvidas; 

 

2- mistificar a mulher no seu papel de esposa e mãe, de modo a que ela se sinta 

plenamente realizada enquanto tal; 

 

3- colocar barreiras à ascensão profissional da mulher, de modo a mantê-la em 

condições desiguais de concorrência com os homens; 

 

4- enaltecer a atividade feminina em setores ocupacionais não disputados pelos 

homens quer porque não remuneram satisfatoriamente, quer porque não conferem 

suficiente grau de prestigio; 

 

5- manter baixo as aspirações femininas a fim de não provocar o surgimento de 

tensões suficientemente intensas para promover a mudança da estrutura vigente; 

 

6- impedir a extensão dos mecanismos de competição ao grupo familial não 

apenas porque isto  significaria introduzir mudanças radicais na estrutura da família, 

mudanças estas de consequências imprevisível para a estrutura de classes, mas ainda 

porque a ampliação do jogo competitivo encontra sérios limites na manutenção do 

equilíbrio psicológico dos indivíduos. 

 

Assim, a mística feminina, ao naturalizar a desigualdade entre os sexos, desempenha 

na sociedade de classes de sexo um caráter funcional e auxiliar à exploração e a dominação 

sobre as mulheres.  

É mister salientar que as discriminações e desigualdades de sexo não se restringem 

somente às mulheres, são elementos fundamentais que sustentam os pilares da dominação e 

exploração da classe trabalhadora, que é uma das determinações estruturantes  da reprodução 

do sistema sociometabólico do capital. Para o capital garantir a manutenção da exploração de 

classe necessita expandir sua dominação sobre todas as instâncias das relações sociais, tais 

mecanismos extendem-se e conformam as relações sociais de sexo, de raça/etnia, 

configurando a partir de sua lógica excludente. 

Nessa base estrutural e material, o trabalho de mulheres e homens são separados e 

hierarquizados, de acordo com as características que diferenciam o feminino do masculino, 

por meio da delimitação das diferenças entre os sexos, pretensamente considerados naturais, o 
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que justifica e oculta às relações sociais hierárquicas fundadas na desigualdade entre os sexos, 

e, portanto, contribui com a manutenção da opressão das mulheres e supremacia dos homens.   

De acordo com Falquet (2008) as relações capitalistas de produção capitalista estão 

intrinsicamente ligadas às relações ―não-capitalistas‖, às relações de apropriação, servidão, 

escravidão e sexagem, como  nos demostrou Colette Guillaumin (1992, 1978), e portanto 

deve estar no centro de nossas análises. Segundo Falquet (2008), para o capital maximizar 

lucros e extrair mais-valia em um curto espaço de tempo, é preciso reduzir os salários e por 

meio do trabalho gratuito manter a produção e reprodução do capital. Para tanto, o capital 

utiliza-se de força de trabalho precarizada e majoritariamente feminina para assegurar os 

baixos preços pelo trabalho considerado subalterno, invisível e informal. Desse modo, o 

capital tende a manter uma separação entre as três grandes tarefas desenvolvidas, geralmente 

por mulheres: ―o trabalho de manutenção dos membros do grupo familiar, o trabalho sexual e 

o trabalho de criação das crianças‖ (FALQUET, 2008, p. 129). Notadamente, ao que refere ao 

trabalho para manutenção da reprodução social é direcionado para as mulheres, embora que as 

transformações advindas da reestruturação produtiva tinham provocado profundas mudanças 

na organização destas tarefas/atividades, mas, no entanto, as mulheres ainda permanecem no 

centro desse processo, à medida que torna funcional à acumulação do capital. 

Neste sentido, compreende-se que o patriarcado se expressa nas estruturas de 

dominação-exploração do capitalismo, ancorada da divisão sexual do trabalho, naturalizado 

nas relações sociais. Desse modo, o poder do patriarca se expressa nas condições materiais de 

produção capitalista, nas quais as mulheres continuam sendo vitimas de toda essa dominação, 

sendo empurradas às margens da pobreza, expostas a todo tipo de violência e negação de 

direitos.  

Em suma, a conformação do patriarcado se dá sob as bases do modo de produção 

capitalista e é um dos fatores preponderantes para a manutenção e reprodução de seu controle 

sociometabólico, ao contribuir com a sua valorização por meio do trabalho feminino, 

socialmente desvalorizado e mal remunerado ou mesmo não remunerado.  

Destarte, o patriarcado pode ser definido como um sistema de relações sociais de sexo, 

sustentado por uma estrutura ideológica, socialmente difundida por instituições sociais como: 

família, escola, igreja, entre outros.  

O conceito de superestrutura do filósofo Antônio Gramsci, ajuda-nos a entender como 

de desenvolve os jogos de consenso e dissensos que atravessam a sociedade.  A estrutura 

refere-se as relações sociais de produção, enquanto  a superestrutura está no campo das 

relações ideológico-culturais, ambos inseridos no movimento dialético da história.  
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  Para Gramsci a sociedade civil pertence a superestrutura, a qual se distingue em dois 

níveis superestruturais: A sociedade civil que reúne um conjunto de organismo ditos 

―privados‖ que corresponde a função de hegemonia  da classe dominante. A sociedade 

política (ou o Estado no sentido estrito do termo) que exprime a direção direta do Estado por 

meio dos aparelhos jurídicos, coercivos e de consenso, que consiste no controle da ordem 

estabelecida. Entretanto, ambas estão imbricadas no seio da superestrutura.  

De acordo com Portelli (1977), para Gramsci, a sociedade civil é um conjunto 

complexo, e sua vocação é dirigir o bloco histórico, o que implica garantir coesão e consenso 

aos diferentes grupos sociais, ou seja, alude a adaptação de seu conteúdo, conforme as 

categorias que o atinge: 

 

- como ideologia da classe dirigente, ela abrange todos os ramos da ideologia, da 

arte à ciência, incluindo a economia, o direito etc.; 

- como concepção de mundo, difundida em todas as camadas sociais para vinculá-las 

à classe dirigente, ela se adapta a todos os grupos; advém daí seus diferentes graus 

qualitativos; filosofia, religião, senso comum, folclore; 

- como direção ideológica da sociedade, articula-se em três níveis essenciais: a 

ideologia propriamente dita, a ‗estrutura ideológica‘ – isto é, as organizações que a 

criam e difundem-, e o ‗material‘ ideológico, isto é: os instrumentos técnicos de 

difusão da ideologia (sistema escolar, media, bibliotecas etc.) (PORTELLI, 1977, p. 

22). 

 

Nesse sentido, a sociedade civil é abrangente, na medida em que constitui o campo do 

domínio ideológico. Gramsci define que a ideologia como uma concepção de mundo, que 

atinge todas as manifestações da vida individual e coletiva. Um dos aspectos fundamentais da 

sociedade civil é sua organização interna dirigida pela classe dominante, no intuito de 

defender e manter sua estrutura ideológica por meio de aparelhos de comunicação que 

permitem influenciar a opinião da classe dirigida. Neste ponto, Gramsci distingue as 

organizações ideológicas responsáveis pela difusão ideológica, ―coloca entre estas, por 

exemplo, a magistratura e os oficiais do exército. As organizações culturais propriamente 

ditas são a Igreja, a organização escolar e as organizações de imprensa‖ (PORTELLI, 1977, p. 

27).   

Neste prisma, tanto a igreja, a escola, meios de comunicação, partidos políticos, 

instituições de caráter cientifico e artístico, dentre outros, concentram o monopólio ideológico 

responsável pela interiorização dos princípios, juízos de valor, regras de conduta, normais, 

ensinamentos do bloco dominante, a fim de impedir que as forças heterogenias entre em 

conflito e provoque confrontos que venha  colocar em cheque tal ideologia. Nesta direção, a 

classe dirigente não depende apenas de recursos materiais de poder, mas pressupõe construir 
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mecanismos ideológicos, capazes de garantir consensos perante o conjunto da sociedade, e 

principalmente ―disciplinar‖ da classe trabalhadora para que esta não venha se inserir na arena 

de disputa pela  hegemonia. 

É mister salientar, de acordo com Portelli (1977) não existe na realidade uma 

separação orgânicas entre sociedade civil e sociedade política, estas estão dialeticamente 

imbricadas.  Daí Portelli (1977) vai trazer como exemplo do caso da elaboração da ―opinião 

pública‖, posto que quando o Estado quer dar início a uma ação pouco popular, cria 

previamente condições para garantir o consenso da população, ou seja o Estado modela a 

opinião pública, organiza e centraliza elementos da sociedade civil.  Esta estreita colaboração, 

se traduzem, nos termos de Gramsci em um Estado ampliado (sociedade civil+ sociedade 

política), entendido como um conjunto de órgãos, organizações ‗privados‘ ou aparelhos de 

Estado, por meio do qual exerce o domínio sobre a classe dirigida.  De acordo com Portelli 

(1977), Gramsci assim define o Estado:  

 

- ‗Estado. Isto é, sociedade civil mais sociedade política, hegemonia encouraçada de 

coerção‘; 

- ‗Estado, em seu significado integral: ditadura mais hegemonia‘ 

O Estado define-se, pois, por três características:  

- reúne a superestrutura do bloco histórico, tanto ‗intelectual e moral‘, quando 

político; 

- seu equilíbrio interno entre esses dois elementos da superestrutura; 

- enfim e sobretudo, a unidade do Estado decorre de sua gestão por um grupo social 

que assegura a homogeneidade do bloco histórico: os intelectuais [...] entendidos 

como ‗agentes‘ da classe dominante, para o exercício da direção política e cultural 

do bloco histórico (PORTELLI, 1977, p. 36).  

 

Nesse sentido, o Estado além do conjunto e diversificados de órgãos e funções que 

compõe a direção que assegura a hegemonia da classe dominante, ainda se revela como 

conjunto de atividades que constitui a camada dos intelectuais, responsáveis por gerir a 

superestrutura, o qual dará hegemonia para a classe que representam.  

Ademais, a hegemonia da classe dominante é cimentada e unificada tanto na estrutura 

econômica quanto na organização política que envolve a direção ideocultural que garante a 

direção e consentimento social, por meio da perpetuação de ideias, (des)valores, normas, 

regras, entre outros,  à luz de suas convicções, e ainda constroem mecanismo materiais e 

ideológicos que permite limitar e diminuir outras formas de expressões que vão de encontro 

com as ideias de sua dominação.  

A difusão dessas concepções de mundo é atravessa pelos aparelhos privado de 

hegemonia na sociedade civil. Para tanto, para se construir um novo bloco histórico é 

necessário que as classes subalternas conquistem a hegemonia dentro da sociedade civil.  A 
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transformação da ordem vigente depende da capacidade da classe dirigida de se organizar 

politicamente para conquistar a hegemonia ideológica e econômica. Nos termos gramscianos, 

a conquista do poder deve ser precedida por sucessivas lutas dentro do interior do Estado. 

Portanto, o primeiro passo seria romper com o sistema hegemônico da classe dominante, o 

que implica instaurar a ―ditatura do proletariado‖, ou seja, a fundação de um Estado com uma 

nova concepção para edificação de um novo bloco histórico. De acordo com Portelli (1977), a 

primazia do aparelho do Estado seria apenas transitória para dá lugar a direção da primazia da 

sociedade civil. E neste ponto, a nova direção hegemônica deve resolver o problema da 

distinção entre sociedade civil e sociedade política. Nesse sentido, após derrubar o bloco 

dominante, o novo bloco deve unir os dois momentos da superestrutura ―[...] essa 

homogeneidade traduz-se no papel centralizador do partido comunista: aí só pode haver uma 

ideologia- o marxismo [...]‖ (PORTELLI, 1977, p. 40). O partido do proletariado deve ser ao 

mesmo tempo sociedade política e sociedade civil, tanto pela direção de tomada de poder do 

aparelho do Estado, por meio de operações militares quanto pela função de polícia do partido. 

Essa função de polícia para ser legítima deve ser uma centralidade democrática. Esta unidade 

entre estes momentos deve progredir após a derrubada do bloco histórico e a conquista do 

Estado.  O novo Estado como transição para a sociedade sem classes deve criar condições 

para construir um novo e mais alto tipo de civilização. Essa atividade estatal será facilitada 

pela fusão dos intelectuais orgânicos das duas sociedades, formando um Estado-ético (IDEM, 

1977), o qual será apenas uma etapa transitória para uma sociedade sem classes, ou seja, 

quando o conjunto dos grupos sociais que compõe a sociedade superarem os interesses 

particulares em prol dos interesses de todo o corpo social, só assim esta sociedade estará 

fadada a desaparecer.  

 É, pois na dialética entre estrutura e superestrutura que a ordem patriarcal se inscreve 

no modo de produção capitalista, funcionando como um instrumento legitimador da 

dominação dos homens sobre as mulheres e demais segmentos da sociedade considerados 

subalternos. Desse modo, o capital absorve os instrumentos materiais e ideológicos do 

patriarcado para manter um as mulheres numa condição de inferioridade, posto que é útil para 

uma maior exploração e  extração de mais-valor. Em outras palavras, a ordem patriarcal se 

mantém funcional à dominação e exploração capitalista, ao mesmo tempo em que encobre os 

antagonismos de classes.   
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3.1.2 A consubstancialidade das relações sociais de sexo, “raça” e classe” 

 

 

As relações sociais de sexo se constroem dentro das relações sociais de produção, 

afinal, como afirma Marx:  

 

As relações sociais estão intimamente ligadas às forças produtivas [...]. Os mesmos 

homens que estabeleceram as relações sociais de acordo com sua produtividade 

material produzem, também, os princípios, as ideias, as categorias de acordo com as 

suas relações sociais (MARX, 2009, p. 125 – 126). 

 

O ser homem e ser mulher só podem ser pensados dentro das relações materiais 

concretas, que conformam o sistema sociometabólico do capital. Nesse sentido, homens e 

mulheres despossuídos dos meios de produção, são subjugados, com fim único, explorar a 

maior quantidade possível de trabalho excedente. Nesta estruturação, a opressão das mulheres 

se complexifica em relação aos homens, pois elas são vítimas do sistema patriarcal-

capitalista-racista que as coloca em situação de inferioridade. 

 Para que o capital possa alcançar seus objetivos, quais sejam, acumular e expandir-se 

cada vez mais, ele deve afirmar seu domínio absoluto sobre todos os seres, mesmo na forma 

mais desumana. 

Dessa maneira, ―ao manter milhões de excluídos e famintos, quando os trilhões 

desperdiçados poderiam alimentá-los mais de cinquenta vezes, põe em perspectiva o absurdo 

desse sistema de dominação‖ (MÉSZÁROS, 2002, p.801). O mesmo acontece em outros 

âmbitos da esfera humana, a negação de oportunidade de trabalho para milhões de pessoas, a 

pressão da aposentadoria precoce para outros, a exploração da força de trabalho feminina, o 

desemprego crônico, enfim, a exacerbação da desigualdade e consequentemente um processo 

de desumanização e pauperização cada vez mais crescentes. 

Vale salientar que os determinantes materiais contraditórios, das quais o sistema 

capitalista é construído, não foram todas produzidas em seu bojo, algumas delas já existiam 

anteriormente, mas no momento que esta ordem se tornou hegemônica, tais mediações 

tornaram-se fundamentais, como por exemplo, as relações sociais de sexo e a divisão sexual 

do trabalho, que antecede a organização do capital, mas sendo radicalizada por este, como 

sistema de dominação dos homens sobre as mulheres.  

Neste prisma, o capitalismo tem como uma de suas bases de sustentação a hierarquização 

das relações sociais de sexo, tomando de maneira desigual homens e mulheres, operando por 
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meio do fator biológico como justificativa para ocultar as contradições deste sistema. A 

perpetuação da discriminação e hierarquização entre os sexos é conformada pelas bases 

fundantes do modo de produção capitalista, mediatizadas pelo trabalho. 

 

Mesmo que, aparentemente, determinado contingente populacional seja 

marginalizado das relações de produção em virtude de sua raça ou de seu sexo, há 

que se buscar nas primeiras (relações de produção) a explicação da seleção de 

caracteres raciais e de sexo para operarem como marcas sociais que permitem 

hierarquizar, segundo uma escala de valores, os membros de uma sociedade 

historicamente dada. [...] até o presente nenhuma sociedade de classes extirpou 

definitivamente esta elaboração social de fatores naturais, [...] pode-se pensar na 

manutenção desses caracteres não passíveis de mudança, que passariam a responder 

pelas necessidades do sistema de produção de bens e serviços de modo cada vez 

oneroso [...]. A perpetuar-se essa tendência, o sexo operaria como fator de 

discriminação social enquanto perdurasse o modo de produção baseado na 

apropriação privada dos meios de produção. (SAFFIOTI, 1973, p. 127). 

 

Daí a importância de compreendemos a estrutura material e ideológica do capital que 

garante a superioridade do homem sobre as mulheres, a partir da lógica de acumulação de 

capital por meios de vários mecanismos de exploração e apropriação. Nessa base estrutural e 

material, o trabalho de mulheres e homens são separados e hierarquizados, de acordo com as 

características que diferenciam o feminino do masculino, por meio da delimitação das 

diferenças entre os sexos, pretensamente considerados naturais, o que justifica e oculta às 

relações sociais hierárquicas fundadas na desigualdade entre os sexos, e, portanto, contribui 

com a manutenção da opressão das mulheres e supremacia dos homens.    

Neste sentido, as análises precisam ir além da aparência imediatista da realidade na 

busca das conexões internas que formam um conjunto de relações sociais determinadas e 

inerentes ao modo de produção e reprodução da vida social no bojo das relações patriarcais-

capitalista.   

Dessa forma, as relações sociais sexo são construídas na e pela base material de 

produção e reprodução da vida, sendo necessariamente desiguais e hierárquicas. Neste 

contexto, o capital utiliza-se de estratégias ideológicas e concretas para reforçar a 

desigualdade entre os sexos. 

Neste ponto, faz-se necessário um esclarecimento em relação à utilização prioritária da 

categoria relações sociais de sexo e não de gênero, embora o termo ―gênero‖ permeia todo o 

nosso trabalho, mas não se apresenta como um pressuposto teórico. Como nos explica Mirla 

Cisne (2014, p. 62): 

 
No francês existem duas palavras para uma única tradução no português: relações. 

Rapport designa relações mais amplas, estruturais, enquanto relations, diz respeito 
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às relações mais pessoais, individuais, cotidianas. O conceito de rapports sociaux de 

sexe é diretamente fundamentado no de relações sociais de classe. Uma relação 

[rapport] social está vinculada aos conflitos e tensões entre grupos sociais com 

interesses antagônicos. Portanto, atravessa todo o tecido do campo social e dos 

fenômenos daí decorrentes (CISNE, 2014, p. 62). 

 

 

 As propriedades formais das relações sociais de sexo permitem compreender o 

funcionamento das singularidades de um todo maior e apreender sua forma de construção na 

sociedade capitalista.  A transversalidade das relações sociais de sexo indica que são 

encontradas em todas as instâncias da sociedade e sua lógica se articulada em todas as 

dimensões. ―Essas relações podem operar ‗por toda parte‘, significando isso que se pode 

descobri-las agindo mesmo lá onde somente uma categoria de sexo está fisicamente 

representada‖ (DEVREUX, 2005, p. 570-571). Nesse sentido, a dinâmica das relações sociais 

de sexo: 

 

[...] implica que essas relações se desenvolvem segundo sua própria lógica, mesmo 

que essa lógica esteja em interação com aquelas de outras relações sociais, sejam de 

classe, de raça ou de geração. Isso significa que elas não evoluem somente porque a 

relação capital e trabalho se modificava [...]. O progresso social em favor das classes 

trabalhadoras não significa, automaticamente, o progresso em favor das mulheres, 

enquanto mulheres dominadas pelos homens: a degradação do mercado de trabalho, 

por exemplo, frequentemente conduz a uma degradação acentuada no nível de 

emprego para as mulheres, pelas desigualdades de sexo e pela inferiorização social 

das mulheres (IDEM, 2005, p. 574). 

 

 Por fim, o caráter antagônico se explica pelo fato de existir uma relação antagônica 

entre os dois grupos: ―[...] do ponto de vista do devir da dominação de sexo, os interesses dos 

homens e das mulheres opõem-se radicalmente‖ (DEVREUX, 2005, p. 577). Nesta relação, 

em prol dos interesses e privilégios dos homens colocam-se em injusta posição os interesses e 

direitos das mulheres.  

Nas relações sociais de sexo, o antagonismo é tanto uma expressão de luta, força 

quanto, teoricamente está destinado a desaparecer com a superação da opressão que está em 

jogo.  O que significa dizer que a luta pela emancipação das mulheres é atravessada, portanto, 

pela superação das relações sociais antagônicas, assim como as de raça/etnia e de classe.  

Compreende-se, assim, que a emancipação das mulheres não pressupõe a extinção dos 

homens, mas o aniquilamento de toda e qualquer forma de opressão e dominação de um grupo 

social (classe dos homens) sobre outro grupo social (classe das mulheres).   

Concordamos Devreux (2005, p. 562), quando afirma que as relações entre homens e 

mulheres se constituem em relações sociais e expressam, portanto, uma relação social de 



70 
 

 

sexo. Entendemos que a categoria relações sociais de sexo não apenas nomeia explicitamente 

os sujeitos que constituem essas relações desiguais, mas exprime também o antagonismo de 

classe e a desigualdade sexual do trabalho como elemento funcional a (re) produção do capital 

Por isso, não utilizamos em nossas análises o conceito de gênero.  

O gênero diz respeito às categorizações entre sexos, resultado de relações sociais, se 

configurando como uma das modalidades que atravessam as relações sociais de sexo. Para 

Devreux (2005, p. 564) ―[...] o termo ―gênero‖ evoca a idéia de um problema social sofrido 

pelas mulheres, de uma desigualdade social construída, mas na qual os homens não seriam 

atores‖, enquanto as relações sociais de sexo expõe explicitamente o confronto entre as duas 

classes de sexo. Não podemos afirmar a mesma coisa sobre o conceito gênero, posto que por 

vezes, sua utilização é destituída da noção de hierarquias e das outras determinações 

estruturantes, como as de classe ―[...] inaugurando um outro contexto ou mesmo uma nova 

conotação teórico-política para o feminismo, bem menos confrontante e mais 

institucionalizada [...] (CISNE, 2014, p.64), como nos explica Falquet (2012) apud Cisne 

(2014, p. 64; tradução nossa): 

 

[...] o gênero é introduzido na região [Estados Unidos] principalmente pelos 

teóricos(as) praticantes da cooperação, governamental ou multilateral. Embora 

muitas vezes usados de forma indiscriminada, muitas vezes para evitar o 

estigmatizado termo “feminismo” ou para fornecer um “plus” para a palavra 

―mulher‖ – o gênero também introduz uma renovação teórica. Para algumas, ele 

permite desnaturalizar a opressão das mulheres: no decorrer de milhares de oficinas 

que foram organizadas no continente para conhecer a teoria do “sistema sexo-

gênero”, cada uma aprende que gênero é uma construção social, ainda que se baseie 

numa diferença biológica (o sexo). Nessas formações aceleradas sobre gênero, a 

noção de hierarquia entre os sexos é muitas vezes apagada. Quanto às outras 

rapports sociais, elas simplesmente desaparecem. Por outro lado, cada vez mais, 

acrescenta-se à sexualidade, especialmente gay e queer, a palavra gênero, a tal ponto 

que as mulheres quase desaparecem deste discurso para serem substituídas pelas 

preocupações sobre financiamentos concernentes à discriminação contra gays e 

trans. 

 

 

No Brasil, o conceito de gênero alastrou-se na década de 1990, mas ―já no fim dos 

anos 1980, circulava a cópia do artigo
8
 de Joan Scott (1983, 1988)‖ (SAFFIOTI, 2001, p. 

109). Neste artigo, Scott ressalta a gênero como categoria social que interfere no cotidiano das 

pessoas, no que diz respeito às representações do feminino e do masculino.  

Scott utilizava o referencial teórico de Foucault, adotando o conceito de poder, na 

discussão acerca do fenômeno do poder no centro da organização social do gênero. 

                                                           
8
 Gênero: uma categoria útil para análise histórica. 
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Em Scott encontramos uma limitação ao valorizar excessivamente o discurso 

descolado das relações materiais. Além disso, a autora contribui para a invisibilidade política 

do sujeito mulher, ao utilizar gênero como substituto da categoria mulher. Importante lembra 

que ―gênero não implica, necessariamente, desigualdade ou poder nem aponta a parte 

oprimida‖ (FEITOSA, 2011, p. 66). Dessa forma, percebe-se algumas contradições no 

pensamento de Scott ao ―considerar o gênero como um fim em si mesmo, um conceito 

analítico desvinculado da totalidade, deixando de lado toda complexidade presente nas 

relações entre as categorias de gênero e a sociedade [...] (FEITOSA, 2011, p. 66). 

Os estudos de gênero, adquirem, por vezes, um caráter neutro, menos ofensivo, mais 

polido a gosto das instituições multilaterais e governamentais, não é à toa que os estudos de 

gênero conseguiram uma maior aceitação, adentrando mais facilmente nas universidades, nas 

administrações públicas e instituições internacionais (CISNE, 2013, P. 101).   

Devreux (2005, p. 564) expõe os motivos de sua preferência pela categoria relações 

sociais de sexo ao de gênero: 

 

[...] o termo ―gênero‖ evoca e ideia de um problema social sofrido pelas mulheres, 

de uma desigualdade social construída, mas na qual os homens não seriam atores. 

Incluídos na construção de gênero e defendendo sua situação, classificados como 

gênero masculino apesar deles, nada teriam a ver com os efeitos dessa classificação. 

A relação social de sexo nomeia explicitamente a confrontação entre duas classes de 

sexo. Não pode haver relação social com uma categoria única. Não pode haver 

relação social sem confrontação. 

 

Neste sentido, a preferência da adoção da utilização do conceito se dá por diversos 

motivos, dentre eles, destaca-se: o fato de que as relações sociais entre homens e mulheres se 

constituem em uma relação social, enquanto gênero refere-se apenas a categorização do sexo. 

Além disso, assim no francês (como em português), o gênero é uma palavra polissêmica, o 

que eleva a uma definição vaga do conceito. Nesta mesma linha analítica, ressalta Saffioti 

(2004 p 138): 

 

Gênero é um conceito por demais palatável, porque é excessivamente geral, a-

histórico, apolítico e pretensamente neutro. Exatamente em função de sua 

generalidade excessiva, apresenta grande grau de extensão, mas baixo nível de 

compreensão. 

 

Para Cisne (2014) o fato do conceito de gênero não nomear explicitamente os sujeitos 

das relações sociais de sexo dificulta a compreensão da problemática que envolve as relações 

antagônicas de sexo. Nas palavras da autora (2014, p. 67): 
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[...] A começar pela ocultação que muitas das vezes promove ao sujeito político 

mulher, especialmente quando não é utilizado de forma associada ao patriarcado e 

/ou à categoria mulher, a qual os ‗estudos de gênero‘ substituiu em grande medida. 

Isso provoca um sério problema político em termos de desdobramentos para o 

feminismo, afinal, não podemos, em nenhuma situação, ocultar o seu sujeito político 

central: a mulher. Sem esse sujeito, o movimento feminista perde o seu sentido e 

dilui o seu propósito.  

 

 

Outrossim,  a preferência da autora pelas relações sociais de sexo se dá pelo fato desta 

facilitar a fundamentação teórico-político associado as dimensões de ―raça‖ e de classe, ao 

entender que tais conceitos estão intrinsicamente relacionados entre si, formando um nó como 

nos aponta Saffioti (2004, p. 125): 

 

O importante é analisar estas contradições na condição de fundidas ou enoveladas ou 

enlaçadas em um nó. [...].  Não que cada uma destas contradições atue livre e 

isoladamente. No nó, elas passam a apresentar uma dinâmica especial, própria do 

nó. Ou seja, a dinâmica de cada uma condiciona-se à nova realidade [...]. De acordo 

com as circunstâncias históricas, cada uma das contradições integrantes do nó 

adquire relevos distintos. E esta motilidade é importante reter, a fim de não se tomar 

nada como fixo, aí inclusa a organização destas subestruturas na estrutura global, ou 

seja, destas contradições no seio da nova realidade – novelo patriarcado-racismo-

capitalismo  – historicamente constituída. 

 

Seguindo a linha de pensamento de Saffioti, Cisne (2014) defende que as relações 

sociais de sexo, ―raça‖ e classe são ―consubstanciais‖ e coextensivas‖, posto que as formas de 

apropriação e exploração são indissociáveis destas relações.  Explica-nos Kergoat ( 2010, p. 

94).   

 

[...] as relações sociais são consubstanciais; elas formam um nó que não pode ser 

desatado no nível das praticas sociais, mas apenas na perspectiva da analise 

sociológica; e as relações sociais são coextensivas: ao se desenvolverem, as relações 

sociais de classe, gênero e ‗raça‘ se reproduzem e se co‑produzem mutuamente. 

 

Desse modo, a consubstancialidade das relações sociais de sexo nos permite analisar a 

divisão sexual trabalho inscrito na sociedade capitalista-patriarcal, a fim de compreendermos 

como é apropriado o trabalho feminino no âmbito da produção e reprodução do capital.   

Neste sentido, acreditamos que a categoria relações sociais de sexo é indispensável 

para compreendemos os mecanismos de exploração, dominação e opressão, que demostram 

que a relação social é dotada de classe, ―raça‖ e sexo e vise versa.   

Para Kergoat (2009, p. 71), a divisão sexual do trabalho e as relações sociais de sexo 

são indissociáveis. Esta última caracteriza pelas seguintes dimensões:  
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– a relação entre os grupos assim definidos é antagônica; 

 

– as diferenças constatadas entre as atividades dos homens e das mulheres são 

construções sociais, e não provenientes de uma causalidade biológica; 

 

– essa construção social tem uma base material e não é unicamente ideológica; em 

outros termos, a ‗mudança de mentalidade‘ jamais acontecerá de forma espontânea, 

se estiver desconectada da divisão de trabalho concreto: podemos fazer uma 

abordagem histórica e periodizá-la;  

 

– essas relações sociais se baseiam antes de tudo numa relação hierárquica entre os 

sexos; trata-se de uma relação social de poder, de dominação. 

 

Desse modo, as relações antagônicas entre homens e mulheres, são construções 

sociais, históricas e econômicas. As relações sociais de sexo, por sua vez, tem uma base 

material dado pelo trabalho, expresso pela divisão sexual do trabalho, situados no modo de 

produção capitalista.  

 

3.1.3 Divisão sexual do trabalho: base material do patriarcado 

 

Este item se debruça na analisar sobre a divisão sexual do trabalho inserida na 

sociedade capitalista, o qual é fundamental para compreendermos como é apropriado o 

trabalho feminino no âmbito da produção e reprodução do capital. Nessa base estrutural e 

material, o trabalho de mulheres e homens são separados e hierarquizados, de acordo com as 

características que diferenciam o feminino do masculino, por meio da delimitação das 

diferenças entre os sexos, pretensamente considerados naturais, o que justifica e oculta às 

relações sociais hierárquicas fundadas na desigualdade entre os sexos, e, portanto, contribui 

com a manutenção da opressão das mulheres e supremacia dos homens.   

As condições de opressão, dominação e exploração que as mulheres vivem até hoje 

não são resultado de um destino biológico, mas sim, de uma construção social. Homens e 

mulheres estão envolvidos numa relação social, mais especificamente, relações sociais de 

sexo, cujo conteúdo tem uma base material, no caso o trabalho, que é determinado pela 

divisão sexual do trabalho.   

Segundo Danièle Kergoat (2009), o termo divisão sexual do trabalho foi 

primeiramente utilizada pelos etnólogos para desmarcar uma repartição ―complementar ―das 

tarefas entre homens e mulheres, entretanto, foram as antropólogas feministas que lhe deram 

um novo significado ―demostrando que traduzia não uma complementariedade de tarefas, mas 

uma relação de poder dos homens sobre as mulheres‖ (IDEM, 2009, p. 67). Desse modo, a 
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categoria divisão sexual do trabalho passou a ser utilizada em outras disciplinas, como 

história e sociologia, tornando-se suas pesquisas, um conceito analítico.  

Segundo Kergoat (2009) a divisão sexual do trabalho é decorrente das relações sociais 

de sexo, historicamente adaptada em cada sociedade, tem por característica a destinação do 

trabalho masculino para a esfera produtiva e o trabalho feminino para a esfera reprodutiva, 

sendo que as ocupações dos homens têm prestígio social por estar agregado a áreas de forte 

valor social. Nas palavras da mesma autora:  

 

[...] o princípio de separação (existem trabalhos de homens e trabalhos de mulheres) 

e o princípio de hierarquização (um trabalho de homem ―vale‖ mais do que um 

trabalho de mulher). [...]. Estes princípios podem ser aplicados graças a um processo 

específico de legitimação, a ideologia naturalista. Este processo empurra o gênero 

para o sexo biológico, reduz as práticas sociais a ―papéis sociais‖ sexuados, os quais 

remetem ao destino natural da espécie. No sentido oposto, a teorização em termos de 

divisão sexual do trabalho afirma que as práticas sexuadas são construções sociais, 

elas próprias resultado de relações sociais (KERGOAT, 2000, p. 1). 

 

 

 De acordo com Hirata e Kergoat (2007) o princípio da separação e hierarquização 

entre trabalho de homens e trabalhos de mulheres é valido para todas as sociedades 

conhecidas, no tempo e no espaço, sendo aplicados em processos específicos de legitimação, 

tomando como base a ideologia naturalista, ou seja, reduzindo as práticas sociais ao gênero 

biológico.  O fato dos dois princípios serem reconhecidos em todas as sociedades e 

legitimados pela ideologia naturalista, não significa que a divisão sexual do trabalho seja algo 

imutável, ao contrário, são situadas em relações sociais concretas, decorrentes de relações 

sociais de sexo, historicamente determinadas e, portanto, passíveis de alterações ou mesmo, 

superações. 

Neste sentido, faz-se necessário compreender historicamente como as relações sociais 

se tornam base das instituições e legislações, como: família, afiliação, trabalho, código civil 

etc., que têm como função cristalizar o estado das relações sociais de sexo, como algo 

aparentemente natural. 

De acordo com Paola Tabet (2014) a questão da divisão sexual do trabalho até hoje 

não foi enfrentada de maneira completa. Para a autora, resta saber se existe uma diferenciação 

entre os instrumentos por sexo e qual a sua relação com a própria divisão sexual do trabalho e 

a dominação do homem sobre a mulher. Na literatura mais recente sobre o assunto, a divisão 

sexual do trabalho é definida por uma relação de complementariedade, reciprocidade de 

tarefas entre homens e mulheres. Contudo, Tabet (2014) aponta que o quadro geral sobre o 

assunto serve de referência sobre a dita sociedade ―igualitária‖. O cerne de seu estudo é 
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investigar a origem ou o fundamento da divisão sexual do trabalho e a sua relação com a 

desigualdade entre os sexos.   

Vários antropólogos (Godelier, 1977, Arcand, 1977, Leroi- Gourhan, 1964, entre 

outros) afirmam que a divisão sexual do trabalho só se instaurou com a caça de animais de 

médio e grande porte, introduzindo assim, uma complementariedade econômica entre os 

sexos, conformando uma solidariedade orgânica entre homens e mulheres, baseada em suas 

características fisiológicas. Portanto, a noção de complementariedade é vista no sentido 

positivo de uma divisão equilibrada e harmônica, em tarefas quase equivalentes, e certamente, 

de igual importância, celebrados pela natureza. Assim, tais estudiosos chegam a afirmar ―[...] 

a total necessidade desta divisão, e se considera como um fator dado que ela seja baseada nas 

limitações naturais impostas às mulheres‖ (TABET, 2014, p. 104). Disso resultou numa 

tendência de descrever a divisão sexual do trabalho como um parâmetro homogêneo e 

harmônico, formado por um suposto acordo de caráter pretensamente natural dessa divisão. 

Em contraposição a esses estudos, Tabet (2014) busca desvelar o suposto caráter 

natural que explicaria a divisão sexual do trabalho, na tentativa de desmistificar a ideia de 

complementariedade e reciprocidade da divisão do trabalho, a partir da sociedade de 

caçadores-coletores conhecidos. Ela parte da tese de que a divisão do trabalho não é neutra, 

mas sim, assimétrica, mesmo nas sociedades ditas ―igualitárias‖. Para ela, não se trata de uma 

relação de reciprocidade e complementariedade, mas de dominação, a qual se concretiza por 

meio de elementos objetivos precisos, o que pode ser percebido na própria divisão de tarefas, 

as quais expressam relações de classes entre os sexos. Observa-se que o caráter supostamente 

natural da divisão sexual do trabalho é considerado como um artifício ideológico para ocultar 

a base material da subordinação das mulheres. Para revelar tais contradições, a autora aponta 

que é necessário analisar a divisão sexual do trabalho como uma relação política entre os 

sexos. 

Para fundamentar a sua tese, a autora supracitada, vai se debruçar sobre a análise dos 

instrumentos usados no trabalho de homens e mulheres nas sociedades primitivas. Ela 

reconhece o peso fundamental do controle dos instrumentos. A condição para esse controle 

depende justamente do acesso e dominação de tais instrumentos.  Examinando a diferenciação 

sexual dos instrumentos, o primeiro problema que se coloca em evidência entre a divisão do 

trabalho e os instrumentos à disposição de cada um dos sexos. A concepção livremente 

difundida na literatura etnográfica é que homens e mulheres possuem campos de atividades 

distintos, mas ambos utilizam instrumentos adequados às atividades que lhe dizem respeito. 

Segundo Tabet (2014), essa visão não permite apreender uma discussão crítica sobre a própria 
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divisão do trabalho, posto que o controle masculino dos instrumentos de produção tem como 

corolário o subequipamento das mulheres.  

Mesmo nas atividades que exigem uma maior complexidade, as mulheres utilizam 

instrumentos rudimentares e menos especializados do que aqueles empregados pelos homens, 

ainda que exercendo a mesma atividade. Também coube às mulheres as operações mais 

arcaicas do ponto de vista da evolução técnica e ―[...] o emprego e o controle dos instrumentos 

por parte das mulheres apresentavam limites claros e precisos [...] são precisamente os 

instrumentos utilizados que determinam a atribuição de diversas atividades às mulheres ou 

sua exclusão delas‖ (TABET, 2014, p. 113). Assim, garantir o monopólio das atividades é 

fundamental para assegurar aos homens o controle e o domínio tanto sobre as mulheres 

quanto sobre os instrumentos de produção, que os garantem a manutenção do poder e a 

apropriação global sobre as mulheres. 

Na sociedade de caça e coleta, os homens eram responsáveis pela caça, enquanto as 

mulheres ficavam responsáveis pela busca de pequenos animais e a coleta de raízes. Em suas 

ocupações, as mulheres levavam apenas dois instrumentos, o recipiente e o bastão-cavadeira, 

instrumento base para a coleta. Enquanto os homens dispunham de instrumentos bem 

diferentes: facas de pedra, escudos, lanças, bumerangues e propulsores. Os instrumentos de 

posse dos homens, possuíam um nível qualitativamente diferente daqueles destinados às 

mulheres, ao mesmo tempo que ―[...] dispõem de mais equipamentos e de mais saber técnico 

para transformar matérias-primas‖ (TABET, 2014, p. 119). Neste sentido: 

 

Não existe apenas uma diferença entre os instrumentos masculinos e femininos [...] 

mas a esta diferença nas atividades e técnicas corresponde igualmente a uma 

diferença de tempo livre e de repouso [...]. A mulher [...] desdobra-se em inúmeras e 

continuas tarefas [...] o homem, por sua vez, tem direito a descansar durante horas 

seguidas a cada vez que volta exaurido de seus extraordinários esforços físicos [...]. 

Esta diferença é fundamental de qualquer ponto de vista, inclusive quando se pensa 

no tempo livre necessário para dedicar-se à atividade intelectual [...]. De fato, é 

impondo e extorquindo mais trabalho das mulheres que os homens garantem mais 

tempo livre (TABET, 2014, p. 123). 

 

A Tabet (2014) fez uma análise dos instrumentos usados por homens e mulheres nas 

atividades de caça, coleta, pesca e agricultura em vários populações primitivas e constatou 

que os instrumentos utilizados pelos homens nestas operações apresentam duas 

características: são simultaneamente armas e instrumentos e de um maior rendimento 

produtivo, os quais, por vezes, são associados por conotações de prestígio em comparação às 

mulheres, muita vezes, vinculadas às atividades monótonas e ao mesmo tempo fundamentais, 

embora não fossem reconhecidas como tal. A segunda característica reside no fato de que os 
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instrumentos operados pelos homens são estratégicos, tanto na fabricação de outros 

instrumentos quando para produção agrícola. Essa dupla característica revela um primeiro 

limite que inferioriza o trabalho das mulheres, posto que se realiza com instrumentos 

rudimentares. Por outro lado, os homens utilizavam utensílios-armas ou instrumentos de 

produção mais complexos ou mais avançados tecnologicamente, em outras palavras: 

 

A utilização desses instrumentos e o trabalho efetuado em eles são diretamente 

ligados ao controle de todo o processo produtivo e ao confinamento das mulheres 

produtoras a um papel subordinado, mesmo quando realizam a maior parte das 

operações agrícolas (TABET, 2014, p. 148). 

 

Neste prisma, a tecnologia que permite construir instrumentos e armas, marca a 

distância entre os instrumentos femininos e os masculinos, pois quem detém as armas detém o 

monopólio do poder em suas mãos, daí o motivo da interdição do uso de armas pelas 

mulheres. Dessa forma, o poder dos homens é garantido pela posse de armas-instrumentos 

que controla tanto o processo produtivo quanto as operações de trabalho das mulheres.   

Como nos explica Tabet (2014, p. 165-166): 

 

O controle, por parte dos homens, da produção e do uso de instrumentos e armas 

confirmam-se como condição necessária da dominação masculina sobre as 

mulheres, dominação baseada na violência (monopólio masculino das armas) e no 

subaparelhamento das mulheres (monopólio masculino dos instrumentos). A 

exclusão das mulheres da fabricação e da utilização de armas e instrumentos é a 

condição para seu uso no trabalho, na sexualidade, na reprodução da espécie.  

 

Desse modo, compreende-se que a divisão sexual do trabalho não é algo natural, 

tampouco corresponde a uma complementariedade reciproca de trabalho entre  homens e 

mulheres, ao contrário é uma relação de domínio e, portanto, possui  determinações sociais  e 

atende a interesses, uma vez que é marcado pela assimetria e hierarquia, que expressam  as 

desigualdades existentes não apenas na divisão do trabalho, mas  em toda as  estruturas nas 

relações sociais. 

 

Logo, a divisão sexual do trabalho é a base estruturante da exploração e da opressão 

da mulher. Ela é entendida como relação social e, como tal, é histórica, portanto, 

sujeita a transformações. A DST, contudo, mantém seus dois ‗princípios 

organizativos‘ que funcionam como ‗invariantes‘ nesta categoria: a ‗hierarquia‘, por 

agregar sempre maior valor ao trabalho masculino em detrimento de feminino; e a 

‗separação‘ entre o que é trabalho do homem e da mulher (KERGOAT, 2009, 2010, 

2010ª, 2012 apud CISNE 2014, p. 88-89). 
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Para Cisne (2014) a divisão sexual do trabalho não pode ser compreendida apenas 

como uma diferenciação entre trabalho realizado por homens e mulher, mas sim, como base 

assimétrica e hierárquica contida nessa divisão, que se expressam nas desigualdades 

existentes, como por exemplo, na carreira, nas qualificações e nos salários.  Entendemos a 

divisão sexual do trabalho é estruturante do sistema patriarcal-capitalista e se inscreve na 

divisão social do trabalho que ―confere às mulheres um baixo prestígio social e as submete 

aos trabalhos mais precarizados e desvalorizados‖ (CISNE, 2012, p. 109).   

De acordo com Cisne (2012, p. 112): 

É necessário perceber que a feminização do trabalho, explícita numa análise crítica 

da divisão sexual do trabalho, implica em determinações relevantes para a produção 

e para a reprodução do capital, que, para tanto, desenvolve uma superexploração 

sobre o trabalho e sobre as atividades desenvolvidas por mulheres, tanto na esfera 

pública quanto privada. Na esfera privada, pela utilização/responsabilização da 

mulher pela garantia da reprodução social, o que possibilita a produção social ser 

realizada com um custo menor; na esfera pública pela desvalorização, subordinação, 

exploração intensificada (por exemplo, baixos salários) e desprestígio presentes no 

mundo produtivo. 

 

Para a autora, as relações de trabalho submetidas aos ditames do capital, seja na esfera 

pública ou na privada, assumem um papel importante na produção e reprodução do capital, na 

medida em que no espaço privado, as mulheres criam condições indispensáveis para a 

reprodução da força de trabalho de seus maridos, filhos (as) e de si própria, o qual é condição 

essencial para a reprodução do capital. Assim como na esfera pública, o seu trabalho assume 

uma dimensão subordinada, ao ser frisado as suas supostas ―habilidades e dons‖, considerados 

naturais, o que qualifica o trabalho feminino como atributos naturais, e, portanto, própria do 

gênero feminino. Nessa perspectiva ―[...] as atividades e trabalhos desenvolvidos por 

mulheres - ao serem visto como atributos naturais, extensões de habilidades próprias do 

gênero feminino - são considerados dons e não trabalho‖ (CISNE, 2012, p. 114). De acordo 

com Devreux (2005, p. 567-568): 

 

 

Essa divisão sexual do trabalho atravessa toda a sociedade e articula os campos do 

trabalho produtivo e do trabalho reprodutivo. Não os separa: ela os articula 

excluindo ou integrando, segundo os momentos e as necessidades dos dominantes as 

mulheres à esfera produtiva, devolvendo-as global ou parcialmente à esfera 

reprodutiva. 

 

Nesse prisma, a divisão sexual do trabalho é uma extensão das relações sociais de 

sexo, no qual é imputado características biologizantes, pretensamente considerados naturais, 
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atribuindo aos homens à esfera produtiva e as mulheres à esfera reprodutiva. Nesse sentido, o 

trabalho reprodutivo é tido aqui como algo funcional à reprodução social do capital, posto que 

este contribui, sobremaneira, com a manutenção e redução de custo para o capital.  

Nesse sistema, o trabalho feminino é considerado extensão da casa e do cuidado com 

os filhos e marido, enquanto as funções assumidas pelos homens são apreendidas com forte 

valorização social, já que estes estão inseridos em processos de trabalho assalariado e 

valorativo para o capital.  

Nesse sentido, Viana e Pessoa apud Gurgel e Guimarães (2011, p.4,) afirmam que a 

ocupação de posto de trabalho pelas mulheres são: 

 

[...] mais precarizados, geralmente informais ou em tempo parcial, salários mais 

baixos, menor cobertura dos serviços de seguridade social dificuldades de acesso aos 

direitos trabalhistas. Aliado a esses fatores, o trabalho profissional das mulheres é 

sempre visto como complementar às suas ‗responsabilidades‘ domésticas, 

ratificando-se, assim, a concretização do patriarcalismo.  

 

Desse modo, o trabalho da mulher dentro do sistema capitalista tem uma finalidade 

que corresponde aos interesses de reprodução do capital tanto pela ―crescente informalidade 

dos direitos trabalhistas‖ (CISNE, 2012, p. 125) como porque ―facilita a subordinação 

imputada historicamente à mulher no mercado de trabalho devido à forma desprestigiada com 

que suas atividades são vistas ou até mesmo não vista como trabalho‖ [...] (IDEM). 

No contexto brasileiro, conforme dados divulgados na pesquisa ―Estatísticas de 

Gênero‖ (IBGE, 2014), base em dados do Censo 2010, mostram que apesar da evolução das 

mulheres no quesito educação e inserção no mercado de trabalho, as mesmas ainda possuem 

os piores rendimentos comparados a dos homens. As estatísticas revelam que as mulheres 

estão atuando em maior proporção nas áreas como: educação e humanidades e artes, 

justamente aquelas que registram os menores salários (R$ 1.810,50 e R$ 2.223,90 

respectivamente). Essa diferença se mantém mesmo quando as mulheres atingem a mesma 

proporção que os homens ―como na área de Ciências Sociais, Negócios e Direito, em que as 

mulheres recebiam apenas 66,3% do rendimento dos homens‖ (IBGE, 2014, p.107). Os dados 

ainda revelam que em 2010 que o rendimento mensal das mulheres era de R$ 1 074,00, 

enquanto o dos homens era R$. 1 587,00. Se formos fazer um combativo levando em 

consideração os aspectos regionais, econômicos, cor e raça/etnia, as disparidades são ainda 

maiores. Dessa forma, o estudo confirma que as mulheres ainda ganham muito menos que os 

homens, e quando comparados por área de atuação, os salários das mesmas são sempre 

menores. 
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Nesse prisma, podemos perceber que a disparidade de rendimentos entre os sexos 

ainda se mantém em alta, mesmo quando as mulheres assumindo a mesma função e cargo que 

os homens. O estudo revela por meio de dados estatísticos que a ideologia patriarcal está 

fortemente presente no mercado de trabalho, reforçando estereótipos que ―trabalho de homem 

vale mais que trabalho de mulher‖.   

Apesar das conquistas e avanços alcançados pelas mulheres, percebe-se que ainda são 

constantemente depreciadas e exploradas, ou melhor, convivemos com situações ainda mais 

complexas, tendo em vista que a entrada da mulher no mercado de trabalho, apesar de uma 

conquista, trouxe rebatimentos, posto que esses imprimem relações sociais capitalista-

patriarcais, que resultam em maior desconformidade entre as posições assumidas entre 

homens e mulheres.  

Todos esses aspectos supracitados demonstram que o mercado de trabalho e a posição 

que a mulher ocupa nele, tem apresentado um elemento constante: a permanência das 

desigualdades entre os sexos, a hierarquia entre homens e mulheres, reforçando relações 

crônicas de desprestígios e desvalorização do trabalho feminino pelas relações e posturas 

sexistas/capitalista.  

Nesse sentido, percebe-se que a entrada da mulher no mercado de trabalho não é 

somente uma conquista da categoria, mas também do capital, que utilizada essa força de 

barata, disponível para melhor explorar atingindo maiores níveis de lucratividade, ―por meio 

do seu trabalho mal-pago‖ (Falquet, 2008, p.128), o que não significa um progresso para as 

mulheres, ao contrário ―freqüentemente conduz a uma degradação acentuada no nível de 

emprego para as mulheres, pelas desigualdades de sexo e pela inferiorização social das 

mulheres‖ (DEVREUX, 2005, p. 574). 

Face ao exposto, podemos perceber que a apreensão do processo de construção das 

relações de trabalho desigual entre os sexos é complexa, pois envolve um sistema de 

dominação-exploração, capitalista- patriarcal que atua em conjunto na perpetuação de uma 

estrutura de poder. Essa estrutura de dominação que gera poder desigual entre os sexos, 

possui uma âncora material na divisão sexual do trabalho que reflete na construção da 

ideologia patriarcal que trabalha no sentido de mascarar a realidade, apresentando os 

fenômenos como naturais, imutáveis e inquestionáveis. Para tanto, toma os aspectos 

biológicos do ―macho e da ―fêmea‖ para justificar uma suposta diferença entre o feminino e 

masculino. Com isso, consolida-se o essencialismo biológico que prescreve a naturalização 

das relações entre os sexos, o que contribui para a opressão das mulheres e primazia do 

homem em todas as relações sociais. 
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Desmistificar essa relação de inferioridade feminina requer um trabalho de 

desnaturalização das relações desiguais entre homens e mulheres, no qual exige protagonismo 

das mulheres nesse processo, a fim de destruir o que é socialmente aceito como ―natural‖, no 

intuito de construir uma sociedade igualitária e emancipada. 

Esse processo de desnaturalização deve iniciar na infância, posto que a carga 

ideológica patriarcal começa a ser difundida já no seio dos primeiros contatos com a família 

que, encontra na divisão sexual dos brinquedos um exitoso método de naturalização dos 

sexos, extensiva à divisão sexual do trabalho, como veremos no próximo item. 

 

3.1.4.  Divisão sexual dos brinquedos infantis 

  

Este item se debruça na análise sobre a relação entre o método marxista e as categorias 

divisão sexual dos brinquedos e brincadeiras infantis, procurando demostrar como o 

materialismo histórico dialético contribui para uma análise das categorias supracitadas, 

permitindo ir além da aparência dos fatos em si, em busca de suas conexões com a estrutura 

que compõe o sistema patriarcal, capitalista, sexista e racista. Para tanto, tal método é 

fundamental para compreender o que está para além das aparências fantasmagóricas, 

acreditadas aos brinquedos e brincadeiras infantis.  

Assim, propomo-nos a analisar os brinquedos numa abordagem de cunho dialético, 

inseridos e produzidos pela sociedade capitalista. Neste estudo, os brinquedos e brincadeiras 

são vistos como manifestações concretas da ideologia patriarcal/capitalista que reproduz 

aspectos do modo pelo qual este sistema é pensado e materializado na vida real dos sujeitos. 

Trata-se, portanto, de um exercício crítico, a fim de compreender o conteúdo material que 

permeia as representações presentes nos brinquedos e brincadeiras que refletem na 

consciência das crianças uma sociedade patriarcal-racista-capitalista.  

Para Paulo de Salles Oliveira (1986, p. 9), o brinquedo constitui-se em um 

―instrumento ímpar para se captarem aspectos peculiares do modo pelo qual a sociedade é 

pensada, reproduzida, figurada, representada simbolicamente‖.  

Os brinquedos no processo de produção capitalista refletem as relações sociais, 

pensadas para geração de lucro acima de tudo, o que demandam a reprodução de valores 

dominantes. Para tanto, a legitimação de um modelo hegemônico de família nuclear 

heterossexual, o reforço de padrões patriarcais para meninas e meninos, diretamente associado 
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à divisão sexual do trabalho é funcional para produção e reprodução do metabolismo do 

capital.   

Assim como qualquer outra mercadoria, os brinquedos não têm apenas valor de uso 

para satisfazer as necessidades das crianças ou valor de troca para se realizar como 

intercâmbio, antes de mais nada está implicado às relações sociais, no valor trabalho  que 

envolve produção, consumo, troca e circulação, simultaneamente. De acordo com Oliveira 

(1986, p. 41): neste processo:  

 

[...] as relações sociais ficam embutidas e mascaradas nos brinquedos, assumindo a 

forma de objeto coisificado, eles, como qualquer outra mercadoria, também trazem 

em si o fetiche. Não têm apenas um valor de uso para satisfazer necessidades 

lúdicas; ou apenas um valor de troca para se realizar enquanto intercâmbio.  

 

Desse modo, mercadoria fetichizada nos brinquedos, exprimem necessidades criadas 

pelo capital, implicados em um conjunto de determinações que vão além do 

produto/brinquedo como mercadoria ―envolve também relações mais profundas, tão mais 

significativas, na medida em que interferem na formação da criança, nos seus hábitos, no seu 

modo de ser‖ (OLIVEIRA, 1986, p. 49).  

Outra questão, o interesse das indústrias e empresas de publicidade opera esforços para 

criar cada vez mais brinquedos tecnológicos, requintados, sofisticados, conferindo a estes 

status social, transformando-os em signos de diferenciação social pela seletividade em relação 

aqueles que podem comprar brinquedos mais caros.  Enquanto na maioria das crianças cria-se 

―um imenso hiato, gerado de um lado pelo desejo de posse dos brinquedos [...] e, de outro, 

pela impossibilidade real de compra‖ (OLIVEIRA, 1986, p. 51). Além disso, apesar das 

grandes inovações tecnológicas no campo dos brinquedos, mantêm-se na maioria dos 

brinquedos uma lógica binária, apresentado pela separação de meninas e meninos em dois 

grupos opostos associados aos significados sexistas dados aos brinquedos. 

Diante desse impasse, segundo Oliveira (1986), a frustação pode vir de dois modos: 

primeiro pelo fascínio pelos brinquedos por todas as classes sociais, como se todas as crianças 

tivessem condições reais de comprá-los, enquanto se sabe que apenas uma pequena parcela 

tem condições de consumi-los. É frustação pela discriminação e segregação social entre duas 

categorias de crianças: ―as proprietárias de brinquedos e as excluídas de sua posse‖ 

(OLIVEIRA, 1986, p 51). Em segundo lugar, outra frustação se dá quando a criança percebe 

que as promessas explicitadas nas publicidades, as características de uma aura alegre e 

divertida não passa de uma ilusão, já que os brinquedos não comportam em si, alegria e 

felicidade. Em oposição, por vezes, a resolução n.º 163, 13 de março de 2014 que versa sobre 
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―a abusividade do direcionamento de publicidade e de comunicação mercadológica à criança 

e ao adolescente‖, tendo em vista que as crianças são constantemente induzidas ao consumo 

por meio do marketing publicitário. Observa-se assim, que muitas propagandas direcionadas 

para o público infantil não apresentam as verdadeiras características dos produtos oferecidos, 

gerando expectativas nas crianças que não são atendidas pelo real do produto após a compra, 

uma vez que a crianças, como sujeitos de direitos em condição peculiar de desenvolvimento, 

não possuem ainda maturidade intelectual, emocional e psicológica suficientes para 

compreenderam a intenção das publicidades mercadológicas. Nesse ponto, as propagandas 

publicitárias se utilizam de estratégias diante da ingenuidade infantil, e como as crianças 

ainda não possuem maturidade suficiente para compreender a mensagem publicitária, 

acreditam que o produto oferecido pelos anúncios e propagandas oferecem realmente os 

benefícios prometidos. 

 Desse modo, a publicidade sugere e insinua uma aura mágica junto com os 

brinquedos. Na TV as bonecas aparecem com grandes cenários, peças e adereços, quando a 

compra é feita, a criança percebe que aquela boneca não era aquela que sonhava. Para 

Oliveira (1984, p. 32):  

 

É mais um mecanismo que auxilia a venda e, assim, revela o verdadeiro objetivo do 

aparecimento desses brinquedos: gerar lucros. Não é à toa que a indústria de 

brinquedos compra serviços de publicidade e espaços nobres de audiência e 

assistência infantil na televisão. E que o montante desses investimentos seja um 

verdadeiro segredo de estado. 

 

 

Nesse sentido, as estratégias do capital para conseguir vender tais produtos não se 

limita apenas aos aspectos econômicos, junto está presente a questão da cultura dominante, 

personagens, nomes, papéis sociais, atitudes, valores, que são transplantados em brinquedos e 

divulgados para toda a sociedade. Além disso, esses brinquedos são instrumentos de 

dominação de classe, à medida que recriam o estilo de vida da classe dominante, e põe em 

evidência o antagonismo de classes. Isso quer dizer que os brinquedos são também 

instrumentos ideológicos de reprodução das relações de dominação e manipulação da 

consciência humana. Segundo Oliveira (1986, p.59): ―[...] sendo o brinquedo um instrumento 

pelo qual também se expressa a indústria de elaboração da consciência, é colocado como um 

agente legítimo e ‗natural‘ de socialização, isto é, de imposição (ainda que camuflada) da 

ideologia dominante [...]‖.  
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Nesses contornos, a ideologia dominante e patriarcal faz com que as crianças creiam 

que as ideias dominantes disseminadas são verdadeiras e legítimas, e, portanto, representam 

efetivamente a realidade, entendo-as ideias como naturais e não como resultado da ação 

humana. 

Nesse sentido, percebe-se que os brinquedos são embebidos da ideologia patriarcal-

capitalista, a qual deforma a consciência humana, inverte a realidade, à medida que estes 

expõem diferenças estereotipadas de características de cada sexo, separa, delimita espaços e 

induz as crianças a comportar-se, agir e fazer escolhas conforme o sexo ―feminino‖ e 

―masculino‖, e tudo que se diferencia deste padrão hegemônico, é visto como anormal, 

desviante e transgressor.  De acordo com Cisne (2015, p. 149):  

 

A divisão dos seres humanos de forma binária entre homens e mulheres, obedece a 

um sistema de valores, atributos e normas que fixam o que e considerado ―feminino‖ 

e ―masculino‖ de forma não apenas binária, mas hierárquica, a medida que o 

segundo engendra valor e prestígio em detrimento do primeiro, que é desvalorizado. 

Com esse parâmetro, fixa-se como verdades definições sociais, estabelecendo o que 

é um homem e uma mulher, o que é ou não trabalho, o que tem ou não valor, o que é 

ou não produção. Além, é claro, de estabelecer o que é e o que não e socialmente 

aceitável.  

 

 

 Essa distinção binária entre homens e mulheres sustenta-se por uma base de 

naturalização alimentada pela ideologia dominante que encontra pilar de sustentação na 

educação sexista e alienante, entendida como aquela que não apenas diferencia meninas e 

meninos, mas educa de forma desigual. Desde a primeira infância meninas e meninos 

recebem uma educação sexista para aceitarem e assumirem rótulos que a sociedade patriarcal-

capitalista, convencionou chamar de normal, inerente à natureza mesmo das coisas, na qual 

dela não se pode fugir (CISNE, 2012).  Nesta relação, para os meninos espera-se desbravar o 

espaço público, desenvolver sua capacidade de liderança e de racionalidade. Às meninas 

espera-se delicadeza, cuidado em dedicação com o espaço privado da casa, sensibilidade, 

doçura e beleza, bem aos moldes do  bela, recada e do lar. 

 A naturalização sobre essas características são associada à lógica que rege a divisão 

sexual do trabalho, relação central para o entendimento da desigualdade entre homens e 

mulheres. Aos primeiros, destina-se o mundo público e reprodutivo, da valorização, do 

reconhecimento. As últimas, o mundo privado e da reprodução social, destinado ao trabalho 

doméstico e procriativo, assumindo um lugar basilar para reprodução do sistema 

sociometabólico do capital.  
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O capital, por meio dos brinquedos, procura tanto seduzir as crianças quanto os seus 

pais. Os primeiros, porque se sentem atraídos pela suposta magia e encanto prometido pelos 

brinquedos pelas grandes campanhas publicitárias.  Os segundos são atraídos pelo desejo de 

posse, que se transforma com a aquisição do brinquedo em signo de sucesso. De acordo com 

Oliveira (1986, p. 59): ―se a criança é, para a indústria capitalista, um consumidor em 

potencial, é através do adulto que o empresário consegue comercializar sua mercadoria‖. 

Dessa forma, os pais, enfim a família, têm dentro desse processo o papel de mediatizar essas 

relações, posto que são os pais que escolhem e disponibilizam os brinquedos para os seus 

filhos, seguindo, por vezes, os significados e representações do ―feminino‖ e do ―masculino e 

das relações que regem a sociedade capitalista. Vale salientar que ao comprarem os 

brinquedos para seus filhos, muitas vezes, não se dão conta (devido à naturalização dos sexos) 

de que os brinquedos  acabam por acionar valores e papeis  socialmente definidos, segundo o 

sexo. 

Percebe-se que o consumo de brinquedos aos moldes do capital possui implicações 

que remetem e se articulam diretamente com a sociedade, representando aspectos da realidade 

determinada pelas ideias dominantes. Nesse prisma, compreende-se que por trás dos 

brinquedos existe um código de linguagem do mundo heteropatriarcal-capitalista-racista que 

separa meninos e meninas em dois polos antagônicos, segundo o sexo, ou seja, é um depósito 

de ideologia e sistema de (des)valores dominantes, incumbidos de internalizar nas crianças 

significados, e representações do feminino e do masculino, inscritos pelo sistema patriarcal de 

poder hierárquico dos homens sobre as mulheres. Essa representação ocorre nos brinquedos 

para meninas em panelinhas, fogãozinho, boneca-bebê, entre outros, que são associados a 

características como delicadeza, romantismo, fragilidade, maternidade, trabalho doméstico e 

cuidado com filhos(as) e marido. Aos meninos, os brinquedos são representados em carrinhos 

e bonecos heróis, associados aos atributos masculinos, como ser forte, poderoso e aventureiro.  

Para Oliveira (1986, p. 66): ―quando se diz que tal brinquedo prepara a criança ‗para o 

amanhã‘, faz-se necessário perceber que aquilo que se tem em mira, em verdade, é cristalizar 

o amanhã no presente dos dias de hoje‖. 

Os brinquedos representam significados e modos de ser de uma sociedade que se 

expressa por meio da relação de poder inscritas em papéis e, por vezes, expõe em brinquedos 

suas tecnologias, ferramentas e instrumentos representados em carrinhos, em bonecos com 

poderes superiores, trenzinhos, aviãozinho, robôs, brinquedos que envolvem a construção 

civil e engenharia, dentre outros, considerados como brinquedos de meninos. Percebe-se que 

as bonecas para as meninas são classificadas de acordo com profissões e papéis ‗femininos‘, 
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sem nenhuma avaliação ou colocação em práticas de prestígio social, estão associadas a ser 

mãe, dona de casa, cozinheiras, enfermeiras, cabeleireiras.  

Geralmente quando uma pessoa presenteia uma menina com uma boneca não se 

contenta em ficar observando a criança brincar, mas também ensina como ela deve segurar e 

acalentar a boneca. Essa manifestação parental não é apresentada aos garotos, pois tais 

cuidados não cabem às manifestações afetivas dos meninos à luz da cultura patriarcal. As 

indústrias de brinquedos já fabricam bonecas similares a bebês reais que choram pedem 

comida e acalento. Um exemplo é a famosa boneca Baby Alive, feita para estimular o suposto 

―instinto materno‖ das meninas. Essa boneca pede para fazer xixi, cocô, pede comida, e 

depois que a menina atende ao comando da boneca, em alguns segundo a voz aguda reclama 

novamente.  Esse tipo de brinquedo é considero por muitas pessoas como uma verdadeira 

aprendizagem para a futura função materna, ao passo que os meninos são estimulados para 

brincarem com brinquedos que envolvem a agressividade, competição e criatividade.  

 

[...] vemos meninas de uns dez ou onze meses apenas que já adquiriram o reflexo 

condicionado boneca-acalanto e, assim que recebem nas mãos uma boneca, já a 

apertam ao peito e a acalentam. Os adultos, esquecendo-se de que esse 

comportamento é apenas o resultado de suas instruções, exclamam que se trata de 

milagre ‗biológico‘: tão pequenina e já com o instinto materno. Isso os enche de 

alegria, pois o fenômeno é percebido como o sintoma tranquilizador da normalidade 

(BELOTTI, 1983, p. 73).  

 

 

Nesses contornos, por vezes, são colocadas dentro do espaço doméstico, fortemente 

apresentada em construções românticas e idealizadas da feminilidade, como os tons rosa nas 

casas e nos utensílios domésticos. Nota-se nos brinquedos de forma muito delineada as 

profissões assumidas por homens e mulheres, associadas a lógica da divisão sexual do 

trabalho.  Os brinquedos considerados de meninos têm a ver com o mundo público, em 

constante interação com a ciência e com os avanços tecnológicos. Já os brinquedos para as 

meninas envolvem profissões humanitárias, relacionada ao cuidado e educação das crianças, 

como por exemplo, as professoras.  

 Desse modo, os instrumentos ideológicos e materiais presentes nos brinquedos 

contribuem com a produção e reprodução de princípios, (des)valores, preconceitos que reforça 

a dominação e controle das mulheres por meio de ensinamentos de cunho conservador. 

Percebe-se que a escolha dos brinquedos, segundo o sexo, é permeada pela construção 

categórica de concepção de que existem brinquedos certos para meninas e outros para 

menino, que está relacionado ao próprio significado que os adultos dão aos brinquedos e são 
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incorporados pelas crianças. Ao indicar para as crianças os brinquedos, segundo o sexo, é 

acionado na mente das crianças que eles são ―diferentes‖, e, portanto, devem se comportar 

como sujeito ―homem‖ ou ―mulher‖, e que não existe nada além disso, ou melhor, outras 

alternativas são marginalizadas. Neste sentido, os brinquedos disponibilizados para as 

crianças refletem a tipificação sexual, limitada ao dualismo feminino/masculino, com a qual 

as crianças aprendem a se comportarem como ―verdadeiras‖ meninas e meninos.   

O fato dos pais, por exemplo, direcionarem os brinquedos para seus filhos segundo o 

sexo, advém de uma suposta preocupação, muitas vezes, que se tem sobre a futura orientação 

sexual das crianças, como se os brinquedos pudessem influenciar na mesma. Tal preocupação, 

aponta para uma normatização hegemônica heterossexual, já que muitos compreendem a 

homossexualidade como algo ―anormal‖ ou até mesmo como uma patologia.  Daí se explica a 

obsessiva vigilância exercida pela família desde os primeiros anos de vida das crianças, 

também pela escola, igreja, enfim pela sociedade, para que possa garantir a manutenção do 

padrão hegemônico heterossexual, pautado na naturalização dos sexos. Nesse ponto, é 

importante compreender o fundamento da raiz do discurso da naturalização das práticas 

heteronormativas, referenciando a heterossexualidade como algo normal.  

No mundo antigo a homossexualidade não era vista como anomalia, mas como 

necessidade natural.  De acordo com Dieter (2012) a homossexualidade tanto na Grécia 

quanto no Império Romano era encarada com naturalidade e recebia o nome de pederastia. 

Tal termo era utilizado para designar o relacionamento erótico entre um homem e um menino.  

De acordo com o mesmo autor, a pederastia, na Grécia Antiga, era vista em vários prismas, 

dependendo da situação. Na época o que mais se destacava era a pederastia inserida da 

educação dos jovens, os quais eram encaminhados aos cuidados de homens mais velhos, 

considerados homens sábios que passariam os conhecimentos para os rapazes, preparando-os 

para a vida pública. Assim, jovens iniciavam a vida sexual com seus mestres.  Nesse sentido, 

de acordo com Dieter (2012), no mundo antigo, a homossexualidade era vista como algo 

natural e privilégio dos rapazes de famílias nobres. No entanto, cabe mencionar a diferença 

entre a homossexualidade presente na Grécia e em Roma, posto que os gregos tinham a 

liberdade para se envolverem com rapazes/meninos oriundos de família nobre, enquanto em 

Roma, pelo fato de somente o polo ativo ser valorizado, ao passar que o polo passivo assumia 

uma posição de inferioridade, por esse motivo só era permitido se relacionar com escravos, 

sendo proibido tal prática com meninos livres.  
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Com as transformações históricas influenciadas pela moral judaica cristã, a 

homossexualidade passou a ser considerada um pecado, transgressão a ordem natural divina, 

o que acarretou na perseguição e penalidades desumana.   

No mundo contemporâneo, o amor entre duas pessoas do mesmo sexo além de ser 

considerado um pecado, passou a ser tratado como uma patologia. Entretanto, em 1993 o 

―homossexualismo‖ deixou de entregar a classificação internacional de Doenças n.10. A partir 

de então, a Organização Mundial da Saúde (OMS) passou a considerar a homossexualidade 

algo inerente a sexualidade humana (Dieter, 2012). 

Entretanto, esse fato não pôs fim aos preconceitos contra esses sujeitos,  ao contrário, 

ainda permanece latente o ódio contra os homossexuais, por esse motivo muitos com medo 

das represarias de uma sociedade homofóbica, acabam retraindo seus sentimentos e desejos, 

no entanto, a população LGBT vem lutando pelo reconhecimento de seus direitos, e pelo 

respeito aos seus sentimentos.   

Nesse sentido, o discurso da naturalização das práticas heteronormativas, referencia 

a heterossexualidade como algo normal, enquanto a homossexualidade é repudiada e ainda 

tratada como um tabu.  

De acordo com Butler (2000) a categoria sexo é desde o início normativa e 

reguladora, e manifesta-se como uma espécie de poder produtivo, poder de produzir, 

demarcar, circular, diferenciar corpos. Nesse prisma, segunda a autora, seria o sexo que 

definiria a existência dos corpos. Nesse ponto, aqueles que não se identificam nem como 

homem, nem como mulher são considerados como sujeitos ilegítimos. Nas palavras da autora: 

 

A categoria do "sexo" é, desde o início, normativa: ela é aquilo que Foucault chamou de 

"ideal regulatório". Nesse sentido, pois, o "sexo" não apenas funciona como uma norma, mas 

é parte de uma prática regulatória que produz os corpos que governa, isto é, toda força 

regulatória manifesta-se como uma espécie de poder produtivo, o poder de produzir — 

demarcar, fazer, circular, diferenciar — os corpos que ela controla (BUTLER, 2000, n,p). 

 

Para a autora, a identificação e a determinação de gênero é generificado por meio do 

discurso que produz o gênero das pessoas, como ―brinquedo é coisa de menina‖, ―menino não 

brinca de boneca‖.  São discursos que determinam o sexo das pessoas de uma forma reificada. 

Nesse sentido, os sujeitos que não se identificam com essa normatização são considerados 

anormais.   

Para Butler (2003), o que parece que Freud faz confusão em relação a essa suposta 

predisposição. E a partir disso, ela faz uma série de questionamento, tais como:   
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[...] por que traços é ela reconhecida e em que medida supomos que a predisposição 

‗feminina‘ ou ‗masculina‘ é a precondição de uma escolha de objeto heteressexual?. 

Em outras palavras, até que ponto nós tomamos o desejo pelo pai como prova de 

uma predisposição feminina, só porque partimos de uma matriz heterossexual do 

desejo, apesar da postulação da bissexualidade primária? (BUTLER, 2003, p.95).   

 

A firmação de que o tabu contra homossexualidade procede o tabu do incesto é 

decisivo para o argumento de Butler (2003) de que a identidade de gênero parece ser 

primeiramente uma interiorização de uma proibição que se mostra formadora de uma 

identidade. Tal proibição refere-se ao tabu contra a homossexualidade.  

 

Esse processo de internacionalização de amores perdidos se torna pertinente à 

formação do gênero quando compreendemos que o tabu do incesto, entre outras 

funções, inicia, para o ego, a perda de um objeto de amor, e que esse ego se recupera 

dessa perda mediante a internalização do objeto tabu do desejo. No caso de uma 

união heterossexual proibida, é o objeto que é negado, mas não a modalidade de 

desejo, de modo que o desejo é desviado desse objeto para outros objetos do sexo 

oposto.  Mas no caso de uma união homossexual proibida, é claro que tanto o desejo 

como o objeto requerem uma renúncia e, assim, se tornam sujeitos às estratégias de 

internalização da melancolia. Consequentemente, ‗o menino lida com seu pai 

identificando-se com ele‘ (IDEM, 2003, p. 93). 

 

Entretanto, a mesma autora afirma que nem toda identidade de gênero se baseia na 

implementação do tão bem sucedido tabu da homossexualidade. A internalização desse tabu, 

torna-se a construção ideal de ego, onde então, a identidade de gênero aparece em primeiro 

lugar com a interiorização de uma suposta proibição que se mostra formadora da identidade. 

Compreendemos que essa suposta predisposição desdobra-se em um falso fundamento para 

fixação de modelos cristalizados do ―masculino‖ e do ―feminino‖, e se constitui como 

condição para legitimar a heterossexualidade como algo que naturaliza os sexos. 

 Importa compreender que o fato de um menino brincar com uma boneca e de uma 

menina brincar com carrinho não significa que eles terão, no futuro, uma orientação 

homossexual. Demostra assim, que a lógica que rege a bipolarização entre os sexos, não 

apenas separa homens e mulheres como polos antagônicos, mas, também, aciona um conjunto 

de valores preconceituosos e homofóbicos a fim de impor o modelo heteropatriarcal, sob os 

moldes da família nuclear burguesa e branca. 

De acordo com Cisne (2015), a heterossexualidade compulsória (obrigação de desejar 

o sexo oposto) é mais uma das expressões da naturalização dos sexos, tornando-se como um 

regime político, operadas pelo sistema de casamento entre héteros, estrutura fundamental para 

manter o sistema, cujas regras e relações oprimem as mulheres. Além disso, a 

heterossexualidade como regime político constrói normas de submissão de forma imperiosa 
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como definidor da divisão sexual do trabalho, remuneração e privilégios sociais. Nota-se, 

portanto, que tal regime de um construto que assegura a posse do corpo, do trabalho e da 

reprodução executada pelas mulheres. Como nos aponta a autora:  

 

Outra expressão desse naturalismo e a heterossexualidade compulsória, entendida 

como um regime político pautado na binaridade entre homens e mulheres, segundo 

critérios biológicos de suas genitálias como fundamentos das suas identidades 

sexuais. Associado ao patriarcado, o sistema heterossexual e uma das dimensões 

fundamentais para a consolidação do patriarcado. Para entender essa concepção, e 

importante compreender que quando falamos em heterossexualidade não estamos 

nos referindo simplesmente ‗as pulsões e práticas sexuais‘. Para Monique Wittig 

(2007, p. 13): ‗A heterossexualidade e o regime político sob o qual nós vivemos, 

fundado sobre a escravização de mulheres‘ (tradução nossa7). Um dos primeiros 

elementos, portanto, para compreensão crítica da heterossexualidade, e a sua 

constituição como um regime relacionado às relações de dominação e exploração 

sobre as mulheres. (CISNE, 2015, p. 151): 

 

O brinquedo é tido, muita das vezes, no senso comum, na práxis utilitária do cotidiano 

como sinônimo de futilidade, de não-seriedade, destinados para as crianças  se entreterem e 

não atrapalharem os afazeres dos adultos. No entanto, a concepção do brinquedo como objeto 

inócuo, vazio de sentido, pura distração e divertimento, parece adquirir outra significação na 

vida real concretas das crianças, à medida que ela recria o mundo externo e o internaliza como 

conjunto de valores, comportamento, atitudes e ensinamentos de uma cultura multifacetada, 

permeado por jogos de poder, relações de posse, dominação, opressão e negação de um 

conjunto de direitos.  

Os brinquedos em seus símbolos, significados, signos, constituem-se na socialização 

das crianças um mediador do mundo real. Neles as crianças se apropriam da cultura em que 

estão inseridas, aprendem a ser homens e mulheres, hegemonicamente, conforme o modelo 

patriarcal. Desse modo, o brinquedo não é apenas uma fotografia da realidade, não é apenas 

um objeto, mas expressa a própria realidade em sua totalidade em suas múltiplas facetas, 

composta de um todo maior.   

No ato de brincar, a criança materializa suas fantasias conectadas com o mundo que 

lhe é apresentado e adotam papéis, comportamentos dos adultos, incorporando os estereótipos 

e valores do sistema patriarcal/capitalista. Os brinquedos são criados e produzidos, embora 

isso não esteja claro para aqueles que compram e consumem, pensando as supostas 

―diferenças naturais‖ existentes entre homens e mulheres, e acaba por ensinar as crianças 

posições que estas devem assumir na sociedade, (re) produzindo um ideal daquilo que se 

considera ―feminino‖ e ―masculino‖. Obviamente que o brinquedo em si não produz nada, 

somos nós que os damos significado para que as crianças reiterem e reproduzam funções, 
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gestos, modo de ser e agir socialmente determinado. Nessa direção Gildo Volpato apud 

Kropeniscki (2015, p.49): 

 

Muitos dos brinquedos são fabricados para ‗ensinar‘ comportamentos, gestos, 

atitudes, valores, considerados ‗corretos‘ em nossa sociedade. Por isso, a maioria 

deles já vem pronta, catalogada, contendo todas as instruções de uso, idade, sexo, 

número de participantes, tempo de duração do jogo, basta segui-las. 

 

 

Dessa forma, a indústria produz os brinquedos numa dimensão sexuada, de maneira 

que esta distinção reflete naquilo que nos tornamos, como homens e mulheres e expõe o nosso 

caráter diante da vida, no trato com as pessoas, atitudes de como aquilo se apresenta como 

diferente aos nossos olhos, que foge das nossas ―verdades‖ e crenças. 

Nesse sentido, os brinquedos relevam também os traços sócio históricos e as 

transformações econômicas e culturais de uma determinada época e sociedade. Com as 

mudanças ocorridas ao longo do tempo, os brinquedos artesanais foram suprimidos pelas 

grandes indústrias de brinquedos em série.  Walter Benjamin (2002) em seu livro ―reflexões 

sobre a criança, o brinquedo e a educação‖ faz uma análise sobre a história cultural do 

brinquedo. De acordo com o autor, na Europa, inicialmente os brinquedos eram produzidos 

em pequenas oficinas de entalhadores de madeira, estanho e outros materiais.  ―Antes do 

século XIX, a produção de brinquedos não era função de uma única indústria‖ (BENJAMIN, 

2002, p. 90), posto que o brinquedo representava um produto secundário nas diversas  oficinas 

de manufatureira.  Enquanto no decorrer do século XVIII, começa a surgir iniciativas de uma 

fabricação especializada, as oficinas chocam-se com as restrições corporativas. Proíbem que 

os marceneiros pintem suas próprias bonequinhas, e ―para produção de brinquedos de 

diferentes materiais obrigavam várias manufaturas a dividir entre si os trabalhos mais simples, 

o que encarecia sobremaneira a mercadoria‖ (IDEM, 2002).  

A partir da segunda metade do século XIX, começa a se operar mudanças da produção 

de brinquedos que até então eram feitos em forma de miniaturas. Na época ganhava a 

tendência da produção de brinquedos próprios para o quarto das crianças em formatos maiores 

que, por vezes, dispensava a presença constante da mãe. Quanto mais avança a 

industrialização mais os brinquedos subtraem ao controle da família, tornando-se cada vez 

mais autônomo e estranho tanto para pais quanto para as crianças (BENJAMIN, 2002).    

Assim, quanto mais avança a indústria moderna de brinquedos, mais a criança se 

distância dos brinquedos artesanais, construídos, até então, com madeira, tecido, argila, ao 

serem substituídos por brinquedos de materiais como metais, vidro, entre outros.  Os 
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brinquedos vão perdendo sua autenticidade com o mundo infantil e aproximando-se cada vez 

mais com o mundo dos adultos.  Como nos explica Benjamin (2002, p. 93) ―pois quanto mais 

atraentes, no sentido corrente, são os brinquedos, mais se distanciam dos instrumentos de 

brincar; quanto mais ilimitadamente a imitação se manifesta neles, tanto mais se desviam da 

brincadeira viva‖. Nesse horizonte, os brinquedos não estão descolados das relações sociais, 

ao contrário, fazem parte da cultura de um povo, das transformações operadas na sociedade. 

Como nos apresenta o autor supracitado:  

 

Da mesma forma, os seus brinquedos não dão testemunho de uma vida autônoma e 

segregada, mas são um mudo diálogo de sinais entre a criança e o povo. Um diálogo 

de sinais, para cuja decifração a presente obra oferece um fundamento seguro 

(BENJAMIN, 2002, p. 94).  

 

Por tanto, o brinquedo representa a cultura, o modo de pensar e agir de um povo em 

uma determinada época histórica. Opera-se na atualidade constantes mudanças com o advento 

do consumo de brinquedos em massa, marcado pela dimensão do ―ter‖ em detrimento do 

―ser‖, aprisionando, por vezes, a mente das crianças, destoando de um brincar livre e criativo.  

Na contemporaneidade, os brinquedos como pião, pipa, arco, carrinho e boneco de 

madeira de fabricação rústica e doméstica basicamente desapareceram, dando lugar aos 

brinquedos industrializados influenciados pela crescente e massiva tecnologia presente em 

jogos virtuais como os vídeo-games, que em muito, dispensa a presença do outro e da 

materialidade do brinquedo. Vale salientar que esta nova forma de produzir brinquedos visa o 

lucro e pressupõe também, a adaptação dos sujeitos ao modelo de organização social 

capitalista e patriarcal, a fim de naturalizar este sistema.  

No Brasil, a construção artesanal dos brinquedos era vista como uma atividade 

subalterna associada àquelas atividades que sujam as mãos, ou seja, atividades manuais, 

consideradas como ocupações menores. Desde o inicio de sua colonização, as diferenças de 

classes era marcada pela separação entre a atividade manual e a atividade intelectual, 

distinguindo os que supostamente ―sabem‖ dos que ―fazem‖. Nos tempos de colonização, as 

discriminações contra os negros e as atividades manuais se mantinham associadas. Naquela 

época, de acordo com Oliveira (1989, p.20-21): ―o desprezo senhorial pela atividade manual 

era imenso e tinha dupla serventia: de um lado, simbolizava a diferenciação social [...]; de 

outro, estigmatizava tanto os que tinham ocupação manual como todos os seus descendentes‖. 

De acordo com o mesmo, a construção dos brinquedos artesanais, uma atividade manual, é 

herdeira desta mesma descriminação.  
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O processo de industrialização no Brasil, trouxe diversidades nos tipos e formas de 

brinquedos. Nas lojas ainda se vê brinquedos mais rudes, bonecas de plásticos, sem roupas e 

assexuadas e também irá encontrar bonecas feitas em vinil com funções como bater palmas, 

chorar, tomar mamadeira, fazer xixi etc (OLIVEIRA, 1989). Outras bonecas disponíveis 

aparecem com vestimentas de acordo com a moda e estilo de vida da classe dominante. 

Também estão disponíveis bonecos robôs, cuja aparência é identificada com o mundo da 

informática.  De acordo com Oliveira (1989) a indústria de brinquedos começou a diversificar 

os materiais ao incorporar variados tipos de plásticos como matéria prima de brinquedos. A 

incorporação do plástico foi fator para artificialização dos brinquedos, posto que substituiu 

quase que totalmente os elementos naturais. Segundo o mesmo autor: 

 

Para a criança, o aproveitamento dos plásticos em brinquedos veio artificializar as 

brincadeiras, tanto quanto se artificializaram as relações sociais. As ruas foram 

deixando de ser espaços de reunião e convivência da sociedade, reduzindo as 

possibilidades de florescimento do associativismo infantil, todo ele baseado nos 

jogos, brinquedos e brincadeiras de rua (OLIVEIRA, 1989, p. 27).  

 

Para Oliveira (1989) a industrialização subordinou o brinquedo ao dinheiro, 

dependente do ter ou não dinheiro para comprá-lo. Nesse sentido, os brinquedos mais 

sofisticados começam a ficar restrito as classes sociais que possuem maior poder aquisitivo. 

Em certo momento tentam atender aos consumidores das camadas populares, sendo os 

brinquedos de menor custo, de menor qualidade e com menor poder de atração entre as 

crianças. Enquanto as crianças da classe média tinham acesso a brinquedos mais ―atraentes‖, 

bonecas mais sofisticadas e robôs, vídeo games etc. Segundo Oliveira (1989) o negócio dos 

brinquedos industrializados no Brasil envolve operações transnacionais. As indústrias 

compravam os moldes e plantas de brinquedos estrangeiros e obtinham licença para 

reproduzi-los aqui no Brasil, mediante pagamento de taxas.  Nesse período, não é de se 

admirar o sucesso de vendas de inúmeros best-sellers, como o Snoopy, Falcon, Ferrorama, 

Barbie, Genius etc. Nessa perspectiva, os brinquedos fabricados por estas indústrias 

representavam o modo e estilo de vida de outros países, como por exemplo, Os Estados 

Unidos.  De acordo com o autor citado: 

 

A questão não se limita apenas à dominação econômica que pesa sobre o país 

também no plano dos brinquedos. Junto com ela está presente a questão cultural. São 

personagens, nomes, equipamentos, gestos, atitudes, valores que são transplantados, 

sem cerimônia, e divulgados a toda sociedade (OLIVEIRA, 1989, p. 33). 
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Assim, os brinquedos evocam a formação cultural, econômica e social de um povo. Os 

símbolos ideológicos e materiais, presentes nos brinquedos, revelam os valores, modo e estilo 

de vida da classe dominante.  Nesse prisma, os brinquedos industrializados estão relacionados 

aos interesses da acumulação do capital e a manutenção da ordem, por meio do sistema de 

interiorização de valores voltados para o consumo e adaptação social ao instituído. Por isso, a 

possibilidade de um brincar livre, criativo e coletivo é dificultada e limitada, embora 

coexistam espaços de resistência a essa tentativa de alienar e ocultar as contradições.  

 Nesse sentido, os brinquedos, divididos por sexo e classe, negam a existência da 

pluralidade e diversidade humana. Em nossa sociedade é constantemente reforçado a 

existência de uma feminilidade e masculinidade, estabelecida e para preservar este ―modelo‖. 

O sistema patriarcal capitalista está sempre criando estratégias para afirmar sua superioridade, 

o qual se expressa de diversas formas, como por exemplo, não permitir que meninos 

brinquem com brinquedos considerados de meninas ou excluir meninas de brincadeiras pelo 

simples fatos de serem meninas, com a justificativa de que ―isso não é brincadeira para 

menina‖. Ou até mesmo a estigmatização sofrida pelos meninos que querem brincar com 

bonecas, casinha, e constantemente recebem um não como resposta, sob a afirmação de que 

―isso não é coisa de menino‖.  Neste ponto, é até mais ―aceitável‖ que as meninas brinquem 

com bolas e carrinhos porque não é tão ―comprometedor‖ como para os meninos brincarem 

de boneca.  Para os meninos, a participação em brincadeiras consideradas de meninas e 

apropriação de brinquedos que remetem ao espaço doméstico, como panelinhas, casinha, 

fogãozinho, significaria adentrar no universo feminino, considerado de baixo prestígio social. 

Tais representações acabam por reforçar sentimentos de aversão aos brinquedos de meninas 

por vários motivos, dentre eles a misoginia.  

 

Numa cultura patriarcal, que coloca como valores essenciais de um lado a 

supremacia do indivíduo do sexo masculino e do outro a inferioridade do indivíduo 

de sexo feminino, é compreensível que se proíba rigorosamente pôr em discussão o 

prestígio do homem, pois isto levaria fatalmente ao estilhaçamento de seu poder 

(BELOTTI, 1983, p. 14). 

 

Outro aspecto que merece destaque é a questão dos brinquedos e brincadeiras como 

segregação social, o que podemos perceber ao observar um grupo de crianças brincando. 

Geralmente meninas e meninos brincam de forma separada. Muitas vezes, para os meninos é 

até uma ofensa brincar com as meninas. Aqueles que fogem dos padrões da masculinidade 

não são bem vindos ao grupo dos meninos, e tornam- se alvo de piadinhas, humilhações e 

xingamentos, que por vezes, remetem à homofobia, tais como ―viadinhos, ―bixa‖, 
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―mulherzinha‖, como manifestações de violência, de segregação, intolerância e práticas 

sexistas. Além disto, o próprio tempo dedicado à brincadeira é diferente entre meninas e 

meninos:  

 

 

As brincadeiras das meninas que se efetuam dentro de casa são muitas vezes 

interrompidas, postergadas ou recusadas porque elas têm de ajudar nas atividades 

domésticas, ao passo que isto raramente acontece com os garotos, para os quais se 

deixa, portanto mais tempo para brincar. Enquanto os garotos vão amadurecendo a 

convicção de que têm direito a brincar, as meninas se vão persuadindo de que só têm 

direito a isto se tiverem realizado o seu dever, que consiste precisamente em tornar-

se úteis. A elas geralmente se pede maior controle nas brincadeiras de movimento, 

maior ordem, maior atenção para não perturbar os outros (BELOTTI, 1983, p. 81). 

 

  

O maior tempo livre dos garotos, maior liberdade nas brincadeiras faz crescer o 

respeito pelo seu lazer, contribui para estabelecer canais de comunicação, imaginação, 

criatividade e o despertar de novas expectativas para aprender novas experiências. O respeito 

pelo lazer e o tempo livre se reflete de forma diferente para os dois sexos. O lazer do homem 

torna-se quase que sagrado, enquanto a mulher que também labutou duramente o dia inteiro, 

desdobra-se para atender aos desejos do marido e filhos (as) e manter a casa limpa e 

organizada, dimensões ensinas desde a infância às meninas por meio das ―brincadeiras‖. 

 

 

4 CAPÍTULO- EDUCAÇÃO SEXISTA E DIVISÃO SEXUAL DOS BRINQUEDOS E  

BRINCADEIRAS INFANTIS 

 
Que nada nos limite, que nada nos defina, que nada nos sujeite. Que a liberdade seja 

nossa própria substância 

 

Simone de Beauvoir 

 

 

 

Este item debruça, fundamentalmente, na análise sobre a educação como processo de 

formação da consciência humana, podendo ser determinante para construção de uma 

consciência crítica, ou um suporte para reprodução da ideologia dominante permeada pelo 

sistema de dominação-opressão-exploração. Outrossim, a educação nos moldes do capital é 

embebida da ideologia dominantes heteropatriarcal, a qual deforma a consciência humana, 

inverte a realidade, impõe e explicitam diferenças, estereotipadas de caraterísticas de cada 
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sexo, separa, delimite espaços, e induz, as crianças e os adultos a se comportarem e agirem, 

conforme o binômio ―feminino‖ e ―masculino‖.  A função mistificadora da educação sexista 

consiste em silenciar completamente qualquer iniciativa que venha se mostrar contrária a tal 

ensinamento. Nesse sentido, uma das características particulares da educação sexista consiste 

no fato de esconder ou ocultar a desigualdade, o jogo hierárquico e de poder que põe as 

mulheres numa condições de inferioridade como se fosse algo natural.  Em suma, pressupõe 

fixar a estrutura social no plano das relações submissão, exploração e opressão.  

Sumariamente, a personalidade das crianças é moldada, tratadas de maneira a 

corresponder o sexo biológico, ou seja, os meninos devem adquirir costumes, atitudes  

considerados do sexo masculino, da mesma forma as meninas.  Essa tipificação se desenvolve 

a partir de comportamentos desde a infância. Meninos apreendem que não devem brincar com 

meninas, mas sim com crianças do mesmo sexo se não quiserem ser confundidos com 

―mulherzinhas‖ (consideradas inferiores ao homem que representa força e poder). As meninas 

devem aprender desde pequenas agir como ―mocinhas‖ educadas e dóceis. Devem apreender 

tarefas e habilidades domésticas, ser organizada, procurar respeitar os ―bons modos‖ e 

tradições religiosas, ser gentil, amável. Enquanto os garotos devem aprende que não devem 

brincar com bonecas porque é considerada coisa de ―mulher‖, também devem aprender que as 

lágrimas não é uma reação correta para resolver um conflito porque ―homem não chora‖. E a 

lista poderia se prolongar.  É claro que a balança de impedimentos e frustações pende mais 

negativamente para as meninas, ainda que os garotos também sofrem quando, por exemplo 

nutrem o desejo de brincar com bonecas e são impedidos pelos seus pais.  

A educação sexista possui como aliada na perpetuação de seus (des) valores, 

instituições fortemente influenciadoras no processo de cristalização do binarismo e hierarquia 

entre os sexos, destacando-se: a família, escola, igreja, como preponderantes (re)produção do 

sistema patriarcal-racista-capitalista, ou melhor, na reprodução da desigualdade entre homens 

e mulheres. 

É na família que se inicia a ―domesticação‖ de meninas e meninos, e assim vão sendo 

desenhados os papéis do que é ser homem ou mulher, nomeadas a partir de supostas 

diferenças biológicas, determinando um lugar como referência, na cultura hegemônica 

patriarcal, que cria relações materiais e representações simbólicas do lugar do homem e da 

mulher na sociedade, imputando posições que estes devem assumir de acordo com o sexo, 

afirmando, assim, a suposta ―diferença natural‖ para estabelecer atribuições e deveres, 

consideradas ―femininas ou masculinas‖.  Nesses contornos, a família é a primeira instituição 
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que nos coloca em contato com o mundo, e, por meio desta apreendemos a primeira forma de 

classificar e conceber o mundo. Conforme nos aponta Moreno (1999, p.14): 

  
A partir do momento em que nascemos, começamos a receber essa influência social 

que condicionará nossa maneira de ver e de estar no mundo. Com a linguagem, 

aprendemos a primeira forma de dividir nosso universo em categorias. As palavras 

denominam as coisas, mas também fazem com que as agrupemos de uma 

determinada maneira em nosso pensamento.  

 

 

Nesse prisma, é por meio da família que é internalizado nas crianças valores 

conservados de uma cultura que separa homens e mulheres, atribuindo papéis sociais distintos 

segundo o sexo. Nessa perspectiva, desde a infância, meninas e meninos recebem uma 

educação sexista, mantendo uma íntima relação com a divisão sexual do trabalho, tendo em 

vista que as crianças são cerceadas desde a infância a assumirem papéis a atividades de 

acordo com o sexo. Como nos afirma Cisne (2013, p. 139): 

 

[...] desde a infância, meninos e meninas recebem uma educação sexista, ou seja, 

aquela que não apenas diferencia os sexos, mas educa homens e mulheres de forma 

desigual. Para isso, o sistema patriarcal conta com algumas instituições na difusão 

da sua ideologia, das quais destacamos a família, a igreja e a escola. Meninas são 

educadas para lavar, cozinhar, passar, cuidar dos filhos(as) e do marido e serem 

submissas, passivas e tímidas. Meninos são educados para serem fortes, valentes, 

decididos e provedores. Cabe, portanto, às mulheres, no sistema patriarcal que foi 

incorporado pelo capitalismo, a responsabilidade com o trabalho reprodutivo, sem o 

qual a produção social seria fortemente dificultada já que ele garante, em grande 

medida, a reprodução da força de trabalho.  

 

Antes mesmo das crianças nascerem, os pais já definem o que é ―coisas de menina‖ e 

o que ―coisa de menino‖, por meio do enxoval, seleção da cor do quarto e das roupas do bebê, 

e conforme a crianças vai crescendo ―aprende com as primeiras palavras que existe uma 

‗mamãe‘ e um ‗papai‘; logo aprenderá que existem ‗meninas‘ e ‗meninos‘‖ (MORENO, 1999, 

p. 14), e entenderá que esta diferenciação é natural e inerente a sua essência ―feminina‖ ou 

―masculina‖. De acordo com Chauí (1984, p. 134): 

 

Ora, a família é organizada por relações de autoridade, de papéis distribuídos por 

sexo e idade, de deveres, obrigações e direitos, definidos tanto pelo sacramento do 

matrimônio quanto pelo casamento civil. É nesse contexto que a família realizará a 

repressão sexual [...]. Consolidam-se as imagens sexuais-sociais da mulher como 

mãe e do homem como pai. Consolidação que se realiza tanto pela repressão 

negativa (as proibições do sexo não-procriativo, o vício) quanto pela positiva. Nesta, 

a mulher é construída como um ser frágil, sensível e dependente, numa curiosa 

inversão dos valores desses atributos.  
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Em outros termos, a ideologia patriarcal estabelece e elege a família como uma âncora 

que sustenta o status quo das relações dominantes de sexo. Desde a infância, os pais ensinam 

as crianças como estas devem se comportar, o que é ―certo‖ e ―errado‖, e, o que é ―proibido‖ 

ou permitido‖, e quando os filhos (as) não consegue atender a tais critérios, os mesmos 

sentem-se culpadas.  Nesse sentido, Chauí (1984, p.9):  

 

As proibições e permissões são interiorizadas pela consciência individual, graças a 

inúmeros procedimentos sociais (como a educação, por exemplo) e também expulsas 

para longe da consciência, quando transgredidas porque, neste caso, trazem 

sentimentos de dor, sofrimento e culpa que desejamos esquecer ou ocultar. 

 

É no seio familiar que começa a se delinear os espaços que cada um pode ou não pode 

fazer que na maioria das vezes, resulta em preconceitos distorcidos da realidade. Desse modo, 

vai sendo construído o binómio homem mulher, separando assim, os brinquedos, as cores, as 

roupas, os espaços, dentre outras.  

Nessa perspectiva, desde o nascimento meninas e meninos (ou mesmo anteriormente a 

isto) são cerceadas a assumirem papéis por meio das definições do ―masculino e do 

feminino‖, como afirma Cisne e Brettas (2009, p. 65): 

 

A construção do que devemos ser como homens ou mulheres inicia-se anteriormente 

ao nosso nascimento. Isso se processa desde as mais simples definições do que é 

masculino ou feminino. A cor do enxoval e os brinquedos do quarto do bebê, 

escolhidos segundo o sexo, vêm acompanhados da definição das qualidades sociais e 

posturas que cada um (a) deve corresponder para ser bem aceito(a) socialmente e 

caracterizado (a) como ‗normal‘. 

 

 

Assim, é com a família que a criança tem um primeiro contato com as relações sociais, 

o que é determinante para as manifestações da primeira forma de consciência desses sujeitos, 

posto que é nessa instituição, a priori, que é internalizado valores, princípios e preconceitos da 

cultura patriarcal-capitalista, na qual são construídas as desigualdades entre homens e 

mulheres.  

Dessa forma, é notório que homens e mulheres recebem uma educação diferente, 

conforme o sexo.  O menino é educado para ser líder, forte, valente, verdadeiro ator concreto, 

enquanto a menina é ensina a ser dócil, boa moça, delicada e cuidadosa, e, portanto, 

apresenta-se nesta relação assimétrica, um papel secundário, de ―inspiradora‖ da ação dos 

seus guerreiros fortes- homens. De acordo com Toledo:  

A mulher nasce e é educada para ser oprimida, para saber qual é o seu ―lugar‖ no 

mundo, que é sempre, em qualquer âmbito, um lugar subalterno. É configurada para 
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aceitar essa condição como se fosse algo natural e, ainda por cima, com um sorriso 

nos lábios; contido, claro. Essa ideia, que a imensa maioria das mulheres introjeta 

sem qualquer tipo de questionamento, assenta-se na função maternal da mulher para 

justificar uma desigualdade entre os sexos e uma posição degradante que elas vêm 

suportando, com maior ou menor intensidade, desde o surgimento de formas mais ou 

menos estruturais de exploração entre os seres humanos. (2008, p. 23)  

 

Dessa forma, a família tem dentro desse processo o papel de mediatizar essas relações, 

que em sua grande maioria é reforçada e reproduzida historicamente, sendo representada em 

forma de ideologia, permanecendo conservada em sua essência. Com o desenvolvimento das 

forças produtivas, acaba por acontecer uma dissonância entre o que é interiorizada como 

ideologia com o que é materializada no mundo real, concreto. 

A igreja (católica e protestante) também contribui com a educação sexista, assim como 

(re) produção de princípios, (des) valores, preconceitos que reforça a dominação e controle 

das mulheres por meio de ensinamentos de cunho conservador, preconceituoso e 

estigmatizastes que acabam, por vez, estimulando o ódio e o desamor entre as pessoas, já que 

muitas não são aceitas, por fugirem aos padrões e doutrinas da igreja. Segundo Toledo (2001, 

p. 68) ―[...] as religiões em geral comprem um papel decisivo na manutenção e propagação da 

ideia da mulher como ―sexo frágil‖ e ―ser inferior‖, ajudando a mantê-la subjugada e 

oprimida‖. É mister ressaltar que, em livros  sagrados, a discriminação e o sexismo já estão 

postos, sendo utilizados largamente como guia de ensinamento e orientação, a fim de manter a 

estrutura hegemônica do poder do homem e submissão das mulheres, posto que tal relação é 

considerada como sendo divina  e natural.  

O ensinamento religioso destinado às meninas acaba reforçando a submissão das 

mulheres, já que é ensinado que as mulheres devem ser submissas aos seus maridos, bem 

como, respeitar as decisões do ―cabeça da casa‖, devendo ser mulheres ―valorosas‖ no 

cuidado com os filhos e o marido. Enquanto aos meninos, é ensinado que esses são os 

provedores da família, tendo que assegurar o sustento da casa. Tudo isso acaba por acionar na 

mente das ―crianças‖ comportamentos e atitudes que remetem à distinção e desigualdades 

segundo o sexo, internalizando ideias que homens e mulheres são diferentes dentro das 

relações sociais, e, portanto, devem assumir papéis distintos. 

O ideário pedagógico de algumas igrejas ensina meninas e meninas a função e papel 

social que estes devem seguir, ensina regras, de comportamento, como vestir-se com 

―decência‖, como entrar e sentar na igreja. Ainda há igrejas que proíbem meninas usarem 

―calça‖, pois consideram roupa de ―homem‖, e disciplinam as meninas a usarem roupas 

longas, e proíbem roupas consideradas ―curtas‖, justificando que as mulheres não devem 
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―provocar‖ os homens, pois pode levá-los ao ―erro‖, ao ―pecado‖. Outrossim, existem igrejas, 

que homens e mulheres sentam-se separados para evitar a ―malícia dos homens‖.  

Dessa forma, na igreja os papéis entre homens estão fixados, os homens, geralmente, 

são os dirigentes, ocupam cargos, e ministram e dirigem as reuniões, enquanto as mulheres 

são vistas como ―ajudadora‖ dos maridos, e devem, portanto, auxiliá-los em sua missão.  Na 

sombra dos maridos, tornam-se o ―outro‖ que obedece às ordens e regras.  

 O ensinamento religioso também ensina a mulher ser pura, humilde, simples, 

enquanto o homem é considerado a ―cabeça‖, aquele que comanda a família, e ditas a regras. 

A ainda ensina que a mulher sábia é aquela que cuida de sua casa, filhos e maridos, e aquela 

que sacrifica sua vida profissional e pessoal em nome de sua família. E trabalhar fora sem 

permissão do marido é considerado rebeldia, pois o homem é quem dar a última palavra. 

Assim, segundo tais ensinamentos, a mulher nasceu para ser companheira do homem: 

 

Assim, a mulher veio cumprir seu papel de companheira, de alento para os dias 

difíceis do homem; já nasceu dependente dele, veio da sua costela não como sujeito 

individual que pudesse ter idéias próprias, decidir, ser autônoma, mas com a doçura 

e a candura de quem está pronta para servir ao seu senhor. Nesse sentido, abriu-se o 

caminho para se estabelecer também a relação de exploração e subordinação não só 

entre as classes, mas também entre os sexos (LOPES, 2010, p.98). 

 

Diante do exposto, faz-se necessário questionar a base de sustentação da desigualdade 

entre homens e mulheres que é respaldada pela família, igreja, escola, e pelo própria sistema 

capitalista, o qual vem ao encontro desses estereótipos, reforçando em prol de seus interesses, 

a desigualdade na divisão sexual do trabalho, bem como, contribui para a consolidação das 

diferenças entre homens e mulheres, por meio da distinção no espaço de trabalho, diferenças 

salariais e inferiorização do trabalho feminino, que é relegado ao segundo plano.   

Nós mulheres, acabamos por sermos despossuídas de nós mesmas, e, por vezes, 

perdemos nossa sua identidade individual em prol de vontades e desejos de outrem.  Somos 

vistas, por muitos, como um pedaço de carne, como um objeto de prazer e satisfação sexual. 

Somos alvo de atos grotescos, muitas vezes, somos culpadas por conta de nossa roupa curta, 

nosso decote. Entretanto, nossa roupa curta, nossa mini- saia, nosso decote não pode dar 

direito aos homens de abusar de nosso corpo.   

 

A classe dos homens em seu conjunto apropria-se da classe das mulheres, em sua 

totalidade e na individualidade de cada uma, e, por outro lado, cada uma das 

mulheres é objeto da apropriação privada por um indivíduo da classe dos homens. A 

forma dessa apropriação privada é o casamento, que introduz certo tipo de 

contratualidade nas relações de sexo. (GUILLAUMIM, 2014, p.64). 
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Constantemente somos negadas de sermos nós mesmas, de fazermos nossas próprias 

escolhas, de vivermos aquilo que acreditamos como projeto de vida. É bastante comum, 

dentre nós mulheres, sermos repreendidas por nosso pai ou marido quando expomos nossas 

ideias, nossa opinião sobre determinado assunto, ao passar que ignoram nossas 

particularidades, nossas singularidades, nossa traços culturais, de classe e sexo, e impõe sobre 

nós uma condição de submissão como sendo nosso destino divino. Por isso, faz-nos aceitar 

que o fato de sermos biologicamente diferentes é um determinante que impõe dessas 

características que devemos assumir na vida social.  

Na infância passamos por várias restrições por sermos mulheres, somos obrigadas a 

cuidar das tarefas domésticas por sermos meninas, enquanto nossos irmãos do sexo oposto 

tem o direito de brincar na rua, de conhecer o mundo para além do âmbito familiar, exploram 

outros espaços, apreendem no contato com a comunidade outros valores, princípios para além 

daquilo que é ensinado pelos pais. Enquanto muitas de nós, mulheres, continuam dentro de 

casa, recebendo ordens, ajudando nossa mãe nas tarefas domésticas, e principalmente, 

cultivando medos e receios de tudo que está lá fora, pois, o que está além da nossa casa 

repercute como um certo ar de perigo, de medo por aquilo que não conhecemos, o que é 

natural diante de tal situação. Daí sair de casa torna-se algo difícil, romper com o teto de vidro 

que nos compele para estamos sempre no mesmo lugar, na mesma posição, nas mesmas 

ocupações. Ultrapassar o teto de vidro não é uma tarefa fácil, mas é possível, é um ato de 

resistência contra tudo àquilo que nos diminui. Por isso é preciso denunciar que não é normal, 

natural termos nossos direitos negados de convivermos em par de igualdade como nossos 

irmãos, maridos, em outros espaços, lugares para além do espaço da nossa casa.   

 A escola também é um espaço que interfere no processo de formação da identidade de 

meninas e meninos, posto que a mesma ocupa um lugar importante na vida destes, podendo 

contribuir com a construção de uma educação libertária e emancipatória ou ser um elemento 

preponderante para  inversão do real, ou seja, de construção de processos alienantes e 

deformadores da consciência das crianças. Para Marx e Engels (1999) a educação é 

determinada pelas relações sociais, e neste horizonte, a sistema de valores do capital intervém 

de forma direta e indireta na forma de educação dos filhos da classe trabalhadora/proletariado, 

destruindo os vínculos mais íntimos que une pais e filhos. Como explica os autores, 

supracitados:  
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As declarações burguesas sobre a família e a educação, sobre os doces laços que une 

a criança aos pais, tornam-se cada vez mais repugnantes à medida que a grande 

indústria destrói todos os laços familiares do proletário e transforma as crianças em 

simples objetos de comércio, em simples objetos de trabalho (MARX;ENGELS, 

1999, p. 37).   
 

Nesse horizonte, a escola dentro dos moldes do capital é um subsídio para manutenção 

da ordem social hierárquica. Assim, a educação burguesa (instrumento de dominação) 

introjeta na mente de homens, mulheres e crianças, princípios e valores, normas, a fim de 

ensinar as pessoas o estritamente necessários para exercer determinadas funções dentre da 

ordem vigente.  

A escola produz diferenças entre os sexos, separa sujeitos, tornando distintos entre os 

―outros‖. Para isto, a mesma se utiliza de diferentes mecanismos, tais como: a linguagem, 

tecnologia, livros, atividades pedagógicas, ordenamento e hierarquização. Historicamente, a 

escola divide e separa os sujeitos, conforme nos aponta, Louro (1997, p. 57):  

 

A escola que nos foi legada pela sociedade ocidental moderna começou por separar 

adultos de crianças, católicos de protestantes. Ela também se fez diferente para os 

ricos e para os pobres e ela imediatamente separou os meninos das meninas.  

 

  

 De acordo com a autora, inicialmente, a escola foi criada para acolher alguns, e não 

para todos, obviamente, os sujeitos dessa ―acolhida‖ eram provenientes de famílias ricas e 

brancas, que exerciam privilégios e poderes na sociedade. Mas, com o passar do tempo, e com 

as transformações institucionais e sociais, a escola precisou se organizar institucionalmente 

para atender as novas demandas, para isto, foi criado e organizado novos currículos 

pedagógicos, prédios e regulamentos para garantir a reprodução das ―diferenças‖. De acordo 

com Louro (1997), para garantir a produção e reprodução destas ―diferenças‖ foi feito 

algumas mudanças que tiveram efeito direto sobre os sujeitos:  

 

A escola delimita espaços. Servindo-se de símbolos e códigos, ela afirma o que cada 

um pode (ou não pode) fazer, ela separa e institui. Informa o "lugar" dos pequenos e 

dos grandes, dos meninos e das meninas. Através de seus quadros, crucifixos, santas 

ou esculturas, aponta aqueles/as que deverão ser modelos e permite, também, que os 

sujeitos se reconheçam (ou não) nesses modelos. O prédio escolar informa a todos/as 

sua razão de existir. Suas marcas, seus símbolos e arranjos arquitetônicos "fazem 

sentido", instituem múltiplos sentidos, constituem distintos sujeitos (IDEM, 1997, p. 

57).  

 

Os valores apreendidos e ensinados dentro do murro da escola interfere nas relações 

estabelecidas entre os sujeitos, e coaduna com uma certa moralidade heteronormativa e 
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homofóbica, posto que a escola, por vezes, desenha no corpo e na mente das crianças, normas, 

princípios, e valores, pretensamente, considerados como verdadeiros e justos. Louro 

referindo-se à escola, aponta:  

 

Ali se aprende a olhar e a se olhar, se aprende a ouvir, a falar e a calar; se aprende a 

preferir. Todos os sentidos são treinados, fazendo com que cada um e cada uma 

conheça os sons, os cheiros e os sabores "bons" e decentes e rejeite os indecentes; 

aprenda o que, a quem e como tocar (ou, na maior parte das vezes, não tocar); 

fazendo com que tenha algumas habilidades e não outras... (1997, p.61) 

 

Esse espaço também molda e fabricam sujeitos, para perceber o mundo pela via do 

pensamento heteropatriarcal, conformado por um modelo fixo de homem e mulher, 

construindo no tecido social, representações estereotipadas de cada sexo.  

  Dessa forma, a escola não é um campo neutro, no qual as relações sociais de sexo 

permanecem do lado de fora. Ao contrário a mesma é permeada por múltiplas determinações 

dos sujeitos, espaço social-cultural, onde reproduz e convivem conflitos e contradições, bem 

como é marcada por traços constituídos por classe, sexo e raça/etnia.   

Historicamente, foi sendo criado dentro da escola, (e não somente na escola), as 

supostas diferenças entre homens e mulheres, atribuindo as aptidões e desempenho escolar, a 

supostas diferenças biológicas, como por exemplo, ao considerar que os homens têm uma 

parte do cérebro mais desenvolvido do que o das mulheres, o que justificaria o bom 

desempeno dos homens, na área de matemática, química, física, medicina e engenharia. Daí 

viria o fundamento de atribuir a estas supostas diferenças anatômica a falta de aptidão das 

mulheres com as ciências exatas, e seu maior desempenho com as ciências humanas. O pai da 

sociobiológia, Edward O. Wilsone, afirmou em seus estudos que as mulheres tendem a ter 

maiores aptidões que os homens em habilidades verbais, sociais e de proteção, enquanto os 

homens tendem a ser melhores em habilidades de independência, de dominação, em 

habilidades matemático-espacial, dentre outras características.  Tais investigações científicas 

feitas por homens, que provavelmente desenvolvidas para atender seus próprios anseios, e 

afirmar uma suposta superioridade masculina, usada largamente para justificar a desigualdade 

entre homens e mulheres.  

 Vale salientar, que a ciência não nos conduz à verdade, mas apenas permite elaborar 

modelos de explicação de determinados fenômenos, e, portanto, ―são o resultado de uma 

forma de interpretar os fatos, sejam confundidos com a "realidade" até o ponto de se tentar 

deslocar esta mesma realidade para adaptá-la a suas idéias‖ (MORENO, 1999, p.22). Teorias 

como estas, foram construídas para ―provar‖ as ―diferenças‖ que correspondem, supostamente 
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a certas habilidades sociais, talentos, aptidões, para justificar a desigualdade entre homens e 

mulheres, tomando-os como algo natural, inerente aos determinantes biológicos.  

Esse pressuposto acaba sendo naturalizado, e as crianças começam a absorver tais 

ideias, o que, muitas vezes, reflete na sua escolha profissional. Meninos ―optam‖ mais por 

profissões que envolvem cálculos, como é o caso das engenharias. Enquanto as meninas 

acabam ―optando‖, em sua grande maioria, por profissões vinculadas à reprodução social, 

como de pedagogia, enfermagem e serviço social, cursos majoritariamente formados por 

mulheres. Nesses contornos, os processos de interiorização desses papéis considerados 

femininos e masculino, assentada no sistema patriarcal-racista-capitalista, passa ser associado 

às características biológicas, e percebidos como essência humana interna, que se transforma 

em gestos, gostos, desejos, vontade, apreendidos conforme a representação binômio 

―masculino e masculino‖ , referenciado pelo aparelho genital. 

 Conforme esses referenciais vão sendo desenvolvidos atributos que atendam, 

supostamente, a sua essência. Essa representação continua, vai se interiorizando na mente de 

meninas e meninos, a ponto de estes tomarem as ditas ―verdades‖ do mundo exteriorizado 

com suas próprias verdades, e parte constitutivas de si mesmo.  

A escola, por sua vez, também ―vem ratificar, desde a educação infantil, toda a 

construção simbólica do feminino e do masculino iniciada na família‖ (CISNE e BRETTAS, 

2009, p. 67). Isso decorre do fato da escola ser uma ―fábrica‖ de formação dos indivíduos. É 

nesse espaço formal que é fortalecida a construção de opiniões, comportamentos e posturas 

diante da própria identidade de gênero que é atribuída às crianças, fazendo com que essas 

façam uma leitura do mundo, muitas vezes, embebidas da ideologia patriarcal dominante.  

Nesse sentido, a escola por meio de algumas práticas legitima as possíveis diferenças 

atribuídas ao ―feminino ou masculino‖, seja por meio da linguagem dos livros didáticos, 

adotados pelas escolas e socializados para as crianças, seja pelas posturas e comportamento 

diferenciados que alguns/algumas professores(as) fazem entre as crianças, segundo o sexo, e 

ou pelas atitudes dos próprios/as educadores (as) em seu posicionamento, no que diz respeito, 

as singularidades e particularidades que podem reforçar ainda mais a desigualdade entre os  

sexos. É nesse sentido que as autoras supracitadas, referem-se aos livros infantis escolares: 

 

Assim, os contos e estórias infantis, e até mesmo livros de história, costumam 

apresentar os homens como heróis, fortes guerreiros, príncipes corajosos (brancos e 

ricos). São eles que libertam e salvam as ―frágeis‖ princesas [...]. Com isso, no 

máximo, as mulheres aparecem como ―musas inspiradoras‖ de homens, estes sim, 

sujeitos de sua própria história. (IDEM, 2009, p. 68). 
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Nesse prisma, as literaturas infantis e os livros didáticos costumam trazer em seu 

contexto os significados e representações do feminino e do masculino, nos quais, o homem 

vem como uma figura de guerreiro, forte e valente, e a mulher como frágil, delicada e dócil, a 

qual sempre fica a espera de seu príncipe, seu herói.  Dessa forma, o homem aparece aí como 

personagem principal da história, e a mulher como simples coadjuvante. E tudo só acontece 

pela postura do ―guerreiro forte‖ que constrói a sua própria história de vida.  Sobre os livros 

didáticos, afirma Louro (1997, p.79): 

 

Os livros didáticos e paradidáticos têm sido objeto de várias investigações que neles 

examinam as representações dos gêneros, dos grupos étnicos, das classes sociais. 

Muitas dessas análises têm apontado para a concepção de dois mundos distintos (um 

mundo público masculino e um mundo doméstico feminino), ou para a indicação de 

atividades "características" de homens e atividades de mulheres. 

 

 

Nos livros didáticos é comum a apresentação com imagens de meninas brincando com 

sua casinha e cuidando da sua boneca-bebê.  Já os meninos aparecem com carrinhos, bolas, 

armas que reforçam sua liberdade, autonomia, força e independência. Com as meninas, os 

brinquedos considerados educativos, ofertados, tanto na escola, como pelos pais, tem um 

caráter intimamente relacionado com as tarefas domésticas e atividades ou mesmo profissões 

extensivas a tais tarefas.  

Moreno, argumenta que os instrumentos pedagógicos e didáticos carregaram consigo 

significados ideológicos do gênero hegemônico:  

 

Os livros de texto são o reflexo de uma escola pensada exclusivamente para 

meninos, à qual pouco a pouco foram se incorporando as meninas, sem que ela 

sofresse modificação. É uma escola para cíclopes, feita por cíclopes. Já não está na 

hora de os enterramos junto com a mitologia? O homem e a mulher de hoje 

necessitam de perspectivas amplas, de múltiplos pontos de vista; não podem ver-se 

limitados a uma só visão do mundo. (1999, p.77)  

 

O conteúdo currículo e práticas educativa proposta na escola é permeada por sentidos 

e significados que, pretensamente, representa uma determinada visão de mundo, muito 

presente, principalmente na educação infantil, mas também se entende para outros graus de 

escolaridade.  

O processo de socialização e formação da consciência das crianças que ocorre dentro 

dos murros da escola vai muito além de ensinar a ler, escrever, desenvolver habilidades e 

competências, posto que a escola também molda os sujeitos. O corpo e a mente 

institucionalizada na escola ganham contornos e significados, conforme as representações do 
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sexo feminino e masculino.  As crianças aprendem juntamente com as primeiras letras e 

números, como deve comportar-se, como deve agir, a postura correta ao sentar-se, quando 

deve falar e quando deve permanecer em silêncio, as cores e as brincadeiras, enfim, vão sendo 

moldados para ocupar o espaço social, conforme seu suposto ―papel‖ na sociedade. 

Outrossim, a educação sexista delimita e ensina as meninas a serem dóceis, tímidas,  

gentis, ―educadas‖. Aos meninos, é incentivado a serem habilidosos e competitivos, 

delineando, assim, as habilidades a aptidões, prescritas de acordo com o sexo. Neste sentido, a 

educação sexista constitui-se como um aparelho ideológico que reprodução de desigualdades 

entre homens e mulheres. E encontra nas instituições como família, igreja, escola, aparelhos 

midiáticos (jornais, revistas, televisão internet), um repositório de sua dominação ideológica e 

sexista, cimentada na estrutura social.  

Esse pressuposto errôneo influencia na educação formal (e também na educação 

informal) de meninas e meninos, quando, por exemplo, o professor ou professora, mostram-se 

admirados com o desempenho dos garotos, a ponto de associar aquele fato a uma suposta 

inteligência inata. Já com as meninas o processo se dá de forma diferente, quando uma 

menina tem um bom desempenho em matemática, por exemplo, logo é associado ao seu 

―esforço‖ de superar as dificuldades.  Para Moreno (1999, p.59): 

  

O rendimento intelectual que se espera das meninas é sempre inferior ao que se 

espera dos meninos, e isto tem sido assim há muitos séculos. As explicações que têm 

sido dadas são de todo tipo. Desde pretender uma inferioridade inata da mulher até 

assegurar que o pensar pode prejudicá-la, como é o caso, no século passado, das 

conclusões extraídas por Edward Clarke, o qual assegurava que as meninas não 

deviam ser pressionadas a estudar porque, se o seu cérebro fosse obrigado a 

trabalhar durante a puberdade, esgotar-se-ia o sangue necessário na menstruação. 

 

 

Nesse contexto, percebe-se que escola é embebida da ideologia patriarcal que inverte a 

realidade, à medida que estas instituições, explicitam diferenças estereotipadas de 

caraterísticas de cada sexo, separa, delimite espaços, e induz, as crianças a comportar-se, agir 

e fazer escolas conforme o sexo  ―feminino‖ e ―masculino‖. E tudo que se diferencia deste 

padrão hegemônico, é visto como anormal, desviante, transgressão das leis divinas e dos bons 

costumes da família.  Os sujeitos homem e mulher são construídos na escola, por meio da 

aprendizagem, brincadeiras, brinquedos, atividades esportivas, disciplinas, livros didáticos, 

históricas infantis, e no próprio discurso dos professores e professoras.   
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Nesse prisma, compreendemos, que as formas como nos tornamos sujeitos de gênero 

se constituem numa questão política e social e não somente numa questão ligada às histórias 

pessoais ou privadas. 

É também no âmbito escolar que o corpo de meninas e meninos é ―educado‖, segundo 

o sexo biológico, a exercerem atividades, e assumirem posturas e atitudes ―adequadas‖ ao ser 

―homem‖ ou ―mulher‖ na sociedade patriarcal-capitalista. 

Dessa forma, meninas e meninos são educados e induzidos a associarem seus corpos 

dotados de pênis ou vagina, as suas escolhas, comportamento e interesses sexuais, 

referenciado que o sujeito ―homem‖ deve se interessar sexualmente por ―mulheres‖, e da 

mesma forma, as mulheres. Tudo que foge a este padrão é dito como anomalia, desvio, 

transgressão, anormal, e sendo, na maioria das vezes, repudiado, violentado, discriminado, e 

por vezes, mortos. A título de exemplo, bissexuais, travestis, gays, lésbicas, transexuais e 

transgênicos, que não correspondem ao comportamento e orientação sexual, normatizada 

heterossexual, imposta pela sociedade ―normal‖.  Esses sujeitos, mencionados, são 

socialmente coagidos, excluídos e punidos, inclusive, no espaço escolar, que é resultado da 

alta evasão escolar, e marginalizadas no mercado profissional. Todavia, sendo este campo 

permeado por contradições há também espaço de luta e resistência em prol de processos  

formativos que dialoguem com as demandas da classe trabalhadora  voltados   para as 

demandas do ser humano em sua pluralidade. Um exemplo prático que podemos citar é a 

resistência de estudantes brasileiros que ocuparam recentemente mais de mil escolas por todo 

país contra a medida provisória do ensino médio proposta pelo governo federal que propôs 

uma reforma no ensino médio que vai de encontro com os interesses da classe trabalhadora e 

também contra PEC 241que congela por 20 anos os investimentos em saúde e educação.   

É mister salientar que não pretendemos apontar a escola como único responsável pela 

reprodução das desigualdades de gênero, mas, como um dos quais, se somam, na perpetuação 

de condutas e comportamentos sexistas.  E tampouco é a única responsável pela construção de 

uma educação não sexista: como nos aponta Moreno (1999, p.77):  

 

Conseguir uma educação não-sexista é um problema que ultrapassa os limites da 

escola, já que concerne também à família e à sociedade inteira, mas, por meio da 

escola, pode-se realizar um importante trabalho de transformação [...] 

  

É ingênuo achar que práticas sexistas presentes da escola são inteiramente intenções 

próprias de educadores e educadoras, engana-se, pois estes sujeitos também são moldados, 

vigiados, para atender as normas de gênero dominantes, tendo em vista são educados e 
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educadas, incentivas para aplicar os valores dominantes na sala de aula. Moreno (1999), nos 

deixa uma reflexão riquíssimas para pensar que tipo de educação construímos, e que 

conhecimento produzimos e reproduzimos socialmente, e que contribuições estas têm na vida 

de homens e mulheres:  

 

Co-educar não é pôr em uma mesma classe indivíduos de ambos os sexos, nem 

tampouco é unificar, eliminando as diferenças mediante a apresentação de um único 

modelo. Não é uniformizar as mentes de meninas e meninos; ao contrário, é ensinar 

a respeitar o diferente e a desfrutar da riqueza que a variedade oferece [...] (IDEM, 

1999, p. 7) 

 

 Desse modo, educar não é unificar a mente humana para seguir uma determinada 

visão de mundo ou papel social de acordo com o sexo, mas deve ter como horizonte a 

construção de uma educação crítica, que busque promover uma educação igualdade e respeito 

entre ambos os sexos, associada a construção de uma nova  sociabilidade, voltada para defesa 

da igualdade e da liberdade,  no qual  homens e mulheres sejam realmente livres e plenos. 

No próximo item, buscaremos a partir da pesquisa de campo, identificar como se 

expressa a divisão sexual dos brinquedos e brincadeiras, na educação pública infantil, em 

Mossoró/RN, tomando por base a apreensão das crianças sobre os brinquedos e brincadeiras 

na construção das diferenças estereotipadas entre os sexos, bem como a apreensão das 

educadoras entrevistas sobre a divisão sexual dos brinquedos e brincadeiras infantis.  

 

4.1 Divisão sexual dos brinquedos e brincadeiras na educação infantil em Mossoró 

 

A nossa pesquisa de campo foi realizada em duas unidades de ensino infantil público, 

em Mossoró. A primeira Unidade de Educação Infantil (UEI) foi a Adalgiza Fernandes 

Moreira. Realizamos uma oficina com 12 crianças (5 meninas  e 7 meninos com  faixa etária 

de  4 a 5 anos)  matriculadas no maternal II. No primeiro momento, apresentamos ao grupo de 

crianças uma boneca e perguntamos se eles gostavam, um dos meninos logo se pronunciou: 

―Boneca é coisa de mulher‖ e outros disseram: ―bonecas não podem ser de meninos‖. Uma 

das meninas se pronuncia e diz ―menino tem que brincar com brinquedo de menino‖. Durante 

a oficina com as crianças, colocamos no chão vários brinquedos (bonecas, uma loira e outra 

negra, carro de fórmula 1, um carro rosa, motocicleta roxa,  bolas de  futsal e de vôlei, 

bonecos, panelinhas, geladeira rosa, máquina de lavar etc.) e deixamos eles livres para 

escolherem os brinquedos que mais gostavam.  Nesse momento, as meninas logo se 

direcionaram aos brinquedos que são socialmente associados ao seu sexo biológico: bonecas, 
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casinhas, fogãozinho, panelinhas, pratinhos, dentre outros. Enquanto os meninos escolherem 

os bonecos heróis, bolas, carrinhos, aviãozinho.   

Nesse contexto, percebe-se que as crianças escolhem os brinquedos e brincadeiras, 

segundo o sexo, e brincam com grupos do mesmo sexo, no qual os meninos brincam com 

carro e/ou bola e as meninas brincam de boneca, comidinha, ―mãe e filha‖.  Notamos também 

que nenhuma das crianças escolheu a boneca negra, no mínimo a olhavam e ignoram.  Desse 

modo, percebe-se que as crianças incorporam em suas brincadeiras o racismo, fazendo com 

que essas crianças reproduzam entre elas diferenças estereotipadas de relações étnico/ raciais 

e de classes de sexo. Consideramos que o motivo que levaram meninas e meninos a 

escolherem tais brinquedos é devido ao fato de serem desde a primeira infância ensinadas 

quais são os brinquedos que correspondem ao binômio ―feminino‖ e ―masculino‖.  

É mister salientar que o racismo é fruto do nosso passado escravista que expõe e revela 

os traços que ainda permanece latente em nossa sociedade. Nesse sentido, o passado histórico 

da escravidão ainda tem reflexos no presente. Na constituição da escravidão, os negros não 

eram considerados em sua humanidade, mas sim, tidos como objeto ou coisas de posse dos 

―humanos‖.  Com a abolição da escravatura, a condição jurídica com estendida aos negros, 

agora considerados ―homens livres‖. Neste momento, o negro se vê na condição de cidadão, 

inserido na condição de trabalhador livre para vender sua força de trabalho ao mercado, ao 

mesmo tempo se viu excluído desse processo.  

 

A libertação da escravatura não significou para o negro, ingresso na classe 

trabalhadora; ao contrário, tal processo foi vivenciado como um abandono: 

abandonado pelos senhores, ele se tornava um peso, um excedente na estrutura 

social (NOGUEIRA, 1998, p. 35). 

 

 

 Após o fim da escravidão, embora supostamente livres, os negros foram totalmente 

entregues a própria sorte ou até mesmo permanecem na mesma situação, ainda que agora com 

o status de ―homem livre‖, continua sendo o ―outro‖, alijado do processo de produção.  

 

Após o fim da escravidão o estado brasileiro não se preocupou em pensar em modos 

de incluir socialmente a população negra, ao contrário, trouxe imigrantes europeus e 

asiáticos para ocuparem o espaço de trabalho, que havia pertencido até então à 

população negra. Além disso, um novo espaço propulsor da economia do país se 

abria: a industrialização (TOKITA, 2013, p. 121). 
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Com essa realidade, as mulheres negras, recém ―cidadãs livres‖, excluídas socialmente 

dos espaços de trabalho, coube a elas naquele momento permanecer nas mesmas condições de 

exploração e humilhação pelo seu antigo senhor ou viver nossas experiências na cidade, 

embora que em condições precárias de sobrevivência, sem lugar, sem trabalho: 

 

Libertos da situação de cativeiro, quando da promulgação da ―Lei Áurea‖, 

continuaram, porém, excluídos, despossuídos. Todo período que antecede à 

promulgação da lei se deu, paralelamente, às mudanças na ordem econômica e 

política, que colocavam obstáculos à existência de um país escravagista no cenário 

mundial. Os abolicionistas mostravam grande indignação pelas condições de 

cativeiros dos negros, mas não puderam pensa-los como indivíduos que deveriam 

ser inseridos na sociedade. Assim, supunham que, saindo da condição de escravos, o 

negro trabalharia como mão de obra remunerada para seu auto sustento. Mas grande 

parte do contingente de cativos libertos vagavam desorientados, sem condições para 

seu auto sustento, e sem trabalho no campo, que começava, então a ser feito pelos 

imigrantes (NOGUEIRA, 1998, p. 14-15). 

 

 

Nesse sentido, de acordo com Tokita (2013) naquele momento cabia a maioria das 

mulheres negras três não lugares sociais: ser mulher, ser negra e ser pobre, sendo 

marginalizadas e inferiorizadas no mercado de trabalho, posto que para as mulheres negras  

restava as ocupações subalternas com baixa remuneração ou até mesmo não sendo 

reconhecida como trabalho.  Soma-se a condição de não lugar, a baixa escolaridade, 

descriminação e exploração dentro das relações de classe, raça e sexo.  

 Nesse horizonte, o Brasil se defronta até hoje com a imagem do negro como aquele 

que não gosta de trabalhar, considerado malandro, preguiçoso, ladrão. A lógica dominante é 

fazer com que os negros sejam sempre visto como ―raça‖ inferior, a fim de hierarquizar, 

coisificar e naturalizar o lugar do negro na sociedade brasileira, embora queiram disfarçar seu 

racismo cotidiano, ao afirmar que aqui no Brasil todos são iguais ou que o racismo é coisa de 

norte-americano. Sabemos que tal afirmativa é uma falácia, posto que o racismo se expressa 

na vida de homens e mulheres negras que vivem em condições, em sua grande maioria, 

precárias de sobrevivência, sendo marginalizados nos postos de trabalho (com os menores 

índices de renda e escolaridade), descriminados, separados hierarquicamente, como os 

―outros‖. 

 

A primeira coisa que a gente percebe, nesse papo de racismo é que todo mundo acha 

que é natural. Que negro tem mais é que viver na miséria. Por que? Ora, porque ele 

tem umas qualidades que não estão com nada: irresponsabilidade, incapacidade 

intelectual, criancice, etc. e tal. Daí, é natural que seja perseguido pela polícia, pois 

não gosta de trabalho, sabe? Se não trabalha, é malandro e se é malandro é ladrão. 

Logo, tem que ser preso, naturalmente. Menor negro só pode ser pivete ou 

trombadinha, pois filho de peixe, peixinho é. Mulher negra, naturalmente, é 

cozinheira, faxineira, servente, trocadora de ônibus ou prostituta. Basta a gente ler 
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jornal, ouvir rádio e ver televisão. Eles não querem nada. Portanto têm mais é que 

ser favelados (GONZALES, 1984p. 226). 

 

Sobre a mulher negra recaí a herança colonial, apoiada pelo patriarcado que sustenta a 

superioridade do homem branco e afirma que o poder político, econômico e social o pertence. 

Percebe-se um padrão branco como norma, inclusive de beleza. Desse modo, as mulheres 

negras são reduzidas, por vezes, a sexualidade, a sedução, ou melhor, a objeto de prazer 

sexual dos homens brancos, associado ao estereótipo da pele negra, tornando um ser 

duplamente discriminado: por ser mulher e por ser negra.   

O Estigma do negro reflete na mente nas crianças, reproduzindo uma visão distorcida 

sobre a imagem do negro, a ponto de influenciar na formação da identidade de homens e 

mulheres, e na própria dificuldade das crianças negras de se reconhecerem sua identidade 

cultura e étnico-racial. 

 A única criança negra que estava naquele momento na sala de aula, sentiu-se 

provavelmente diminuída, desvalorizada. Daí o fato de muitas crianças negras não se 

reconhecerem como negras, devido toda essa carga negativa que se reveste no discurso do 

homem branco, ao passar que o branco ganha uma carga valorativa, sendo comparado em 

termos de valor humano como seres superiores, associado a ideia de bondade, inteligência  e 

bom caráter.  

No contexto da oficina, as meninas formam um grupo entre elas e começam a brincar 

com os brinquedos escolhidos e relacioná-los às atividades domésticas, consideradas 

femininas, que consistem em fazer comidinha em um fogãozinho, brincar com os utensílios da 

cozinha, cuidar das bonecas como se fossem bebês, desempenhando o papel de mãe.  Percebe-

se que quando as meninas estavam brincando nenhum menino se junta a elas. Bem próximo 

ao local onde as meninas brincavam, mas completamente separados encontrava-se o grupo de 

meninos brincando de carrinho, futebol e dramatizando cenas de luta e aventuras com seus 

bonecos heróis. Tais brinquedos considerados de meninos estão relacionados ao espaço 

público, e diretamente às aventuras, ao poder, a força física.  Constata-se também que as 

crianças associam os brinquedos aos seus supostos papéis de homens e mulheres inscritos na 

divisão sexual do trabalho. Como podemos observar na fala das crianças: ―Mulher é que sabe 

fazer cabelo‖ (Leozinho; Escola 1) e ―só menina pode lavar roupas‖ (Mariazinha; Escola 1).  

De acordo com  Belotti, (1983, p. 47-48). 

 

A criança distingue bem cedo um ser do sexo feminino de outro do sexo masculino. 

Por volta do primeiro ano de vida esta sua capacidade se torna verificável.  Se lhe 

mostram imagens de adultos dos dois sexos e se perguntam a ela: ‗Onde está o 
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papai?‘ ou ‗Onde está a mamãe?‘, indica a imagem do sexo correto. O passo 

posterior para o reconhecimento de si própria como indivíduo semelhante aos outros 

é reconhecer-se como homem ou como mulher.   
 

As crianças apreendem ainda muito cedo que não devem trocar os supostos papéis de 

homem e mulher. A mãe é quase sempre apresentada como aquela que não trabalha, mas 

cuida do lar, do marido e dos filhos. Aquela que é adjetivada como mãe e dona de casa. O 

homem, ao contrário, é visto como provedor da família, aquele que trabalha, aquele que tem 

domínio dos assuntos políticos e econômicos.   Os papéis hierárquicos e dicotômicos entre 

homens e mulheres são estabelecidos muito precocemente na família e na escola é confirmado 

e estabilizado. 

Com base na apreensão das crianças sobre os brinquedos, compreende-se que estes 

têm uma dimensão material e ideológica permeada pela ideologia patriarcal,  ancorada na 

divisão sexual do trabalho, à media que as crianças relacionam os brinquedos com as 

profissionais, papéis de aptidões consideradas de homens e mulheres. Neste sentido, 

compreendemos que a representação do feminino e do masculino presentes nos brinquedos 

está embebida da ideologia dominante:  

 

A ideologia dominante (como a maneira de conceber o mundo) não opera apenas 

enquanto maneira de as pessoas representarem o mundo, mas constitui elementos 

intrínseco às estruturas da personalidade das crianças, ao mesmo tempo que atua 

como elemento estruturador dessa personalidade, pelos processos de assimilação e 

acomodação.  As crianças, submetidas à maciça inculcação dessa ideologia, não irão 

apenas aprendê-las, mas terão toda a sua estrutura de pensamento impregnada por 

ela. E tudo isso se passa numa idade em que as crianças não possuem ainda 

discernimento para poderem adotar, ou não, qualquer ideologia, segundo suas 

opções pessoais, tendo assim seus valores, seus conceitos e sua visão de mundo 

determinados totalmente pela que domina (NOSELLA, 1981, p. 13). 

 

Naquela ocasião, as observações sistemáticas durante as brincadeiras das crianças no 

pátio da escola, meninas e meninos dividem-se em grupos separados. De um lado as meninas 

brincam em um balanço, outras correndo pelo pátio com suas bonecas. Enquanto os meninos 

brincavam de futebol ou de luta entre eles.  Na área do pátio destinada ao futebol, percebe-se 

a pouca presença das meninas diante do reduto tradicional masculino de tal brincadeira o que 

cria dificuldade para a inserção das meninas.  Em alguns momentos, as meninas até brincam 

com bolas, mas não juntas com os meninos. Tal separação está imbricada na fala das crianças: 

“aqui na escola menino brinca com menino e menina brinca com menina‖, ―não brinco com 

homens‖. As próprias professoras acabam por limitar as meninas de brincar de futebol e 

outras brincadeiras que envolvem força física junto com os meninos por compreender que as 
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garotas são frágeis e podem se machucar, por vezes, internalizam em suas falas a ideologia da 

natureza feminina frágil, como se percebe nos depoimentos abaixo:   

 

Eu percebo as meninas mais calmas [...]. As brincadeiras delas são bem mais 

centradas, gostam mais de brincadeiras de faz de conta, né? De objetos de faz de 

conta, de objetos de encaixe. Os meninos preferem brincar assim... de luta, com 

arma de brinquedo, com qualquer coisa eles fazem uma arma, até com um lápis... 

brincadeiras com bolas, correndo, já as meninas não, gostam mais escorregar, 

balançar, uma brincadeira mais calma (professora Helena) 

 

Os meninos preferem futebol. As meninas gostam muito de brincar com panelinhas, 

de areia, de fazer bolinhos na areia e os meninos também fazendo bolinhos, eles vão 

pegando a areia molhada e fazendo bolinhos, tanto meninas quanto meninos. Os 

meninos às vezes têm um caminhãozinho, ficam carregando areia. Mas as meninas 

brincam mais na sala de comidinha, elas pegam raspa de madeira do lápis e fazem as 

comidinhas. E os meninos gostam muito de brincar de super herói (Professora 

Matilde). 

 

Tais estereótipos institucionalizados são estendidos para a vida além da escola, à 

medida, por exemplo, que associa os esportes específicos como futebol, artes marciais como 

representações do universo ―masculino‖, ―coisa de menino‖. Já as meninas é indicado práticas 

esportivas nas quais o esforço físico é mínimo, ou mesmo quando é orientado que homem não 

deve ter ―frescura‖, pois isto é coisa de ―mulherzinha‖. 

No momento de apresentação de imagens/figuras com meninos brincando com 

brinquedos considerados e meninas e vice-versa, as crianças diziam que aquelas imagens 

estavam erradas ―tá tudo errado aí‖ porque ―carrinho é brinquedo de menino e boneca é 

brinquedo de menina‖, reconhecendo nos brinquedos uma suposta diferença biológica entre 

homem e mulher e demostrando a necessidade de relacionar os brinquedos a cada sexo.  

Conforme mostra a imagens e as falas das crianças abaixo:  

 

 
Figura 1- Menina e menino brincando com brinquedos, considerados do sexo oposto.  
FONTE: www.tempojunto.com                      FONTE: http://flavio-10.blogspot.com.br         FONTE: revistacrescer.globo.com 
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Menino não brinca com boneco (Ronaldinho; Escola 1)  

 

Menino não brinca com coisa de boneca (Bruninho, Escola 1) 

Menino tem que brincar com brinquedo de menino (Carlinha; Escola 1) 

Boneca é coisa de mulher (Marquinho; Escola 1) 

Tá errado porque menino está brincando com bonecas , não pode!... essa foto é 

horrorosa ( Aninha; Escola 1) 

 

Ao serem questionados sobre os brinquedos, quando se tratava do carro de fórmula 1, 

se gostavam e  quem poderia brincar e o porquê, obtivemos respostas dos meninos, em sua 

grande maioria, que todos gostavam, porém somente eles (meninos) poderiam brincar porque  

―carro é de homem‖, ―não é pra menina‖, ―carro é coisa pra homem‖. Com relação às 

meninas, estas responderam, em sua maioria ―não gosto de carro porque é de homem‖. Ao se 

tratar do carro e geladeira rosa, todas as meninas gostaram, exatamente pela cor, em 

contrapartida os meninos não o quiseram pelo mesmo motivo, ―rosa é de menina‖, ―rosa 

menino não pode‖. 

Em outro momento questionamos junto às crianças o porquê que ninguém quis brincar 

com a boneca negra, as respostas foram: ―horrorosa‖, ―ridícula‖, ―feia‖, ―engraçada‖, todas as 

crianças a rejeitaram. E ao serem questionadas o motivo de não gosta da boneca negra, 

obtivemos a seguintes respostas: ―porque ela é preta!‖. Em contrapartida, tratando-se da 

boneca branca e loira, todas as meninas a acharam bonita e meninos também, entretanto, os 

meninos afirmaram que não podiam brincar com bonecas porque ―boneca é pra mulher‖, 

―homem é homem‖.  

No segundo momento, ao expormos fotos/imagens de meninos brincando com 

bonecas, um dos meninos logo expõe sua opinião ao pronunciar a palavra ―eca‖, os demais 

responderam ―meninos não brincam de boneca‖, ―coisa de mulher brincar com boneca‖, 

apenas um menino afirmou que podia; na imagem seguinte que trazia o contrário, uma menina 

brincando de carrinho, ao verem falaram ―tá tudo errado‖.  

Ao expor vários brinquedos a ambos os sexos fica evidente que tanto os brinquedos 

como também as brincadeiras refletem no estereótipo e divisão entre os sexos. Percebemos 

isso durante a oficina, quando as crianças mostraram resistências em ter contato com 

brinquedos apresentados como do sexo oposto. Dessa maneira, compreendemos que as 

crianças por meio dos brinquedos que são impostas a elas,  reproduzem a ideologia patriarcal 

capitalista, e tende a incorporar a cultura, regras, normas entre outros valores que regem o 

sistema patriarcal-capitalista-racista. O exemplo disso é que a criança é estimulada a acreditar 
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que a distinção entre os sexos estar representada a partir das cores (azul e rosa), brinquedos, 

brincadeiras, roupas, considerada como ―coisa de menina‖ ou ―coisa de menino‖.  

Compreende-se que esta distinção baseada no sexo biológico é diariamente reforçada pela 

mídia, família e infelizmente também pela escola.  

Dessa maneira, ao limitar as escolhas dos brinquedos e brincadeiras, segundo o sexo, 

limitam-se as múltiplas possibilidades de meninos e meninas poderem ser e fazer, fazendo 

com que seu universo criativo e exploratório seja drasticamente reduzido. Ainda constroem 

barreiras, restrições e tornam-se, por vezes, em cristalizações de papéis conservadores, 

preconceitos, discriminação e intolerância.  

Compreendemos que a visão que as crianças têm de que determinado brinquedo é de 

―meninas‖ ou de ―menino‖ advém das explicações sexista sobre a existência de uma suposta 

natureza feminina ou masculina que tentam ―adequar‖ as pessoas a um modelo estático, a 

ponto de não permitir que as crianças vivenciem um brincar livre de estereótipos e 

preconceitos.  Essas explicações distorcidas da realidade tendem a impor um conjunto de 

ideias conservadoras acionadas pelo sistema patriarcal, a ponto de separar os brinquedos em 

dois universos, pretensamente oposto e complementar. Neste sentido, de acordo com Telles 

(2010, p. 5) 

 
[...] é forte a tendência em associar a mulher aos cuidados da casa e dos filhos e os 

homens ao sustento da casa e do trabalho ―fora‖, o que, de certa maneira, faz com 

que as bonecas, associadas ao cuidado com crianças, sejam automaticamente 

entendidas como brinquedos de menina, enquanto os carrinhos, associados ao poder 

de consumo, sejam vistos como brinquedos de menino, naturalmente, dentro da 

ordem das coisas segundo a visão determinista biológica. 

 

Desse modo, meninas e meninos se reconhecem em brinquedos como sujeito feminino 

e masculino, a partir das representações ideológicas e materiais presentes nos brinquedos, 

apresentados e referenciados pelos adultos. Nesse processo, no ato de brincar, as crianças 

vivenciam experiências que as possibilitam instituir um conjunto de valores da cultura 

hegemônica. É mister salientar que não é apenas os brinquedos que influenciam o modo de 

ser de meninas e meninos, este é apenas uma, dentro de um leque de possibilidades, que 

denunciam as metamorfoses do instituído lugar de gênero na sociedade.  

Ao apresentarmos as crianças imagens de meninos brincando com bonecas e utensílios 

domésticos, a maioria das crianças percebem aquele fato como algo ―anormal‖. Entre os 

meninos, a negação da imagem do menino brincando com brinquedos considerados de 

meninas é muito forte. As imagens podem ser conferidas abaixo: 
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Figura 2- Menino brincando com máquina de lavar roupas. Menina brincando com trenzinho. Menino brincando com 

Barbie 
FONTE: oficinadeimagens.org.br                  FONTE: pt.depositphotos.com                    FONTE: correio24horas.com.br 

 

 

 

Só menina que pode lavar roupa‖ (Carlinhos; Escola 1) 

 

Não acho essa boneca legal porque é de mulher ( Luizinho; Escola 1)  

 

Menina não pode brincar com trem ( Joãozinho; Escola 1)  

 

Notadamente, os brinquedos instituem significados para que as crianças reproduzam 

os papéis socialmente estabelecidos. Os brinquedos permitem que as crianças dramatizem as 

vivências do cotidiano, de forma que reproduzam e recriem situações da vida, acionando 

valores sociais da cultura hegemônica. Nesse sentido, os significados embutidos nos 

brinquedos, e que são referenciados pelos adultos e introjetados na mente e no corpo das 

crianças, atuam na construção de referências do ser homem ou mulher.  

Também materializamos uma oficina na Escola Municipal Monsenhor Motta, onde foi 

selecionado o nível Infantil II, estavam presentes 8(oito) crianças, sendo 7(sete) meninos e 

1(uma) menina entre 4 e 5 anos. Nesta escola a aceitação por parte dos meninos quanto ao 

brinquedo e as cores consideradas de menina foi mais tolerante, apenas um menino não 

gostou do carro rosa, mas a maioria brincou independente da cor.  Em relação ao carro de 

corrida apenas dois meninos disseram que ―menina não podia brincar‖, ―carro de corrida só 

pra menino‖. Tratando-se da boneca negra nenhum dos meninos gostou, pelo mesmo motivo 

das crianças da outra escola, ―porque é preta‖, ―preta não, não diz preta, morena‖, a única 

menina que havia no momento apresentou empatia com a boneca. 

Em relação à exibição das fotos/imagens, também houve uma maior aceitação por 

parte dos meninos em relação às brincadeiras que mostraram os papeis sociais supostamente 

―invertidos‖: meninos com boneca e meninas com carinho, meninas jogando bola, meninos 

cozinhando. Quase todas as crianças concordaram que era possível tanto meninas e meninos, 
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brincar.  No momento da exposição das imagens um menino exclama: ―esse carro só pode ser 

pra menino‖ e outro garoto diz ―boneca é mulher‖. Apenas discordaram em 2(duas) imagens, 

a que expunha um menino arrumando o cabelo de uma menina, 2 (dois) disseram que não era 

possível. A imagem abaixo apresenta meninas e meninos brincando de salão de beleza:  

 

 

              Figura 3- Crianças brincando de salão de beleza 
              FONTE: sosmulherefamilia.blogspot 
 

 

Na imagem que mostrava um menino brincando com máquina de lavar de brinquedo, 

apenas 1(um) menino disse que não podia, exclamando ―é de mulher‖ e ―só mulher que lava a 

roupa ―.  Ao expormos uma imagem de uma menina jogando futebol, todos concordam que 

meninas podem brincar de futebol. Conforme apresentamos a imagem abaixo: 

 

             Figura 4- Menina jogando futebol 

             FONTE: indiretasmaternas.com.br 
 

  Ao expor uma imagem de uma menina brincando com um trenzinho, todas as 

crianças aprovaram amenina brincando de trenzinho. Todos concordam que meninas podem 

brincar de futebol. Ao perguntar se meninos podem brincar com bonecas, apenas um menino 

respondeu que sim ―pode brincar com a boneca porque pode ser o pai‖.  Os demais meninos 

se apresentaram contra essa possibilidade. 

Na fotografia em que continha um menino branco brincando de boneca e uma menina 

negra de cabelo crespo brincando com uma boneca de mesmas características, as crianças não 
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se importaram com a brincadeira, apenas não gostaram do cabelo e cor de pele da menina, 

afirmando que cabelo liso e pele branca são mais bonitos, somente 1(uma) das crianças 

afirmou gostar de cabelo crespo. Como podemos observar na ilustração abaixo: 

 

 

              Figura 5 - Menino (branco) e menina (negra) brincando com uma boneca 

             FONTE: www.nlucon.com 
 

A boneca negra é rejeitada pelos meninos, não simplesmente por compreender a 

boneca como coisa de meninas, mas, sobretudo, pelo fato dela ser negra. É assustador ver que 

o racismo manifesta seus efeitos perversos em crianças tão pequenas (entre 4 a 5 anos de 

idade). Mas, não podemos conceber tal fato como algo natural. É preciso questionar o âmago 

dessa questão.  

Apesar das contradições nas falas das crianças porque em determinado momento 

afirmavam que meninos não podiam brincar com bonecas, mas no momento que outro garoto 

disse que meninos podiam brincar com bonecas, a maioria dos meninos passaram a afirmar 

que meninos podiam brincar de bonecas também. Nesse sentido, constatamos também que na 

hora da exposição dos brinquedos a diferenciação de brinquedos de meninas e meninos ainda 

era persistente, mas observamos também em alguns momentos a quebra dessa divisão. Tal 

diferença pode ser também  atribuída as formas de educação diferenciada pelas famílias para 

seus filhos e filhas. Tanto que na segunda escola pesquisada, a professora relatou que o 

menino que liderava o grupo de crianças  durante a oficina, e consequentemente influenciou 

as respostas delas, advém de uma família, onde todos participam das atividades domésticas. 

Observamos que as crianças mudavam, por vezes, de opinião de acordo com a resposta do 

garoto que parece ocupar um lugar de liderança na turma. 

Nesse prisma, a abertura das crianças para a mudança de paradigma e de respeito às 

diferenças entre os sexos pode ser ensinado e apreendido, ou seja, as desconstruções das 

relações desiguais entre homens e mulheres, entre meninas e meninos, podem ser combatidas 

desde a infância. Por isso, compreendemos, que a família e a escola podem  assumir um papel 



119 
 

 

fundamental  de desconstruir tais estereótipos. Mas, isso requer vontade coletiva, é preciso 

está disposto a dar um salto qualitativo em nossas ações a fim de construir uma educação 

realmente igualitária, onde todos possam ser livres e plenos. 

Nesse sentido, os brinquedos se expressam no cotidiano numa dimensão 

aparentemente lúdica, no entanto, se analisarmos mais atentamente, pode-se captar algumas 

das peculiaridades do modo pelo qual o sistema patriarcal/capitalista é pensado, reproduzido e 

representado em brinquedos.  Trata-se, então, de moldar as crianças para reproduzirem as 

ideias, valores, hábitos, costumes e orientá-las para assumirem atitudes e comportamentos 

considerados adequados e inadequados para cada sexo. Para muitos, os brinquedos são 

encarados apenas como um divertimento que distância a criança do mundo real, mas antes de 

um afastamento, as crianças vivenciam totalmente o contrário: 

 
[...] o que ela busca é extremamente o contrário: mergulhar no mundo que a rodeia 

de corpo e alma, numa atividade séria que lhe envolve por inteiro a personalidade. 

Em outras palavras, é numa situação de brinquedo, que ela se relaciona com o real, 

experimentando a seu modo. Através do brinquedos, não pretende evadir-se da 

realidade, mas, ao inverso, procura construir e criar essa realidade (OLIVEIRA, 

1986, p.18). 

 

 

Dessa forma, os brinquedos não são apenas pensamos como objeto inócuo para serem 

consumidos pelo público infantil, mas também se constituem como instrumento ideológico 

que assume na socialização das crianças um papel na reprodução das desigualdades nas 

relações sociais entre homens e mulheres. Por meio dos brinquedos, muitas vezes, as práticas 

sociais do mundo heteropatriarcal são refletidas, ensinando às crianças diferenças 

estereotipadas de gênero. Nesta estruturação, os brinquedos são carregados de interesses da 

sociedade capitalista que destoam de um brincar livre e constroem barreiras que separam 

hierarquicamente meninas e meninos, segundo o sexo.  

Os brinquedos, objetos utilizados no decorrer de brincadeiras, são vistos pelo mundo 

adulto pela sua não-seriedade, fantasia, imaginação, distração e  ingenuidade pueril, com os 

quais as crianças internalizam suas proposições e fábulas, supostamente, ao seu modo.  No 

entanto, vale lembrar que a apreensão do objeto/brinquedo pode fluir para além das 

representações, aparentemente, simbólicas. Entretanto, a estrutura dinâmica e concreta do 

objeto, face às representações abstratas, nem sempre são notadas, posto o que está dado de 

imediato são formas fenomênicas da realidade e não a estrutura interna e essencial do objeto.   

Ao sairmos da dimensão abstrata das representações dos brinquedos e brincadeiras 

infantis, podemos perceber que este dito mundo mágico, da pura imaginação são expressões 
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das relações materiais concretas do mundo real, posto que os brinquedos como produto das 

relações sociais possibilitam as crianças experimentarem, vivenciarem diversas situações que 

remetem as práticas cotidianas que perpassam a estrutura e dinâmica da sociedade capitalista, 

expresso pelo sistema de opressão e exploração das mulheres por meio da divisão sexual do 

trabalho, do sistema patriarcal heterossexual que controla a sexualidade feminina e que conta 

com fortes instituições para a difusão da sua ideologia: a família, a igreja e a escola.  

Pensando as relações sociais de sexo, Danièle Kergoat (2009), considera que homens e 

mulheres não são produtos do destino biológico, mas são marcados(as) pela divisão social do 

trabalho entre os sexos, chamada divisão sexual do trabalho.  

Nesse sentido, para a autora, a divisão social do trabalho é legitimada ideologicamente 

e estruturada nas bases sociais pelo princípio da separação e hierarquização existente entre 

trabalho de homens e trabalho de mulheres, no qual o trabalho do homem ―vale‖ mais do que 

o trabalho tido de mulher.  Desse modo, a autora aponta que a divisão sexual do trabalho 

resulta de construções sociais, e, portanto, são resultados de relações sociais. Desse modo, 

esse princípio da hierarquização e separação é justificado por uma suposta essencial natural, a 

qual serve para ocultar o que realmente separa homens e mulheres: as relações sociais 

patriarcais. 

Do mesmo modo, há uma divisão sexual dos brinquedos, com a qual uma grande parte 

destes são associados ao cotidiano doméstico marcado pela figura da mulher como dona de 

casa, esposa e mãe. É a ideia de uma função social das mulheres, enquanto cuidadoras de 

crianças, expresso na sua ―feminilização‖ e naturalização do papel da mulher na maternagem 

e reprodução do bem estar da família, pode ser claramente observado por meio dos 

brinquedos e brincadeiras indicados para as meninas, como por exemplo, associado ao espaço 

doméstico: lavar louças e roupas, fazer comida, limpar a casa, cuidar de bebês, dentre tantas 

outras atividades propostas pelos brinquedos.  Enquanto, para meninos é apresentado 

brinquedos que ―estimule‖ a criatividade, o domínio, a autonomia, liberdade, tendo em vista 

que eles são educados para serem os dominadores, e ocuparem o espaço público por meio da 

inserção no mundo da produção, e participação nas decisões políticas. 

 A oferta destes brinquedos, segundo o sexo, possibilita-nos fazer uma leitura de uma 

realidade que os papéis sociais atribuídos a homens e mulheres estão definidos à luz do 

sistema patriarcal/capitalista, quando os brinquedos direcionam as crianças a exercerem 

atividades, segundo o sexo, como por exemplo, as meninas assumem, no ato de brincar, 

atividades como lavar louças, passar roupas, preparar alimentos, cuidar de bebês, inclusive tal 

tarefa se mostra restrita às meninas, o que desconsidera a presença masculina nesta realidade, 
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reafirmando que tais papéis, tarefas e atividades são exclusivamente feitas e executas por 

mulheres. 

Nenhuma menina nasce gostando de bonecas e meninos de carrinhos são as estruturas 

das relações sociais que direcionam as crianças as escolhas, segundo o sexo. Desde a infância 

as crianças recebem uma educação sexista, fundadas na ideologia patriarcal e na divisão 

sexual do trabalho que, para nós, inicia-se na divisão sexual dos brinquedos, brincadeiras e em 

todas as distinções desiguais que hierarquizam e dividem as pessoas de acordo com sexo. Vai 

desde a primeira infância, na escolha do enxoval do bebê, decoração do quarto, utensílios, 

roupas, brinquedos, definidos, em tons de rosa para meninas e azul para meninos, marcados 

por signos do sistema de relações desiguais entre os sexos. Conforme nos aponta Oliveira 

(1986, p.52): 

 

Criança alguma nasce cobiçando a propriedade, assim como nenhuma delas vem à 

luz nutrindo sentimentos racistas ou preconceitos de classe. Esses, e outros modos 

de ser, ela os incorporam, socialmente, nas relações que se constroem na família, na 

escola, na sociedade. Não é desprezível o papel desempenhado pelos brinquedos 

nesse processo que alguns chamam socialização, mas que aqui preferimos designar 

como dominação ideológica. 

 

Na Unidade de Educação Infantil Adalgiza Lima Fernandes, anteriormente sinalizada, 

aparece também na fala das crianças a discriminação e preconceito racial em relação às 

bonecas negras: ―eu não gosto porque ela é preta‖ (marquinho; Escola 2). Quando 

apresentamos a imagem da menina negra, a maioria crianças afirmaram que ela não era 

bonita, pois tinha o cabelo cacheado.  Ao perguntar qual era a  criança mais bonita da imagem 

(comparação entre uma menina negra e um menino branca).  Apenas uma menina (inclusive a 

única criança negra da turma) negra achou mais bonita a garota negra da imagem. A fala de 

uma menina quando as crianças rejeitaram a imagem de uma menina negra ―Eles não gosta da 

cor dela. Acha a cor dela feia‖ (Paulinha; Escola 2). No momento havia apenas uma menina 

negra. Vale salientar que nenhuma criança nasce carregando consigo preconceitos, tal 

comportamento é parte e expressão das relações sociais, construída na própria família, escola, 

comunidade, aparelhos midiáticos, como a TV, onde grande parte dos heróis e personagens 

protagonistas são brancos. Enquanto os negros aparecem em personagens como empregadas 

domésticas, motoristas, caseiros, até mesmo o bandido ou o cara mau. Ainda é permeado na 

sociedade (e consequentemente absorvido pelas crianças) que o (cor) preto refere-se ao ruim, 

escuridão, morte. E do branco (claro) reside o bem. Além disso, nas próprias lojas de 

brinquedos é muito mais comum ver bonecas brancas, loucas e de olhos azuis do que bonecas 
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negras.  Neste sentido, a visão do homem branco está presente nos brinquedos. É muito 

comum ver meninas negras brincando com bonecas brancas, mas muito raramente meninas 

brancas brincam com bonecas negras, o que releva a posição hierárquica e de poder dos 

homens e mulheres brancas e expõe os estereótipos de beleza.   Tão dicotomia entre branco X 

preto impõe limites nas próprias brincadeiras das crianças, e consequentemente influencia em 

seu modo de pensar e agir diante de crianças que não corresponde ao padrão hegemônico 

(homem branco, heterossexual, classe média urbana), pondo limites diretos na construção a 

convivência com a pluralidade e com as diferenças de classe, raça/etnia, acarretando inúmeros 

problemas, tais como a desvalorização da cultura afrodescendente, o racismo e preconceito. 

Daí surgem as contradições da ideologia patriarcal dominante, que constrói nas crianças 

posicionamentos que expressam o conservadorismo, preconceito e o desamor por aquilo que 

foge aos padrões pré-estabelecidos.  

Constatamos também na pesquisa que as crianças também associam as diferenças nos 

brinquedos tidos como de meninas pelas cores em tons de rosa. Os meninos se negam a 

brincar como brinquedos em tons de rosa, tendo em vista que entendem que tal cor é como 

―coisa de menina‖, relacionado a uma suposta delicadeza que mantém uma relação com a 

identidade/ essencial feminina, meigo, dócil, delicado, carinhoso, enfim, expõe um conjunto 

de características que se relacionam para traduzir o suposto universo feminino.  

 

Não gosto dessa geladeira porque é toda rosa (Paulinho; Escola 2)  

 

Carro rosa é coisa de mulher (Luca; Escola 2) 

 

Carro rosa é devagar porque é de princesa (Joãozinho; Escola 2)  

 

E não pode brincar com coisa rosa menino (Marquinho; Escola 2)  

 

As cores rosa e azul constantemente presente na fala das crianças como ―cor de 

menina e cor de menino‖, respectivamente, tem uma forte marca social que tem a ver como a 

definição do feminino e do masculino que são criadas antes mesmo das crianças nascerem, 

desde a escolha do enxoval, decoração do quarto, carregando significados simbológicos e 

matérias do‖ ser homem‖ e do ―ser mulher‖ da sociedade. Neste sentido desde a escolha do 

enxoval, brinquedos, roupinhas, cores do quarto da criança, está sendo significações e 

afirmações que estes devem ser criados de forma diferente para seguirem as supostas 

determinações de papéis sociais, de acordo com sexo.  

Dessa forma, compreendemos que os brinquedos e brincadeiras infantis assumem na 

educação das crianças uma fundamental importância, tendo em vista que por meios destes, as 
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crianças interiorizam o mundo dos adultos, constroem representações, significados, aprendem 

(des) valores e princípios, acionados e referenciados pelos adultos. Ao brincar, as crianças 

criam em suas mentes significados, e colocam-se diante das relações com sua família, e 

aprendem e constroem relações e ensinamentos do mundo em que vivem, o que pode leva-las 

a apreenderem essa realidade dada acriticamente como ―verdade inquestionável‖, ou seja, 

levando a perceber as representações e fenômenos sociais como ―sempre foi assim sempre 

será‖ (IASI, 2007, p. 18).  

Os brinquedos disponibilizados pelos adultos às crianças possuem uma carga 

ideológica de significados de uma cultura que separa hierarquicamente homens e mulheres, 

atribuindo valores sociais dominantes. Ao eleger os brinquedos segundo o sexo, os pais, 

acabam por acionar valores socialmente definidos como masculino e feminino. Assim, 

podemos entender os brinquedos como um sistema de significados tanto para aqueles que os 

difundem quanto para aqueles que utilizam. 

Na escolha dos brinquedos para seus filhos, geralmente, os pais levam em 

consideração as supostas diferenças entre ―coisa de menina e coisa de menino‖, atribuindo 

essa ―separação‖ as características como fragilidade, delicadeza docilidade, para as meninas. 

Enquanto aos meninos, os brinquedos e brincadeiras são assimilados a força, coragem 

aventura, criatividade, e, ―as manifestações espontâneas nas brincadeiras dos meninos 

costumam ser de caráter agressivo, como no caso de uma disputa de bola, no jogo de futebol‖ 

(MORENO, 1999, p.27).  

Para as meninas são apresentados brinquedos como panelinhas fogãozinho, boneca-

bebê, entre outros, que são associados às características como delicadeza, romantismo, 

fragilidade, maternidade, trabalho doméstico, cuidado com os filhos e marido. Enquanto os 

meninos, os brinquedos são representados em carrinhos, bonecos heróis, associado aos 

atributos masculino como ser forte, poderoso, aventureiro. Nesse prisma, quando os pais se 

apropriarem da ideologia patriarcal, acabam por internalizar na mente nas crianças por meio 

dos brinquedos essa suposta ―diferença natural‖ entre homens e mulheres. Com isso, não 

apenas diferencia as crianças segundo o sexo, mas, estabelece hierarquias e divisões entre 

ambos os sexos. De acordo com Moreno (1999,p. 32), nos limites restritos do sistema binário:  

 

As meninas têm liberdade para ser cozinheiras, cabeleireiras, fadas madrinhas, mães 

que limpam seus filhos, enfermeiras, etc., e os meninos são livres para ser índios, 

ladrões de gado, bandidos, policiais, "super-homens", tigres ferozes ou qualquer 

outro elemento da fauna agressiva. 
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Assim, meninas e meninos são induzidos a seguirem modelos, pretensamente 

considerados adequados ao seu sexo, e educados para aceitarem as condições impostas como 

naturais.  Em outras palavras, a educação dada a meninas e meninos está associada à lógica 

patriarcal que rege a divisão sexual do trabalho e dos brinquedos a ela correlacionada. No 

caso, os brinquedos considerados de meninas, têm um papel representativo na construção de 

sua identidade e posicionamento na sociedade, tendo em vista que estes são associado ao 

cuidado com os filhos, a ser dona de casa, estimulando-as a serem passivas e obediente aos 

seus futuros maridos, à medida que são treinadas para serem boas cuidadosas do lar, por meio 

do cuidado com a cozinha, utensílios domésticos, troca de fraudas e mamadeiras e passeios 

com suas bonecas-bebês.  Já com os garotos, os brinquedos tidos de ―meninos‖, como 

carrinhos, aviões, barquinhos, bonecos heróis e guerreiros, monstrinhos e ―jogos eletrizante‖ e 

de raciocínio lógico, são associados à criatividade, aventura e ao desenvolvimento de 

habilidades. 

Diante disto, podemos perceber que os brinquedos não são simplesmente sinônimos de 

brincar, mas também de representações ideológicas de uma cultura que separa homens e 

mulheres, atribuindo-os papéis sociais determinados segundo o sexo, o qual intervir 

diretamente no modo de pensar, agir e comportar-se das crianças, diante dos padrões, e 

valores do sistema patriarcal. 

Em face ao exposto, podemos perceber que os brinquedos estão intimamente 

relacionados com os interesses do sistema capitalista-patriarcal, que cuidou de absorver neste 

um conjunto de significados ligados aos papéis, comportamentos, aptidões, habilidades entre 

os gêneros, e para corresponder a tais interesses, o capital se utilizada de uma relação 

hierárquica e subalternizada entre os sexos, no qual confere às mulheres um baixo prestígio 

social aos submetê-las ao trabalho mais precarizado e desvalorizado, o que contribui 

sobremaneira, com o aumento das taxas de lucros por meio da superexploração da força de 

trabalho feminina.  

Engana-se quem pensa que os brinquedos são simplesmente objetos inócuos, que não 

traz nenhuma contribuição para com o modo de ser, agir e comporta-se das crianças. Desde 

cedo as crianças são cerceadas e convencidas a seguirem padrões comportamentais que 

representam as ideias e valores dominantes. É pensando nisso que o sistema patriarcal-

capitalista agirá, partindo da indústria de brinquedos que recria significados sexistas e papéis 

de gênero, marcado pelas relações desiguais.  

Essa divisão sexual dos brinquedos implica, por sua vez, no fortalecimento da cultura 

que institui a divisão sexual do trabalho, relação material central para a sustentação do 
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patriarcado. Desse modo, o sistema patriarcal-capitalista se apropria dos brinquedos por meio 

de processos ideológicos, a fim de manter a divisão entre os sexos, no intuito de justificar as 

―diferenças‖ construídas socialmente em ―diferenças‖ relacionadas ao biológico, numa 

tentativa de ocultar a superexploração sobre o trabalho e atividades desenvolvidos por 

mulheres tanto na esfera privada quanto na esfera pública.  

Entendemos que os brinquedos estão intimamente relacionados ao sistema patriarcal-

capitalista, e constitui em um projetar de um mundo marcado pelo binarismo entre homens e 

mulheres. Bonecas para meninas são representadas na figura da mulher como mãe ou dona de 

casa, são romantizadas em códigos de cores, ancorada em um ―mundo real‖ de afazeres 

domésticos, restringindo-as as atividades e papéis sociais, de acordo com o sexo. Os 

brinquedos para meninos e suas representações, por outro lado, constroem ação, jogo de 

poder, dominação de instrumentos e da própria tecnologia, enquanto a paternidade está 

basicamente ausente no mundo dos brinquedos. Desse modo, os brinquedos e suas muitas 

representações constroem os seres humanos de modos bastante diferente e desigual.  Meninas 

e meninos são educados desde cedo a seguirem uma visão do mundo delineada pelo modo de 

―ser homem‖ e ―ser mulher‖, da mesma forma, sua identidade, caráter, escolhas, práticas, 

ações, também são construídas por estas diferenças.  

Não podemos aceitar o fato das meninas preferirem as bonecas e os meninos os carros 

como algo natural, sem antes questionar o porquê dessa divisão. Como nos aponta Cisne 

(2015, p. 154):  

 

Brinquedos e brincadeiras não devem ser distinguidos pelo sexo. As crianças devem 

ter liberdade de brincar e aprender com todas as possibilidades que a sociedade 

oferece e não serem moldadas segundo ideologias naturalizantes que abolem a razão 

e limitam a liberdade. Tampouco, a sexualidade deve obedecer normas castrantes de 

uma suposta biologização naturalista e binaria dos seres humanos. 

 

É necessário e urgente desconstruir a lógica binária na apresentação do mundo para as 

crianças, posto que enquanto os brinquedos e brincadeiras estiverem sendo associado a regras 

fixas e papéis cristalizados do ―feminino‖ e do ―masculino‖, que hierarquiza e dividem as 

pessoas, estaremos apresentando a meninas e meninos um mundo excludente, desigual. Neste 

sentido, compreende-se que a divisão sexual dos brinquedos encontra-se forte base de 

reprodução ideológica na educação sexista que será debatida no próximo capítulo. 
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4.2 Brinquedos têm sexo? O que pensam as educadoras sobre a divisão sexual dos 

brinquedos infantis?  

 

Conforme sinalizado, também realizados entrevistas semiestruturadas com três 

professoras, nas respectivas escolhas escolhida como lócus da pesquisa. As professoras que 

foram entrevistadas, todas têm idade entre 41 a 48 anos. Todas residem em Mossoró, e são 

naturais desta mesma cidade. Em relação à religião, duas responderam que são católicas e 

uma evangélica. No que concerne à raça 2 (três) responderam que se consideram Pardas e  

uma Branca. Todas as entrevistas possuem nível superior no curso de pedagogia, sendo que 

apenas uma tem especialização em psicopedagogia. Todas possuem entre 20 a 30 anos de 

magistério.  Todas têm entre 1 a 2 filhos.  No que concerne ao Estado Cível, duas são casadas 

e uma é viúva.  No que diz respeito à renda varia entre 2 a 6 salários mínimos. Todas as 

entrevistadas afirmam que não participam de movimentos sociais ou organização política. 

Vale ressaltar que para preservar a identidade das entrevistadas, atribuímos nomes fictícios, a 

fim de preservar o anonimato que nos comprometemos a garantir no ato das entrevistas.  

Todos os entrevistados são do sexo feminino, tal fato é comum nas escolas de 

formação de professores. Acreditamos que este fato perpassa as relações sociais de sexo, ao 

relacionar a educação infantil de meninas e meninos ao cuidado ―atributo feminino‖.  Neste 

ponto, as professoras ainda são vista em seu trabalho na educação infantil associado ao 

cuidado, diretamente relacionado com seu papel de mãe/tia.  Nas escolas não presenciamos 

nenhum professor lecionando nas séries iniciais (maternal I e II), todas são mulheres, 

constantemente chamadas de tia pelas crianças. O que parece que a questão da maternidade 

está atrelada a educação infantil, como suporte das práticas pedagógicas e imaginadas como 

extensão do amor materno. De acordo com Louro (1997, p. 88):  

 

[...] a escola é feminina, porque é, primordialmente, um lugar de atuação de 

mulheres — elas organizam e ocupam o espaço, elas são as professoras; a atividade 

escolar é marcada pelo cuidado, pela vigilância e pela educação, tarefas 

tradicionalmente femininas. Além disso, os discursos pedagógicos (as teorias, a 

legislação, a normalização) buscam demonstrar que as relações e as práticas 

escolares devem se aproximar das relações familiares, devem estar embasadas em 

afeto e confiança, devem conquistar a adesão e o engajamento dos/as estudantes em 

seu próprio processo de formação. Em tais relações e práticas, a ação das agentes 

educativas deve guardar, pois, semelhanças com a ação das mulheres no lar, como 

educadoras de crianças ou adolescentes. 

 

Antes de iniciarmos as entrevistas, uma das professoras organizou uma ―rodinha‖ com 

seus alunos(as) e em seguida fez uma oração.  O que nos parece que a ideia da escola ser laica 
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não se aplica na realidade concreta, tendo em vista que a presença da religião aparece tanto 

nesta situação como na fala da professora, ao perguntarmos se elas discutem questões de 

gênero na sala de aula, obtivemos a seguinte resposta: 

Eu sou o seguinte, eu acho foi educada numa educação tradicional, sou evangélica, 

tenho meu conhecimento da Bíblia, eu acho que menino é menino e menina é 

menina, não impede de menino brincar com menina, nem menina brincar com 

menino, podem brincar a vontade juntos, entendeu?, mas a determinada situações 

em que eu incentivo os meninos a brincarem, quando eu vejo um menino querendo 

brincar com uma boneca, eu particularmente, acho se ele tá em formação isso vai 

interferir na orientação sexual dele. Eu vejo porque quando é uma criança criada 

pela avó ou pela mãe sozinha com as irmãs, ele tendem a brincar mais só com 

bonecas, de coisa...que envolve atividade domésticas, por isso eu incentivo o menino 

a brincar com os meninos, embora que isso impeça que quando estiverem todos 

juntos brinquem juntos, mas ele só brincar com meninas não, tenho que incentiva ele 

brincar com os meninos também, incentivo pra eles interajam tanto com um quanto 

com o outro porque tem crianças que só querem brincar com o oposto, tá 

entendendo? Eu particularmente eu incentivo (Professora Matildes). 

 

Eu acho que pode interferir, logo assim, eu sou de uma família muito religiosa, e 

como eu disse pra você, as próprias religiões, elas tentam a todo custo dizer que isso 

não é uma questão... por exemplo, aqui as crianças não nascem com isso, né? 

(Professora Suzana). 

 

 

Desse modo, a incorporação por parte das professoras de princípios religiosos, 

contribui com a produção e reprodução de princípios, (des)valores, preconceitos que reforça a 

dominação e controle das mulheres por meio de ensinamentos de cunho conservador, 

preconceituoso e estigmatizastes. E ainda contradiz ao princípio da laicidade do Estado, no 

qual a escola faz parte, tendo em vista que a escola pública laica deve ter livre de convicções 

religiosas, no entanto as professoras afirmam que um dos motivos de não trabalharem com a 

discussão de gênero se dar pelo fato de ir contra seus princípios religiosos. No entanto, sabe-

se que a laicidade do Estado deveria ser entendida como um dispositivo democrático que 

garante a independência do Estado para decidir sobre os assuntos de interesse público, e deve 

ser indiferente aos dogmas religiosos. O que significa: [...] que um Estado laico não pode 

tomar como referência para legislar sobre a vida dos indivíduos sociais concepções, 

convicções e valores fundados em dogmas religiosos (CFESS MANIFESTA, 2016, n.p). 

Ao perguntarmos para as entrevistadas se existem diferenças entre meninas e meninos, 

se sim, quais. Obtivemos as seguintes respostas: 

 

 Do meu ponto de vista existe sim, embora tenha essas mudanças recentemente 

nessa questão de gênero, mas eu acredito, até porque também os pais, né? A gente 

tem que respeita as opiniões dos pais e também na minha formação, mas eu tento me 

adequar a essas mudanças, mas tem coisas que .... (Professora Suzana) 
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Resposta: Existe sim. Na escola da criança, enquanto infantil não muito, mas eu 

creio que seja assim...da criação, do que vem de casa já. Eles próprios já fazem um 

pouco de divisão né?. A menina evita... apesar que eu observo as crianças brincando 

na minha rua, minha filha e tal... eles brincam tudo juntos, meninas  e meninos, eles 

brincam de elástico, brincam tudo juntos, mas ainda tem um pouco de divisão, né? 

Nem toda brincadeira o menino entra e nem toda brincadeira a menina entra. Eu vejo 

mais a diferença nos brinquedos e brincadeiras, eu vejo isso... (professora Matildes) 

 

Eu percebo nas minhas crianças diferença de comportamento. Eu percebo as 

meninas mais calmas, se bem que tem meninas com comportamento bem equipado 

ao dos meninos, tem comportamento agressivo também, mas geralmente as meninas 

são bem mais calmas (professora Helena) 

 

Desse modo, todas as professoras percebem que existem diferenças entre 

meninos e meninas, embora não façam uma crítica a tal dicotomia, posto que 

compreendem isso como algo natural. A concepção naturalização dos sexos está 

firmada sobre uma base de alienação da consciência humana, que impede as pessoas 

de notarem essas contradições, o que limite a possibilidade desses sujeitos 

questionarem tal estruturação. Neste sentido, os meninos foram apontados como 

agressivos, agitados, violentos, enquanto as meninas foram consideras como calmas, 

delicadas. Quando as professoras naturalizam essas diferenças, não refletem que a 

manifestações de tais preferências são reflexos do seu contato com a família, 

comunidade e escola.  Nesse sentido, as escolhas, preferências das crianças são fruto 

de determinações sociais, e nada tem de inato.  

A naturalização desses padrões de feminilidade e masculinidade pode ser 

ilustrada nas seguintes falas:  

 

As meninas preferem coisa mais tranquila, mais calma. Os meninos brincam muito 

de luta. Então quando elas vão, eles voltam sempre chorando porque se machucam. 

Porque a brincadeira deles é bem forte, violenta, eu acho. Brincadeiras que envolve 

força, que enrolar no chão, dá murro na barriga [...] (Professora Matildes; Escola 2)  

 

As brincadeiras delas (meninas) são bem mais centradas, gostam mais de 

brincadeiras de faz de conta, né? De objetos de faz de conta, de objetos de encaixe. 

Os meninos preferem brincar assim... de luta, com arma de brinquedo, com qualquer 

coisa eles fazem uma arma, até com um lápis... brincadeiras com bolas, correndo, já 

as meninas não, gostam mais escorregar, balançar, uma brincadeira mais calma. 

(Professora Helena, Escola 1) 

 

Podemos perceber que a escola constrói relações desiguais entre os sexos. O olhar das 

professoras em relação aos meninos e meninas parece demostrar que elas reproduzem essa 

dicotomia ao entender as crianças a partir do seu sexo biológico, o que contribui para 

reprodução das desigualdades entre homens e mulheres. Por meio do discurso das professoras 

aparece uma lógica que ver de forma homogeneizada e harmônica meninas e meninos, como 
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parte do fluxo natural da espécie humana.  ―Mas outra vez se recorre ao elemento ‗biológico‘ 

de maneira alguma comprovada, para explicitar aquilo que pode encontrar uma explicação 

igualmente plausível no elemento ‗social‘‘(BELOTTI, 1983, p. 82). 

É importante salientar que o fato dos meninos preferirem carrinhos e as meninas 

bonecas, por exemplo, nada têm de biológico, tais escolhas estão baseadas nas determinações 

e influências sociais que vão sendo construídas desde a primeira infância. Desse modo, vão 

sendo acionado na mente das crianças um arsenal de normas de comportamento e conduta 

(referenciada pelos adultos, reforçada pela mídia e comercializada pelas lojas) para que elas 

sigam tais nuances de acordo com o sexo ―feminino‖ ou ―masculino‖. ―Esse processo reflete-

se nos tipos de brinquedos que lhes são permitidos e disponibilizados: para que as crianças 

‗aprendam‘, de maneira muito prazerosa e mascarada, a comportar-se como ‗verdadeiros‘ 

meninos e meninas‖ (VIANNA; FINCO, 2008, p. 272-273). Assim, meninas e meninas 

desenvolvem comportamentos e habilidades, aptidões, a fim de atender as expectativas do 

modelo hegemônico de masculinidade e feminilidade. Muitas vezes, instituição como a escola 

acaba por reforçar esse paradigma, quando afirmam que existe diferença entre brinquedos de 

meninas e meninos e justifica tal diferença fundamentada na biologia ou nos pressupostos 

religiosos, como se essas escolhas estivessem deslocadas da base social e dadas como um fato 

natural. As professoras consideram comum que as meninas e meninos desempenhem 

comportamentos, habilidades, potencialidades que correspondam as determinadas 

características conforme o sexo da criança. Vale salientar que mesmo em um espaço que 

apresenta-se fixo e cristalizado ainda há resistências e transgressões, quando por exemplo, um 

menino brinca com brinquedos considerados de menina ou quando  uma menina joga futebol 

com os meninos. 

Há também na fala das professoras a ideia de que a escola não tem influências na 

perpetuação da desigualdade entre homens e mulheres, e que as diferenças estereotipadas 

entre os sexos advém da família, da sociedade, como se a escola não fosse parte constituinte 

dessa estruturação. Compreendemos que a classe dominante, para garantir sua hegemonia 

utiliza-se de aparelhos ideológicos do Estado, sendo a escola um destes, assume uma posição 

preponderante, devido sua função de introjetar na mente das crianças um conjunto de valores 

da classe dominante, apresentando a visão de mundo em que a estrutura desigual de classe 

mostra-se natural.   

Ao perguntar para uma professora que ela acha que meninos podem brincar com 

brinquedos considerados de meninas: 
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(Risos.) Assim, eu não estou totalmente aberta pra essas mudanças não, sabe? Até 

porque eu penso muito assim no.... por exemplo, um menino chegar em casa e falar 

pai eu hoje brinquei com uma boneca que minha tia deixou, com certeza isso vai 

trazer problemas pra gente porque  você sabe que a gente vive num mundo muito 

machista, homem principalmente (Professora Suzana) 

 

 

A professora relata ter medo de retaliação por parte dos pais, e considera isto como um 

dos grandes desafios para trabalhar as questões de gênero, posto que se ela deixar um menino 

brincar com uma boneca, por exemplo, os pais podem chegar na escola questionando o 

motivo dela ter permitido tal situação, o que segundo ela, pode gerar inúmeros problemas. Ela 

relata que já aconteceu uma situação na escola em que uma criança chegou em casa relatando 

para o seu pai que as crianças estavam brincando todas juntas, meninos e meninas brincando 

com brinquedos considerados do sexo oposto. No dia seguinte, o pai veio na escola questionar 

o porquê que elas tinham permitido que tal fato acontecesse. Por esse motivo, elas mantêm 

todo um cuidado para não gerar conflitos com a família, porque não pretende confrontar os 

pais, posto que considera muito difícil lhe dá com essa situação porque ―nós temos pais que 

são super religiosos, que a igreja trabalha isso aí,  homem é  homem, mulher é mulher‖ 

(Professora Suzana). 

 

Esse aí é principal, o principal entreve é este. Eu tenho muito medo da reação dos 

pais porque eu já vi questão ligada a isso aqui também, certo? Eu como professora 

de educação infantil e ensino fundamental também já vivenciei problemas disso aí. 

Então, eu tento evitar. (Professora Suzana) 

 

Ela afirma também que evita trabalhar essas questões de gênero porque os pais não 

estão abertos a esse tipo de discussão, e nem os próprios professores ―porque eu me lembro de 

um curso que a gente fez aqui no início do ano passado e foi uma rejeição total, por a maior 

parte dos educadores‖ (Professora Suzana).  Entretanto, ela declara que também não está 

aberta para a discussão de gênero. Como podemos observar na fala que se segue:  

 

Eu também tenho um entrave também. Eu fico pensando o que eu não quero pro 

meu filho, é... por exemplo, opção sexual eu acho que cada um, por exemplo, eu 

tenho um rapaz, ele vai escolhera opção sexual dele, ele vai fazer essa escolha, mas 

eu não quero interferir, por exemplo, eu não compro, como eu disse, eu não 

compraria uma boneca, quando eu  fui ter meu menino, eu não compraria um 

enxoval rosa pro meu menino. (Professora Suzana) 

  

Neste sentido, podemos perceber professora não sabe agir ou não quer diante da 

situação, e acaba por reforçar estereótipos e corroborar com o pensamento dos pais acerca da 
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educação sexista. Desse modo, a professora reproduz em sua prática pedagógica a educação 

sexista, e utiliza-se dos limites impostos pela família das crianças para sustentar aquilo que é 

produzido também dentro da escola.  Obviamente que é na família que se dá o primeiro 

contato das crianças com o mundo e as representações do feminino e do masculino, mas não 

se limita aí, a escola assim como outras instituições são mediadoras da ideologia sexista.  

Ao perguntarmos para as professorasse se elas acham que o brinquedo pode 

influenciar na orientação sexual. Obtivemos as seguintes respostas: 

 

Eu posso até está ultrapassada, mas eu acho que sim. (professora Suzana) 

Pode influenciar sim. No meu ponto de vista sim, embora eu como profissional eu 

me mantenho neutra, como profissional. Pronto, se uma menina que só quer brincar 

com meninos o tempo inteiro e não interage com as meninas, aí eu vou intervir, do 

mesmo jeito os meninos, se os meninos quiserem só brincar com as meninas aí eu 

vou intervir, não vou proibir, mas vou intervir, vou orientá-lo a brincar os demais 

com, tanto com as meninas quanto com os meninos.  (Professora Matildes) 

Não interfere, se ele quiser ser não vai ser isso que vai diferenciar, certo? Mas assim 

na minha sala de aula, é como eu lhe disse, quando eles estão brincando, eu não vou 

interferir e disser que não pode até mesmo porque é uma brincadeira coletiva, agora 

você presentear seu filho com uma boneca já é diferente, dão daria. Aí já é diferente, 

porque quando você está na sala de aula e aquele brinquedo está exposto pra todo 

mundo brincar aí é uma coisa, agora quando você presenteia, eu acho que tem uma 

diferença bem gritante. Se eu fosse presentear, eu não daria.  (Professora Helena) 

 

Duas professoras afirmam que o brinquedo pode influenciar na orientação sexual das 

crianças, apenas uma afirma que não interfere, desde que a brincadeira seja coletiva, 

entretanto afirma que se fosse para presentar o seu filho com uma boneca seria diferente, não 

daria.  Outra questão que vale salientar é a ênfase dada na fala das professoras em relação à 

uma suposta ―neutralidade‖, ―imparcialidade‖, o que parece mais uma recusa a discussão 

sobre as desigualdades entre os sexos, tendo em vista que tal questão  causa um certo 

desconforto por parte das docentes, tendo em vista gerar conflitos envolvendo valores de 

ordem pessoal. Tentar manter um discurso de neutralidade pode contribuir com o 

fortalecimento de práticas sexistas e com a própria legitimação do sistema patriarcal-

capitalista, tendo como pressuposto que se ninguém questiona tal contradição,  possivelmente 

compreende, embora que inconscientemente,  este sistema desigual  como legítimo, 

inquestionável e universal.  À medida que a escola não questiona de forma crítica a 

desigualdade entre os sexos contribui com a manutenção do status quo desse sistema sexista 

que mantém as mulheres numa condição de inferioridade e marginalidade submetidas aos 

padrões e ditames do mundo masculino.  
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A fala da professora Helena é permeada por contradição porque ao mesmo tempo em 

que ela afirma que o fato do menino brincar com bonecas não interfere na orientação sexual 

da criança, por vezes, ela afirma que não daria uma boneca para seu filho: 

 

Não daria [...] agora é assim a gente tem que tá preparada se a opção sexual dos 

nossos filhos forem essa contrária a nossa ideia, aí a gente tem que tá preparada pra 

aceitar aquilo, lógico, mas assim em forma de dar o brinquedo que é dito pra menina 

ao menino, eu já não daria, certo? (Professora Helena) 

 

Percebemos também preocupação por parte das professoras como os meninos em 

relação ao brincar com bonecas, posto que elas compreendem que o fato deles brincarem com 

tal brinquedo pode  contribuir na definição de sua orientação sexual futura. Pensamentos 

como estes geram preconceitos e discriminações, e contribui com a perpetuação de práticas 

homofóbicas e de desrespeito às mulheres.  Nesse sentido, a boneca é interditada para os 

meninos desde a mais tenra idade, entretanto, quando um menino espontaneamente resolve 

brincar com bonecas em grupos de meninas, isto é tolerado desde que assuma o papel de pai, 

marido, irmão, aprovados e reconhecidos como masculinos. Nessas brincadeiras que poderia 

ser amplamente libertadora, acaba por potencializar práticas dicotômicas e hierárquicas entre 

meninas e meninos.   

 Ao perguntar se para elas, existem diferenças entre brinquedos de meninas e meninos.  

 

Afirmo sim, afirmo eminentemente.  Pra mim existe brinquedo de menino e 

brinquedo de menina e as brincadeiras também [...] (professora Suzana) 

 

Existe sim. As meninas preferem coisa mais tranquila, mais calma. Os meninos 

brincam muito de luta. Então quando elas vão, eles voltam sempre chorando porque 

se machucam. Porque a brincadeira deles é bem forte, violenta, eu acho. Elas 

brincadeiras que envolve força, que enrolar no chão, dá murro na barriga [...]. Então 

elas não vão, elas evitam (professora Matildes) 

 

Podemos perceber nas falas o reforço na dicotômica entre homem e mulher como algo 

natural, justificado pela religião. Certamente, as professoras tiveram também uma educação 

sexista, autoritária e repressiva, por vezes, e, por conseguinte costumam reproduzir de forma 

naturalizada tais ensinamentos, (des)valores no seu papel de educadora infantil.  

A prontidão em anunciar as características das meninas e meninos revela releva o 

discurso naturalista de atribuir e classificar as crianças segundo o sexo. Ainda desconsideram 

que existem também meninas mais agressivas e briguentas e meninos mais calmos e dóceis. 

Isso se dá por causa dos estereótipos por sexo, e exceções são ―divergentes‖ que fogem à 

regra.   As diferenças entre meninas e meninos já são estabelecidas antes mesmo delas 
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nascerem e são tratadas como fenômenos biológicos, inato. Quando perguntamos para as 

professoras qual o fator que determina as diferenças segundo o sexo, todas afirmam que tais 

diferenças se tratam de fatores biológicos. No entanto, percebemos enormes confusões, 

contradições de ideias e falta de reflexão sobre a problemática que envolve as determinações 

sociais.  Ainda afirmam que as crianças já chegam na escola com essas diferenças bem 

estabelecidas devido à educação da família, mas não consideram, percebem essas dicotomia 

entre os sexos como produto e resultado também da escola. Nesse sentido, elas falam 

simultaneamente da suposta natureza feminina e masculina como um condicionamento da 

família, mas se isentam de qualquer responsabilidade declarando ―eu deixo de todos brinquem 

juntos‖, mas não faz nem esforço em contribui com novas mudanças nas relações entre as 

crianças. Elas acham que estão ali simplesmente para ensinar as crianças a ler, escrever, e 

demostram estarem despreocupada com o que as crianças são ou podem vir a ser. Assim, 

tendem a propor práticas e esquemas educacionais concatenada com seus valores, princípios e 

crenças pessoas, quase sempre sem grandes mudanças que possam atingir suas convicções.  

 Ao perguntarmos se a professora daria uma boneca para seu/sua filha/o: 

 

Para o meu filho eu não daria não. Pro meu filho eu não daria não. Mas na escola eu 

não interfiro, mas para o meu filho eu não daria porque eu acho que a menina, na 

minha concepção pessoal, a minha filha ela vai ser educada pra ser mulher e meu 

filho vai ser educado pra ser homem, tá entendendo? Porque eu sou evangélica e eu 

tenho esse princípio, a Bíblia ensina que homem é homem não pode ser afeminado e 

nem mulher pode ser masculinizada, cada um na sua.  (Professora Matildes) 

 

Ao perguntarmos quais são as brincadeiras e brincadeiras mais vivenciadas pelas 

crianças na sala de aula e no recreio:  

 

 Nós temos os brinquedos educativos, aqueles jogos que fazem parte da nossa 

experiência na sala de atividade, é... jogos de formação de palavras, jogos de que 

envolve os números, essa questão, mas nós temos também  na nossa rotina o 

brinquedo na  brinquedoteca, como eu disse pra você, têm vários brinquedos, todos 

misturados numa caixa, não está mais aqui... Os meninos vão brincar com os 

brinquedos de meninos e as meninas com brinquedos de meninas. (Professora 

Suzana) 

 
Os meninos preferem futebol. As meninas gostam muito de brincar com panelinhas, 

de areia, de fazer bolinhos na areia e os meninos também fazendo bolinhos, eles vão 

pegando a areia molhada e fazendo bolinhos, tanto meninas quanto meninos. Os 

meninos as vezes tem um caminhãozinho, ficam carregando areia. Mas as meninas 

brincam mais na sala de comidinha, elas pegam raspa de madeira, do lápis e fazem 

as comidinhas. E os meninos gostam muito de brincar de super herói. Tem dia que 

eu estabeleço o dia do brincar, então eu trago fantasias tanto de meninas quando de 

meninos, trago bonecas, carrinhos, essas coisas e deixo eles a vontade, né? Então, os 
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meninos amam fantasia de super herói e as meninas gostam muito das fantasias de 

princesas e de brincar de comidinha (Professora Matildes) 

 
Porque assim...os jogos que a gente usa é jogos educativos de acordo com os 

projetos que a gente trabalha, por exemplo, a gente está trabalhando com 

alimentação, a gente faz bingo de frutas, a gente faz jogo da memoria de alimentos, 

relação de palavras, né? Com jogos específicos dentro dos conteúdos que a gente 

está trabalhando. No pátio é que a gente tem essa diferenciação porque os meninos 

estão brincando de bola, como você está vendo, as meninas geralmente estão aqui no 

balanço, na casinha, dificilmente tem uma menina que vai jogar bola, tem medo de 

levar uma bolada, coisa assim... (Professora Helena) 

 

As professoras relatam que costumam usar em sala de aula os brinquedos 

―educativos‖, como jogos. Mas, no recreio as crianças brincam com brinquedos da própria 

escola e outros que as crianças trazem de casa, como bonecas, carrinhos, panelinhas, bolas, e 

geralmente se dividem em grupos, de acordo com o sexo. Neste contexto, os meninos rejeitam 

brincar com brinquedos considerados de meninas, principalmente com bonecas. Na hora da 

brincadeira, eles preferem brincam de correr, de luta, de super herói, futebol, polícia e ladrão. 

Já as meninas preferem brincadeiras mais ―calmas‖ como brincar com as bonecas, no balanço, 

de casinha, de fazer comidinha.  As professoras acreditam que os meninos tendem 

naturalmente aos brinquedos e brincadeiras que envolvem força, briga, enquanto as meninas 

preferem brincadeiras mais ―calmas‖, devido a sua natureza dócil, calma.  

Ao perguntarmos: a definição dos brinquedos e brincadeiras se dá a partir de quê? 

 

Isso é reflexo da própria sociedade, dá própria formação dos pais, e é.... da própria 

sociedade.  Professora Suzana) 

 

Eu acho que isso é uma questão cultural porque eles já vem de casa com essa cultura 

de que a menina brinca de boneca e o menino de carrinho, embora tenha o carrinho 

rosa da menina e as outras espécie de carros são dos meninos, mas, né?... eles 

próprios já acham que se for rosa é de menina. Eles já trazem de casa essa 

concepção, eu nunca interferi, nunca incentivei, eu deixo a vontade, eu trago 

brinquedos e entrego, e eles ficam a vontade para eles brincarem do que eles 

quiserem. As meninas que disserem brincar lá com os meninos vão, deixo a vontade 

(Professora Matildes). 

Isso aí já é coisa que vem da nossa sociedade, né? A nossa sociedade queira ou não é 

machista, então assim, desde a minha época de criança já percebia isso ‗você não 

deve brincar com menino‘ você não deve brincar com bola‘. (Professora Helena). 

 

As professoras acreditam que a destinação das brincadeiras e dos brinquedos, segundo 

o sego, é reflexo da própria sociedade, como se escola não tivesse nenhum parcela de 

participação nesta divisão. 

Dizer que essa separação não existe na escola, significa ocultar as contradições que 

permeiam os espaços da educação infantil formal, e desvincular a postura e comportamento 
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sexista de professores e educadores, em virtude de suas convicções religiosas destoa a 

educação de sua dimensão laica e democrática.   

Tal fato nos permite pensar o modelo de educação que temos, reflexo da história do 

nosso país, marcada pelo autoritarismo, conservadorismo e práticas religiosas, alimentada por 

aqueles que detêm o monopólio do ensino (projeto de educação burguesa), embora ao longo 

dos tempos a educação tenha passada por algumas reformas, não foi capaz de gerar as 

transformações necessárias que a coloque da condição real concreta de uma educação pública, 

laica e igualitária. Para que seja possível construir uma educação igualitária e emancipatória é 

fundamental que os/as professores sejam capazes de direcionar a crianças para o 

desenvolvimento de um processo de ensino-aprendizagem crítico, reflexivo, voltado não 

apenas para formar profissionais, mas também pessoas críticas e capazes que fazer escolhas e 

respeitar as diferenças. Esse caminhar vai muito além de transmissão de conhecimentos, é 

uma troca que exige compromisso e força de vontade para mudar a história, e, sobretudo, 

construir uma sociedade que todos sejam realmente livres. 

Ao perguntarmos se elas consideram que existem brinquedos e brincadeiras mais 

adequados para meninas e meninos de acordo com o sexo: 

Do meu ponto de vista sem ser educadora, mesmo como educadora também... Às 

vezes eu tenho essa cultura... eu acho que sim. Existe brinquedos e brincadeiras 

adequados para meninas e meninos (Professora Suzana). 

Eu acho assim, quando é uma brincadeira mais violenta, as meninas não gostam de 

brincadeiras que chegam a machucá-las. Você sabe como é as brincadeiras de 

meninos que são mais fortes, mais violentas, então elas evitam esse tipo de 

brincadeira. Eu acho que seja adequado(Professora Matildes). 

Acho que só os de faz de conta mesmo, né? Porque quando é um jogo coletivo que a 

gente trabalha em sala de aula, confecção de um brinquedo por exemplo, a gente 

confecciona uma peteca, todos vão brincar, se a gente confecciona uma bola de 

meia, todos vão brincar. Se são todos que vão confeccionar, então todos vão brincar. 

Porque aqui a gente não tem muito esses brinquedos industrializados, eles trazem 

mais de casa ou os que a gente tem aqui, que são confeccionado mesmo aqui, com 

sucatas, com material reciclado (Professora Helena). 

 

 Duas professoras consideram que existem brinquedos e brincadeiras mais adequados, 

de acordo com o sexo, e concordo com essa distinção. Apenas uma afirmar que só existe essa 

diferença nas brincadeiras de faz de conta, mas também não questiona essa separação. 

Ao questionarmos uma das professoras como seria a reação dela ao presenciar um 

aluno/menino brincando com uma boneca. Obtivemos a seguinte resposta: 

 

Quando isso acontece, assim, como eu disse, eu tento evitar na medida do possível, 

então, eu vou amenizar a situação diante dos outros para que eles não fiquem 

cometendo bulling na escola porque isso é muito comum, se uma menino pegar 
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numa coisa de menina já sei como é, eu tento normalizar a situação, como eu disse 

mesmo sendo contra isso aí, mas eu vou dizer que isso é normal o menino brincar de 

boneca porque já que eles estão vivendo momentos  na família, aí eu digo quem tem 

irmãozinho? Porque já aconteceu, né? Quem tem irmãozinho em casa ou irmã você 

não brincam com a irmã era isso que ele estava fazendo também, mesmo que não 

seja. (Professora Suzana) 
 

 Mas você permite que a criança continue brincando? 

 

Não, eu chamo ele pra conversar de que ele estava brincando, aí ele veio me dizer aí 

também não teve problema aí eu disse você quer continuar ali com as meninas, aí ele 

mesmo já se sente incomodado diante das meninas . (Professora Suzana) 

 

O garoto que estava brincando com as meninas, provavelmente, acabou sendo 

desestimulado pela professora, que o chama a uma conversa, dando-lhe a entender que 

aquelas brincadeiras são de meninas e não cabe aos garotos, fazendo com que o menino 

desista de brincar com elas. Esse tipo de repressão dos adultos se repete em várias outras 

circunstâncias, construindo na criança um bloqueio. Percebe-se que as crianças são sempre 

convidadas para se colocarem em seus ―devidos lugares‖, seja como menina ou menino. Em 

determinado momento, as professoras até permitem que as crianças brinquem juntas, mas sob 

seu controle de fiscalização. Relação de fiscalização e controle da sexualidade das crianças 

parece que faz parte do papel pedagógico. Nesta relação, as professoras mantém um controle 

sobre a sexualidade dos meninos, fiscalizando o comportamento deles, a fim de evitar que 

eles se ―desviem‖ de sua sexualidade, tida como algo natural.  

Podemos perceber que a escola (embora nem todas) tentam fixar um modelo de 

identidade sexual heterossexual. Todos aqueles que ousam se expressar  de forma diferente do 

tido ―normal‖ são alvo constante de vigilância, cujo as expressões da própria sexualidade são 

remetidas para o secreto âmbito privado, ou seja, para família.  De acordo com Louro (2000b, 

n.p): 

 

Nesse processo, a escola tem uma tarefa bastante importante e difícil. Ela precisa se 

equilibrar sobre um fio muito tênue: de um lado, incentivar a sexualidade "normal" 

e, de outro, simultaneamente, contê-la. Um homem ou uma mulher "de verdade" 

deverão ser, necessariamente, heterossexuais e serão estimulados para isso. Mas a 

sexualidade deverá ser adiada para mais tarde, para depois da escola, para a vida 

adulta. É preciso manter a "inocência" e a "pureza" das crianças (e, se possível, dos 

adolescentes), ainda que isso implique no silenciamento e na negação da curiosidade 

e dos saberes infantis e juvenis sobre as identidades, as fantasias e as práticas 

sexuais. 

 

As coisas se complicam ainda mais quando as professoras/os percebem as crianças 

com atitudes e comportamentos que fogem do padrão heterossexual, o que parece ser mais 
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fortemente presente no controle da sexualidade masculina, tendo em vista que tal padrão é 

acompanhado pela rejeição da homossexualidade (o que não significa que não exista forma de 

resistência a esse padrão hegemônico dentro da própria escola), ainda que de forma velada. 

Quando, por exemplo, a professora chama atenção do menino de forma negativa pelo simples 

fato dele está brincando com uma boneca, gera na criança, muita das vezes, um sentimento de 

vergonha e arrependimento como se estivesse fazendo algo errado.   

 Ademais, quando os meninos optam por brincar com bonecas, as professoras tentam 

explicar para as demais crianças que o menino brinca com boneca porque representa a figura 

de um pai, reforçando a presença masculina dentro dos papeis sociais pré-estabelecido. 

Podemos perceber que o fato dos educadores e pais preocuparem-se mais com as 

transgressões de meninos nas suas escolhas com os brinquedos, reside na preocupação em 

manter o modelo de família patriarcal, considera por muitos com base natural e divina. Neste 

sentido, o fato de os professores e pais fiscalizar as brincadeiras dos meninos, reside em um 

suposto receio de que possa acontecer um ―desvio‖ na orientação sexual, tendo em vista que 

transgressão por parte deles reside numa ameaça ao sistema patriarcal, ou seja, nesta 

estruturação, o poder do macho vê-se ameaçado.  

Ao perguntar para as educadoras se existe alguma influência dos brinquedos e 

brincadeiras na construção, na educação/formação das crianças?  

 

 

Com certeza, porque eu acho assim que na partilha porque a criança aprende a 

dividir, aprende a respeitar, se ele faz bom uso, se ele cuida daquilo porque tem tanta 

criança quando chega é agressiva, do jeito que ele é agressivo no comportamento, 

ele joga os brinquedos, quando você começa a trabalhar que os brinquedos devem 

ser bem cuidados, né? Eu acho que interfere.  (Professora Matildes). 

 

Sim, com certeza. A criança é o brincar e ela aprende muito mais brincando, né? 

Isso aí são sou eu que estou dizendo são vários teóricos que dizem, né? Não sou eu 

que estou dizendo, não é ideia minha e é uma coisa comprovada e por eu está muitos 

anos na sala de aula, a gente sabe a facilidade que a criança tem de aprender 

brincando.  Também ensina os papéis das crianças da sociedade porque assim as 

regras, as brincadeiras com regras, elas ajudam muito a criança a ter autonomia, 

desenvolver vocabulário, ao saber o que é o certo o que é o errado, a aceitar a 

perder, não é todo mundo, existem adultos que ainda não aprendeu a perder, né? 

(Professora Helena). 

 

As professoras percebem os brinquedos e brincadeiras apenas como algo que 

influencia no bom comportamento das crianças, aprender os conteúdos escolares, 

contribuindo no processo de alfabetização das crianças, mas em nenhum momento colocam os 

brinquedos e brincadeiras como elementos materiais de reprodução da desigualdade entre 

homens e mulheres.  



138 
 

 

Ao perguntarmos se elas trabalham com a questão da diversidade de famílias. 

Obtemos as seguintes respostas:  

A gente convive com essa realidade na escola, mas eu não chego a trabalhar, quando 

a gente estar trabalhando a família, então a gente expõe, se tiver crianças que vivem 

essa realidade na sala de aula porque eu convivo, eu conheço, eu exponho, mas se 

não, eu não toco no assunto porque eu vou para a família tradicional. (Professora 

Matildes) 

 

Nós trabalhamos os diversos tipos de família, nós vamos até muito além do que tem 

nos livros. Nós trabalhado essas... assim, essa... essas diversas formações familiares. 

Assim na formação familiar nós falamos assim ...Nós trabalhamos assim...o 

conceito. Têm família de pai, mãe de filho, tem família da questão da adoção que 

foram adotados por duas mulheres, dois homens, agora sem chegar... Também por 

eles serem tão infantis...nem levar em consideração do homossexualismo. A gente 

fala de forma artificial, né?  A gente não fala em termos de casamento, por exemplo, 

duas mulheres que foram juntas pode ser tia, a gente não fala como se fosse um 

casal, a gente fala como se fosse uma amiga morando com outra amiga, até porque 

eles não questionam ele lado aí, devido a idade também, mas se eles perguntassem, 

eu também responderia porque no ensino fundamental essa questão é muito 

levantada, tratada como maior  normalidade. (professora Suzana) 

 

As professoras afirmam que trabalham com a questão da diversidade de famílias, no 

entanto o que percebemos que a forma que elas trabalham acaba por reforçar o modelo de 

família hegemônica.  

Ao perguntarmos para as professoras se elas conhecem o veto da discussão da 

ideologia de gênero nas escolas e o que pensam sobre. Obtivemos a seguintes respostas:   

 

Conheço, é isso que expliquei pra você, isso é muito complicado, é muito 

complicado para trabalhar até mesmo pelos princípios da própria sociedade e 

principalmente da família, é criar um conflito enorme com a família.  Eu acho que 

tudo que é oriundo da sociedade é jogada na educação, jogam na nossas mãos sem 

nenhuma preparação, eu vou ser sincera, eu não estou preparada pra trabalhar isso de 

forma como se diz...uma pessoa totalmente preparada pra isso até mesmo pelos 

meus princípios, eu não estou totalmente aberta pra isso aí, tem que ser muito bem 

preparada, então hoje tudo o que se pega joga pra escola sem nenhuma formação, 

sem nenhuma preparação com os pais, isso aí deve ser primeiro trabalhado com os 

pais e não para os professores esse trabalho aí. A escola não está preparada para 

trabalhar com essas questões de gênero, é necessário primeiramente uma formação 

com os educadores, uma reunião com os pais, porque isso aí certamente vai ser a 

família o principal empecilho para gente trabalhar isso aí. Vai gerar um conflito 

muito grande, eu afirmo isso devido as pequenas coisas que acontecem que a gente 

só não falta ser crucificada por certas atitudes de alguns educadores, então, a família, 

a escola deve ser preparada antes de chegar até o aluno (Professora Suzana). 

 

Conheço, eu sou contra porque a gente trabalhou a vida inteira em sala de aula e 

nunca foi necessário isso pra pro menino ser menina e o menino ser menino. Eu não 

acho que a criança tenha necessidade dela ser informada de coisa que ela vai ter o 

conhecimento na hora certa porque eu não concordo de eu pegar uma criança de 

quadro anos de idade, e eu falar que homem pode namorar com homem que mulher 

pode namorar com mulher, eu não sou de acordo, eu acho que quando chegar a idade 

certa, é do mesmo jeito do que um rapaz com dissésseis anos ele ainda não é... ele 
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mata, ele rouba, mas ele não é responsável pelos seus atos. Aí uma criança de cincos 

anos, de quatro anos ela já tem que tomar conhecimento que ela pode fazer isso, eu 

não concordo, eu acho que tudo tem o tempo determinado e quando ele chegar na 

adolescência naturalmente ele vai descobrir isso, aí sim, tem que chegar a orientação 

nessa hora. Essa orientação no momento certo na adolescência quando ele tiver 

preparado para assimilar isso deve partir do que já se trabalha na escola, na família. 

A discussão de gênero deve começar na família. Na escola a orientação sexual 

sempre teve, mas você querer interferir na formação aí é família. È a família, a 

escola está indo lá para onde não devia ir, do mesmo jeito que a família está 

querendo jogar a responsabilidade a escola de educar o filho, entendeu? Porque os 

pais querem cobrar da jeito coisas que não é da... nós temos que ensinar português, 

matemática e aprimorar, orientar os conhecimentos que eles trazem, mas introduzir 

não, eu acho quem deve introduzir é em casa, a escola vai só lá onde dar. A escola 

tem obrigação sim, quando ele estiver na adolescência, e falar sobre o assunto sim, 

mas não de incentivar (Professora Matildes). 

 

Não, eu não conheço. Eu já ouvi falar, mas não tenho segurança pra lhe dizer o que 

é, eu já ouvi falar muito em redes sociais, uma coisa bem rápida. Assim isso 

depende da faixa etária. Eu não acho interessante trabalhar com crianças de três ou 

quatro anos porque assim... não tem muito  o que despertar. Esse assunto seria mais 

conveniente para faixa etárias maiores, não sei...ainda não me apropriei dessa 

discussão não (Professora Helena). 

 

 

As professoras relatam que não trabalham com seus alunos assuntos relacionados com 

questão de gênero por se um assunto complexo para ser tratado com crianças tão pequenas e 

porque temem represálias dos pais dos alunos, posto que os pais não aceitam que os 

professores trabalhem tais questões. No entanto, compreendemos que os professores não 

devem temer as ameaças e proibições feitas por responsáveis pelas crianças, posto que tal 

tema faz parte da formação das crianças, sendo inclusive reconhecido por documentos oficiais 

de educação.  

As educadoras demostram nenhum interesse na discussão sobre as questões de gênero 

e sexualidade na escola, ao passo que compreende que tais discussões devem partir da família. 

Elas demostraram falta de conhecimento sobre a categoria gênero, e o que parecem é que não 

tem nenhum interesse em buscar conhecê-la, posto que as educadoras defendem o padrão 

hegemônico do ―feminino e do masculino‖. As falam ainda demostram que a escola tem 

negligenciado seu importante papel de desvelar a visão naturalista que perpassa as relações 

sociais de sexo. 

Ainda não percebem a necessidade de trabalhar questões de gênero em sala de aula, a 

escola ainda não está preparada para trabalhar com essas questões. Ainda acham a introdução 

de tais questões deve-se dá num momento apropriado e de iniciativa dos pais. Demostram 

resistência ao falar dessas questões com as crianças, pois consideram muito pequenas para 

apreender esses temas. O que nos parece é que as professoras entrevistadas veem a educação 
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apenas como capacidade de formar os alunos para futuramente se inserirem no mercado de 

trabalho, mas esquecem, por vezes, que a educação também pode se transformar numa 

atividade crítica e política, e construir canais de luta contra-hegemônica.  

 Entretanto, consideramos imprescindível trabalhar no contexto escolar, assuntos 

relacionados à questão de gênero e a sexualidade, pois pode contribuir com a formação crítica 

da criança, diante de padrões engessado de comportamento e conduta, consideradas como 

―certas‖ ou ―erradas‖, a fim de quebrar preconceitos, tabus, combater o machismo. 

Compreendemos que é preciso ensinar as crianças desde cedo a respeitar as mulheres e 

diversidade humana. 

Uma das mais recentes afrontas do conservadorismo é o projeto de lei n.º 867, de 2015 

que versa sobre a proposta que visa incluir entre as diretrizes e bases da educação nacional, o 

"Programa Escola sem Partido", que inclusive atualmente tramita nas casas legislativas vários 

propostas, baseada na plataforma deste PL. Tal projeto defende a ―neutralidade‖ na educação, 

entretanto,  esta tem sido vista como uma forma censurar a discussão política,  a discussão de 

gênero e sexualidade na escola, enfim uma afronta ao processo de liberdade de construção do 

conhecimento. É um projeto que silencia vozes, e, por vezes, reforça o patriarcado, sexismo e 

machismo. 

Consideramos, que o projeto ―Escola sem partido‖ é limitador e retrógado. Esse 

projeto de lei cerceia a liberdade de pensamento, destoa de uma formação plena, e contribui, 

sobremaneira, no processo de alienação da consciência humana, tornando-os acríticos e 

alheios ao movimento dialético da realidade, a ponto de não perceber as contradições, e 

tampouco tecer uma crítica ao sistema vigente. O pensamento crítico é crucial para 

compreender as contradições e conflitos e a própria dinâmica da realidade concreta. Essa 

proposta restringe a liberdade de expressão e de opinião e a própria democracia, já fragilizada. 

E ainda põe limites reais a construção de uma nova sociabilidade. 

Em suma, o projeto escola sem partido expõe um modelo de escola autoritária, no qual 

a única função da escola é ―formar‖ pessoas, ou melhor, enquadrar dentro de uma forma para 

serem cidadãos a servido dos interesses da sociedade burguesa. Nesse contexto, pretende-se 

ocultar e naturalizar todas as contradições econômicas, sociais, políticas e culturais que 

perpassam a escola, a fim de naturalizar esses fenômenos e gerar um conformismo nas 

pessoas, a ponto de perceber o sistema capitalista como única forma de sociabilidade possível.   

Recentemente no município de Mossoró/RN foi aprovado a lei n° 3290, de 03 de 

agosto de 2015 que dispõe sobre a proibição da introdução da ―ideologia de gênero‖,  na 

grade curricular de ensino em sala de aula, ou seja, veta a discussão de gênero e sexualidade 
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na escola  contidas no Plano Nacional de Educação (PNE), que até então estava presente no 

Plano Municipal de Educação. Neste prisma, os professores são proibidos de falar sobre o 

assunto em sala de aula.  

  Em âmbito nacional, a guinada conservadora, reacionária e religiosa criou e divulgou 

o termo ―ideologia de gênero‖, bradando que se tratava de ideias que traria a destruição da 

família, constituída por união estável entre homem e mulher. Vários religiosos, e inclusive 

senadores e deputados, como Magno Malta, Jair Bolsonaro e Marcos Feliciano, se 

posicionaram veementemente contra a ―ideologia de gênero‖, considerada como uma afronta 

à família tradicional.  Entretanto, consideramos que a concepção desses indivíduos é 

totalmente equivocada, a expressão ideologia e gênero é empregada de uma forma totalmente 

distorcida de sentido. Longe de querer implementar uma ―ideologia‖, pretende-se esclarecer e 

desvelar conceitos e práticas engessadas e fixas.  Na verdade, a discussão de gênero e 

diversidade na escola, constitui-se em um elemento fundamental no combate ao preconceito, 

discriminações, promover o respeito às pessoas independentemente de sexo ou orientação 

sexual. E contribuir na desnaturalização das desigualdades entre homens e mulheres. 

Combater práticas de violência contras as mulheres e a população LGBT, que são os sujeitos 

alvo de práticas sexista e homofobicas. Construir uma cultura pautada no respeito e na 

tolerância. E constitui também no forte aliado na construção de demandas e interesses da 

classe trabalhadora, a fim de construir uma nova alternativa de sociabilidade.   

O projeto de lei Escola sem partido é uma ameaça constante para construção de uma 

sociedade efetivamente emancipada.  O conhecimento proposto pela escola sem partido acaba 

for formar sujeitos a percebe e ver o mundo por uma ótica natural e conservadora. Nesses 

contornos, o acesso ao conhecimento revolucionário estreita-se cada vez mais por causar do 

controle e da organização já mencionado. Retira do horizonte a perspectiva revolucionária, e 

impede a tomada de consciência crítica dos processos sociais e a própria direção da classe 

trabalhadora na condução da superação da ordem vigente.  

Destarte, consideramos necessário, uma formação continuada de professores que os 

tornem aptos a discutir sobre questões de gênero e sexualidade de maneira acessível e 

respeitosa, utilizando, por exemplo, atividades lúdicas que propicie a assimilação e 

reprodução de valores pautado na igualdade e respeito, posto que compreendemos que a 

inserção do estudo de gênero das escolas é fundamental para a promoção de uma mudança na 

forma de pensar, agir e comportar-se que pode contribuir com a construção de processos que 

promovam a igualdade entre as pessoas.  
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Em outros termos, a escola reproduz desigualdades entre os sexos, por meios de vários 

instrumentos pedagógicos, desde as políticas curriculares ou até mesmo as práticas escolares 

cotidianas, quando, por exemplo, negam a inclusão no currículo escolar a discussão de gênero 

e diversidade sexual, por ―acharem‖ que não compete a escola ensinar sobre tais elementos, e 

fazer isso, seria negar a biologia ou a própria ciência, e, portanto, seria dever dos pais orientar 

seus filhos. Ainda defendem em seus argumentos simplista, que tais reivindicações parte de 

uma minoria, proveniente do movimento LGBT, no intuito de impor à escola uma ―ideologia 

de gênero‖, o que poderia confundir a cabeça das crianças, ou passar por ―cima da família‖.  

As mentes e visões ―míopes‖, moralistas e conservadoras que defendem tais ideias, 

negam a diversidade humana, o direito das crianças e adolescentes discutirem questões sobre 

gênero e sexualidade, silenciam vozes, e mais, anula a oportunidade de os sujeitos 

construírem espaços democráticos e de respeitos às múltiplas expressão e vivências da 

sexualidade, e de promover a igualdade entre homens e mulheres. Desse modo, a escola é 

atravessada por posturas e comportamentos moralistas e religiosos no tratamento das questões 

de gênero nas salas de aula, e geralmente constroem uma série de dualismos: normal/anormal, 

próprio/impróprio, certo/errado, natural /não-normal, dentre outros, que são introjetados na 

mente dos indivíduos, para se sigam uma formula única fixa: /mulher, heterossexual, e de 

família nuclear, constituída por mãe, pai e filhos. E todos as formas que divergem deste 

padrão, são tratadas na via do silenciamento, e nessas questões a escola não toca.   

Diante do exposto e das falas, supracitadas, cheguemos a algumas conclusões. Modelo 

hegemônico de família presente nas falas das professoras. A professoras deixam bem claro 

sua posição em relação à família tradicional, embora afirmam que buscam se manterem no 

campo da neutralidade. O pensamento ―neutro‖ que nos parece que defende os princípios e 

valores conservadores. 

A representação do feminino e masculino aparece de forma fixa e rígida. O que parece 

é que existe um acordo de silêncio, em que na ―questão de gênero‖ ninguém toca. Nota-se, 

aqui,  contradições nas falas das professoras, que ora asseveram que tais brincadeiras fazem 

demarcação entre os sexos, ora não. É plausível dizer, com base nessas respostas, que o saber 

das professoras em relação aos assuntos tratados é um pouco frágil. Algumas reconheceram 

não ter domínio desses conteúdos, o que contribui para que o silenciamento seja a saída. 

Diante disto, percebe-se que a educação formal coaduna com valores sexistas ao estabelecer 

comportamentos hierárquico e dicotômico entre meninas e meninos.  

Outrossim, consideramos que não basta somente questionar as ―questões de gênero‖ 

na sociedade, mas também desvelar a raiz do problema, que reside na divisão entre classes e 
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na divisão sexual do trabalho a ela associada. Por isso, é necessário a organização de luta que 

venham de encontro com os interesses desse sistema de opressão de mulheres e homens, na 

busca por uma sociedade mais justa e igualitária, que garanta a emancipação das mulheres. 

Para que isso seja possível é preciso desconstruir socialmente os ditames da educação sexista, 

em prol da ruptura com essa sociedade e consolidação de uma nova sociedade pautada na 

igualdade e liberdade entre ambos os sexos. ―Tem-se, portanto, que perceber a necessidade de 

ruptura com esta ordem para alcançar a emancipação‖ (CISNE e BRETTAS, 2009, p. 74). 

 

4.3 Por uma educação não sexista “para além do capital” 

 

Instrui-vos porque teremos necessidade de toda vossa inteligência. Agitai-vos 

porque teremos necessidade de todo vosso entusiasmo. Organizai-vos porque 

teremos necessidade de toda vossa força. (Antonio Gramsci) 

  

A belíssima epigrafe escrita por Gramsci, incita-nos a pensar a importância da 

participação coletiva de todos na construção de uma nova sociedade. E de uma educação que 

vislumbre a formação humana ampla que permita desenvolver todas as suas potencialidades 

do ser humano.  Desse modo, é tarefa de todos, zelarmos e lutar por uma educação que traga 

no bojo de sua formação o compromisso pela emancipação humana, ―onde o livre 

desenvolvimento de cada um é a condição do livre desenvolvimento de todos‖ (MARX; 

ENGELS, 1999, p. 44). 

Construir uma educação para além do capital, é sabido que não é uma tarefa fácil, 

requer esforços, lutas coletivas cotidianas, e, sobretudo, transformar radicalmente a estrutura 

da sociedade, na busca da emancipação humana em sua plenitude.  Tonet (2012, p 37) afirma 

que:  

 

[...] toda atividade educativa, teórica e prática, que pretenda contribuir para formar 

pessoas que caminhem no sentido de uma autêntica comunidade humana, deve 

nortear-se pela perspectiva da emancipação humana e não pela perspectiva da 

construção de um mundo cidadão.  

 

Primeiramente cabe esclarecer o sentido de emancipação humana em Marx, ainda de 

que forma breve. Marx situa a emancipação humana para além da sociabilidade capitalista, no 

qual os homens sejam plenamente livres, ou seja, tenham controle consciente e coletivo do 

processo produtivo, na condição de livres produtores associados.  Como nos aponta Tonet 

(2014, p.11): 
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Uma forma de sociabilidade que, por estar baseada no trabalho associado, portanto 

livre de toda exploração e dominação do homem sobre o homem, produtor de 

riqueza abundante, em quantidade e qualidade, permitirá a todos os indivíduos 

desenvolverem, da melhor maneira possível, suas mais variadas potencialidades. 

 

 

Dessa forma, se trata de uma sociabilidade totalmente nova, livre de toda dominação, 

exploração do homem sobre o homem, o qual ―permitirá a todos os indivíduos 

desenvolverem, da melhor maneira possível, suas mais variadas potencialidades‖ (TONET, 

2014, p.11). 

Marx vai abordar a questão da emancipação humana em seu texto: ―sobre questão 

judaica‖, em resposta a Bruno Bauer, publicado nos anais Franco-Alemão em 1844.  Bauer 

fez uma da questão judaica uma crítica a relação Estado e Religião, enquanto Marx argumenta 

contra a concepção de Estado burguês, que embora laico, não conduz à emancipação humana.   

 Para Bauer, o Judeu deveria renunciar a sua religião, a fim de se emancipar como 

cidadão. Em contraposição, para Marx, a emancipação, em frontal contraste à emancipação 

política, é a única liberdade de fato. Ao passo que é capaz de superar a diferença entre 

indivíduo real e indivíduo genérico abstrato, além de conquistar um novo e mais elevado 

patamar de liberdade que não mais se realiza por meio do Estado.  

 

A emancipação humana só será plena quando o homem real e individual tiver em si 

o cidadão abstracto; quando como homem individual, na sua vida empírica, no 

trabalho e nas suas relações individuais, se tiver tornado um ser genérico; e quando 

tiver reconhecido e organizado as suas próprias forças (forces propres) como forças 

sociais, de maneira a nunca mais separar de si esta força social como força política. 

(MARX, 1989, p.30)  

  

Nessa perspectiva, não se tratar de apenas conquistar e implementar políticas via 

Estado, que contemplem a diversidade humana na escola,  e a implementação da discussão 

gênero e sexualidades nos currículo pedagógico, o que não significa que não sejam 

importantes, ao contrários são instrumentos que  contribuem com a formação da consciência 

crítica,  quebra paradigmas, ensinamentos e práticas engessadas, contribui  para desvelar a 

ideológica patriarcal-sexista, inibir práticas homofobia,  preconceituosas e discriminatória, 

mas não podemos parar  por aí, temos que ir além, na busca da verdadeira emancipação 

humana que contempla uma educação igualitária, livre e plenamente humana.  Tonet (2014) 

vai afirma que é necessário que a classe trabalhadora tenha acesso ao conhecimento 
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historicamente sistematizado, entretanto, ela não é condição suficiente para embasar a luta 

pela emancipação humana.  

 

Este acesso não é condição suficiente por dois motivos: primeiro, porque a educação 

escolar não é o elemento-chave para a formação da consciência revolucionária. A 

luta social é este elemento fundamental. É na luta social que essa consciência, 

dependendo, também, de determinadas condições, é forjada de maneira muito mais 

rápida e clara. Segundo, porque todo o processo educativo está clivado no sentido de 

atender aos interesses da reprodução do capital. Os próprios conteúdos do 

conhecimento sistematizado, que são fundamentais no sentido da formação de uma 

consciência revolucionária, já foram sistematizados e são organizados e tratados de 

modo a impedir, embora não de forma absoluta, uma compreensão efetivamente 

revolucionária de todo o processo histórico (IDEM, 2014, p. 15).  

 

Segundo Mészáros (2005), a emancipação da educação é impossível sem a 

corresponde transformação social.  Para tanto, é necessário romper com a lógica do capital se 

quisermos realmente contemplar a criação de uma alternativa de educação significativamente 

diferente. Para Tonet (2014) uma reformulação da educação é impossível no âmbito da 

sociedade burguesa, posto, que para tanto, seria necessário superar a oposição entre trabalho 

manual e trabalho intelectual, condição inviável, posto que o capitalismo vive dessa 

obstinação.  

A construção de uma nova sociabilidade implica processos de lutas da classe 

trabalhadora contra o capital.  Neste prisma, compreendemos que a educação pode contribuir 

com a transformação radical da sociedade. Entretanto, entendemos que a educação por melhor 

que seja não é capaz de transformar o mundo, todavia, sem uma educação crítica, o projeto de 

transformação social, torna-se ainda mais distante. 

Nesse contexto, tomamos a educação não como um negócio que forma indivíduos para 

o mercado trabalho, ou que (des) educa homens e mulheres para seguirem os princípios e 

normas do sistema patriarcal- capitalista e sexista. Educação não deve ser tratada como 

mercadoria, mas como aquela que qualifica os sujeitos não somente para exercerem tarefas 

técnicas, mas, principalmente para vida, no qual os sujeitos sejam capazes de lutar pela 

garantia e efetivação dos direitos de cidadania, onde construam espaços democráticos, e de 

ação política contra toda e qualquer manifestação de opressão humana, e, sobretudo, que 

realize a transformação da base social, e que permita a mudança necessária para construção de 

uma sociedade que o capital não explore mais o trabalho e o tempo de trabalhadores e 

trabalhadoras, pois a classe dominante impõe uma educação alienada para que os homens e 

mulheres permaneçam dominados. Já a educação crítica pode contribuir com a transformação 

radical da sociedade para além do capital.  
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Desse modo, não basta que a classe trabalhadora tenha acesso a conhecimentos 

técnicos e científicos, e necessário e urgente, a aproximação com o conhecimento 

revolucionário, conhecimento este que lhe permita compreender o processo sócio histórico e 

que esses sujeitos tomem consciência que são agentes de transformação radical da sociedade.  

Pode-se dizer que conhecimento revolucionário ―é aquele que permite compreender 

qualquer objeto de estudo – seja ele natural ou social – como um momento do processo de 

construção da totalidade do ser social‖ (TONET, 2014, P. 17). Para o autor, mesmo diante de 

um cenário difícil, ainda é possível encampar atividades de caráter revolucionário. Tais 

atividades são compreendidas como aquelas que podem contribuir para que as pessoas tenham 

acesso ao mais elevado patrimônio cognitivo, artístico, e tecnológico que a humanidade 

dispõe. Entretanto, não basta o acesso sistemático a esses conhecimentos, precisam está 

alinhados aos interesses da classe trabalhadora. Segundo Tonet (2014) são primeiramente, 

atividade que permitem compreender o processo histórico de modo a entender a realidade 

social, a fim de romper com conhecimentos abstratos, marcado pelas explicações 

essencialistas e naturalistas. Em segundo lugar, são atividades que permitem compreender as 

contradições fundantes do capital e a necessidade urgente de superar essa forma de 

sociabilidade. Para tanto, é fundamental a aproximação com o legado teórico herdado por 

Marx, embora, o autor compreenda os limites reais para inserção de tal conhecimento na 

educação escola, inclusive nas universidades.  Em terceiro lugar, também são atividade 

educativas que permite compreender os fundamentos de uma possibilidade real de construção 

de uma sociedade comunista, a fim de evitar idealizações e também romper com a ideia de 

que  capitalismo é o fim da história. Em quarto lugar são atividades educativas que permitem 

entender o real caráter da educação, sua função social e o papel que ela compre suas 

possibilidades e seus limites. Tal compreensão evitará a perpetuação da concepção idealista 

de educação como responsável pelo desenvolvimento da sociedade e pela transformação do 

mundo, retirando de cena o papel central do proletariado na luta revolucionária. Por fim, o 

conjunto de atividades assinaladas, pode contribuir para que as pessoas possam se situar como 

sujeitos coletivos e revolucionários, capazes de construir uma nova sociabilidade, 

participando tanto das lutas especificas da educação, quanto se engajando nas lutas  mais 

gerais que envolve a emancipação humana.  

  Nada adiante uma teoria que não se expresse na prática, do contrario permanecerá 

vazia de sentido real na vida dos sujeitos, contudo, a teoria marxista caracteriza exatamente 

por essa relação entre teoria e prática, como atividade fundamental da práxis humana, que 
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permite não apenas conhecer e tecer uma crítica ao sistema capitalista, mas busca, sobretudo,  

sua superação.  

Desse modo, o domínio da dimensão da concepção materialista é imprescindível para 

desenvolver essas atividades revolucionárias. Inúmeros são espaços que se pode desenvolver 

essas atividades, como em sala de aula,  nas atividades de pesquisa, fora do âmbito escolar, e 

sobretudo, na educação de base, espaço fundamental para construção  coletiva de uma 

consciência revolucionária.  Na verdade não existe uma receita de bola para sua realização 

porque esta é situada na dinâmica das relações sociais, cabe a nós sujeitos construir 

alternativas criativas para se alcançar uma educação plenamente revolucionária.  

A luta pela educação emancipatória deve ter como ponto de partida e fim, a 

emancipação de todos, atravessa pela luta de classes, fincada no chão da história. Se a 

educação não vislumbrar a mudança da base social, corre o grande risco de reduzir-se a 

reformas e ajustes minorísticos, determinado pelos ditames do capital. Como nos aponta 

Mészáros:  

 

As mudanças sob tais limitações, apriorísticas e prejulgadas, são admissíveis apenas 

como o único e legítimo objetivo de corrigir alguns detalhes defeituosos da ordem 

estabelecida, de forma que sejam mantidos intactos as determinações estruturais 

fundamentais da sociedade como um todo, em conformidade com as exigências 

inalteráveis da lógica global de um determinado sistema de reprodução. [...] mas de 

forma nenhuma pode-se alterar a própria regra geral. (2005, p.25-26)  

 

 

  

 Desse modo, de acordo com Mészáros, limitar as reformas educacionais aos limites da 

estrutura dominante, significa manter as estruturas do capital ―incontestável‖ e ―inalterada‖, 

ao ponto de impor aos membros da sociedade uma visão deturpada do sistema, ―incluindo-se 

as personificações ‗carinhosas‘ do capital‖ (MÉSZÁROS, 2005, p.27). E autor acrescenta ―é 

por isso que é necessário romper com a lógica do capital se quisermos contemplar a criação 

de uma alternativa educacional significativamente diferente‖. (IDEM, 2015, p. 27).  

 Não podemos nos conter com propostas e soluções vagas, e tão pouco com respostas 

rúbias da lógica do capital, isso seria aceitar os ajustes e solução, iminentemente adequada a 

perpetuação da barbárie do capital. Por isso, para alcançar verdadeiramente a educação 

emancipatória, é necessário despir-se da ―camisa de força‖, e perseguir o caminho consistente 

e planejado com estratégias que rompa com o exercício do controle e apropriação do capital 

sobre nosso trabalho, tempo e vida.  

Neste sentido, a educação, nos limites da lógica dominante, tem sido o servo do senhor 

do capital, escraviza e aprisiona o conhecimento, em todas as suas expressões, deturba a 
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história real dos homens, inverte a realidade. A história de homens e mulheres é distorcida, 

reescrita e disponibilizada e propagandeada nos mais diversos aparelhos ideológicos, 

conforme os interesses do capital. De acordo com Mészáros (2005, p. 35): 

 

A educação institucionalizada, especialmente nos últimos 150 anos, serviu- no seu 

todo - ao propósito de não só fornecer os conhecimentos e o pessoal necessário à 

máquina produtiva em expansão do sistema do capital, como também gerar e 

transmitir um quadro de valores que legitima os interesses dominantes [...]. 

 

Desse modo, é uma falácia pensar que a educação institucionaliza, formal, e suas 

mudanças estruturais e legais, por si só fornece uma alternativa emancipatória radical, posto 

que a educação nos moldes do capital tem como uma de suas funções principais produzir 

―consensos‖, e manter a classe trabalhadora ―no seu lugar‖, dentro dos limites da ordem do 

capital.  Por isso é necessário, não amanhã, mas agora mesmo: 

 

Romper com a lógica educacional institucionalizada, equivale substituir as formas 

onipresentes e profundamente enraizadas de internalização mistificadora por uma 

alternativa concreta abrangente (MÉSZÁROS, 2005, 47). 

 

Para construirmos o conhecimento, verdadeiramente, nossa vida, sem manipulação e 

controle da educação patriarcal-capitalista-sexista, exige respostas críticas em relação às bases 

matérias e ideológicas, desde as nossas primeiras experiências e contato com as artes, poesia, 

música, literatura, trabalho, e inclusive os conflitos, confrontos e disputas políticas e sociais. 

Para Tonet (2012, p. 56): 

 

 [...] colocar como objetivo a plena universalização da educação – agora esta 

universalização entendida no sentido da emancipação humana – implica articular as 

lutas específicas da área educacional com a luta revolucionária mais geral. 
 

E para tomar uma educação plena por toda vida, é necessário superar a alienação 

humana por meio de um novo metabolismo de reprodução social por parte de uma sociedade 

de produtores livremente associados. Para isso, segundo Mészáros (2005), seria necessário 

fornecer uma base firme em consonância com uma nova realidade: a universalização da 

educação e a universalização do trabalho como atividade humana auto-realizadora.   

Face ao exposto, chamamos a atenção para o papel da educação na formação humana, 

por compreendê-la como chave importante no processo de construção do conhecimento 

crítico e afinado com a luta de classes e transformação radical da sociedade, mas infelizmente 

em tempos de capital fetiche, o conhecimento elaborado pela burguesia e por ela difundida, 



149 
 

 

serve como instrumento de reprodução da ideologia dominante, e perpetuação da 

desigualdade entre os sexos, a ponto de reduzir o ser humano num binário homem x mulher.  

Nesse contexto, Percebe-se que a educação nos limites do capital  é embebida da 

ideologia dominantes heteropatriarcal,  a qual deforma a consciência humana, inverte a 

realidade, impõe e explicitam diferenças, estereotipadas de caraterísticas de cada sexo, separa, 

delimite espaços, e  induz,  as crianças e os adultos a se comportarem e agirem, conforme o 

binômio  ―feminino‖ e ―masculino‖, e tudo que se diferencia deste padrão hegemônico, é 

visto como anormal, desviante, transgressão das leis divinas e dos bons costumes da família.  

  

Afirmamos, portanto, a necessidade de se construir uma educação libertária e 

emancipada, que forme o ser humano numa dimensão crítica, voltada para a defesa da 

igualdade e da liberdade, numa busca constante de desvelar as relações sociais desiguais de 

gênero na sociedade capitalista, baseada na educação não sexista. Nesse sentido, cremos na 

importância da educação libertária, na qual os seres humanos sejam capazes de respeitar as 

diferenças, sem transformá-las em desigualdades. 

Para Cisne (2012, p. 129) ―a emancipação deve ser percebida dentro de uma dimensão 

de totalidade, não apenas limitada ao gênero, caso haja a pretensão de que seja verdadeira e 

plena‖. Trata-se, portanto de compreender historicamente como as relações de sexo tomam 

corpo na sociedade patriarcal, capitalista e heteronormativa, e, em momentos estratégicos, 

construir lutas coletivas em busca de construir desistências contra tal sistema opressivo, a fim 

de desvendar os fios que institui significados associados às supostas diferenças naturais entre 

os sexos, que justifica a submissão e opressão sobre as mulheres, no intuito de superá-las.  

Para Mészáros (2002, p. 271) ―causa histórica da emancipação das mulheres não pode ser 

atingida sem se afirmar a demanda pela igualdade verdadeira‖, e não pode, portanto, se 

contentar com a igualdade puramente formal dos sistemas jurídicos liberais. Esta igualdade, 

porém, não pode ser obtida no microcosmo da vida privada e familiar se permanecer intacto, 

no macrocosmo da reprodução sociometabólica, o sistema hierárquico e desigual do capital 

pois, neste caso, a família estaria em direta contradição ao ethos e às exigências humanas e 

materiais necessárias para assegurar a estabilidade do sistema hierárquico de produção e 

reprodução social do capital. É por isso que a causa da emancipação das mulheres tende a 

permanecer não-integrável e no fundo irresistível, não importa quantas derrotas temporárias 

ainda tenha de sofrer quem luta por ela. 
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Nesse prisma, Mészáros vai afirmar que a luta pela igualdade das mulheres pressupõe uma 

luta articulada com a emancipação humana, único caminho viável para uma verdadeira 

liberdade.  

 

Assim, dadas as condições estabelecidas de hierarquia e dominação, a causa 

histórica da emancipação das mulheres não pode ser atingida sem se afirmar a 

demanda pela igualdade verdadeira que desafia diretamente a autoridade do capital, 

prevalecente no ―macrocosmo‖ abrangente da sociedade e igualmente no 

―microcosmo‖ da família nuclear (MÉSZÁROS, 2002, 271). 

 

Desse modo, a luta pela liberdade e igualdade das mulheres não se deve residir como 

fim em si mesmo, mas, sim, deverá ter como ponto de partida e fim, a emancipação de todos, 

atravessa pela luta de classes, fincada no chão da história. 

Nesse prisma, é necessário a organização de luta que venham de encontro com os 

interesses desse sistema de opressão de mulheres e homens, na busca por uma sociedade mais 

justa e igualitária, que garanta a emancipação de todos. Para que isso seja possível é preciso 

desconstruir socialmente os ditames do sistema patriarcal-capitalista, em prol da ruptura com 

essa sociedade e consolidação de uma nova sociedade pautada na igualdade e liberdade entre 

ambos os sexos. 

Uma transformação significativa da educação é inconcebível sem uma profunda 

mudança na base social de cunho anticapitalista, no qual as práticas educativas estão 

assentadas. Desse modo, sem uma transformação na estrutura da sociedade, serão admitidos 

alguns ajustes menores, ou melhor, algumas reformas ou contrarreformas
9
 para atender aos 

interesses do capital e do Estado burguês.  

 

As mudanças sob tais limitações, apriorísticas e prejulgadas, são admissíveis apenas 

com o único e legítimo objetivo de corrigir algum detalhe defeituoso da ordem 

estabelecida, de forma que sejam mantidas intactas as determinações estruturais 

fundamentais da sociedade como um todo, em conformidade com as exigências 

inalteráveis da lógica global de um determinado sistema de reprodução. Podem-se 

ajustar as formas pelas quais uma multiplicidade de interesses particulares 

conflitantes se deve conformar com a regra geral preestabelecida da reprodução da 

sociedade, mas de forma nenhuma pode-se alterar a própria regra geral 

(MÉSZÁROS, 2005, p.25-26). 

                                                           
9
 Expressão cunhada por Elaine Behring (2003).  Historicamente, todas as reformas foram resultados de luta de 

classes, ou seja, foram realizadas pelo avanço da luta da classe trabalhadora contra os interesses do capital, 
enquanto que as mudanças engendradas pelas políticas de cunho neoliberal possuem um caráter regressivo, 
ou seja, de contrarreforma, posto que esta “compôs de um conjunto de mudanças estruturais regressivas 
sobre os trabalhadores e a massa da população brasileira, que foram  também antinacionais e 
antidemocráticas (BEHRING, 2003, p. 281). 
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Tomando como exemplo, podemos citar a atual proposta de reforma do Ensino Médio 

do governo Michel Temer que propõe uma flexibilizar a grade curricular, no qual os/as 

estudante poderão escolher  algumas disciplinas para aprofundar seus conhecimentos de 

acordo com sua suposta ―vocação‖ do estudante ou poderão optar apenas pela formação 

técnica, ou seja, por meio de curso profissionalizante. Compreendemos que tal proposta 

fragmenta o ensino, estimulando a formação de pessoas apenas para o mercado de trabalho, 

formando uma massiva força de trabalho que provavelmente se constituirá na fileira do 

exército industrial de reserva que consequentemente contribuirá para pressionar os 

trabalhadores ativos e para achatar os salários para baixo.  O que significa que uma grande 

parcela de alunos oriundos da classe trabalhadora pobre poderá abonar à escola regular em 

busca de cursos técnicos, a fim de se inserir no mercado de trabalho, algo que não garante que 

realmente vão conseguir empregos. Além disso, tal proposta não leva em consideração a 

realidade de desigualdade social. Outra linha da proposta de tal reforma é implementar o 

ensino médio integral, o que consequentemente reduzirá o número de matriculas, já que nem 

todos têm condições de estudar em tempo em integral. Para muitos(as), não existe opção e 

muito menos ―liberdade‖ de escolher por permanecer por mais tempo na escola ou busca um 

curso profissionalizante, o que resta, muitas das vezes, é se inserir em alguma ocupação para 

garantir a sobrevivência diante de um país injusto e desigual. O que nos parece que tal 

proposta vai gerar uma fratura ainda maior entre escola para rico e escola para pobres. 

Outrossim, compreendemos que tal contrarreforma atende aos interesses do capital em 

detrimento da educação pública, tendo em vista que fragilizada a educação pública ao 

começar pela PEC 241que propõe o congelamento de recursos para esta área, e segundo que a 

proposta de ensino médio integral exclui jovens pobres que sem muitas opções deixam as 

escolas em busca de emprego, reduzindo consequentemente as matriculas e os custos com a 

educação.    Enfim, não pretendemos nos aprofundar nesta temática (mas, apenas situar o 

desserviço do governo burguês na área da educação), posto não ser o objetivo deste trabalho. 

Desse modo, uma educação igualitária e democrática é incompatível com a ordem 

capitalista. Por isso, é preciso pensar a educação, não numa perspectiva reformista, mas de ser 

pensada e combinada com estratégias de superação das contradições originais deste modelo, 

no qual a educação serviu historicamente em prol dos interesses da grande elite conservadora.  

Se quisermos contemplar uma educação anticapitalista é necessário, e mais do que nunca 

urgente, romper radicalmente com a lógica do capital. Entendemos que a raiz do problema da 

educação não estar no(a) professor(a) ou no estudante, mas na estrutura desse modelo 
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econômico que transformam o ser humano em máquina, em coisa a serviço da acumulação do 

capital. Nos moldes do capital, a educação funciona como sistema de internalização de 

valores funcionais a reprodução sócio metabólica deste sistema.  Nos termos de Mészáros 

(2005, p.47): ―romper com a lógica do capital na área da educação equivale, portanto a 

substituir as formas onipresentes e profundamente enraizadas de internalização mistificadora 

por uma alternativa concreta abrangente‖.  

A educação tanto pode produzir ―consensos‖, necessário ao sistema de valores 

alienantes quanto pode ser uma via que pode contribuir com a formação da consciência 

crítica. A educação que forma apenas indivíduos para se inserirem no mercado de trabalho, 

como uma máquina humana, absorvendo apenas aquilo que é considerado pelo sistema como 

necessário para alcançar o ―bem-estar‖ individual, destoa de uma educação que tem como 

horizonte a formação do indivíduo em sua totalidade, comprometida com a emancipação da 

humanidade. 

 Um elemento fundamental para descortinar o constituído lugar que a educação vem 

assumindo é possibilitar e estimular a criticidade dos sujeitos diante desse modelo de 

educação, obviamente que não é uma tarefa fácil, mas é possível desde que existam pessoas 

dispostas a lutarem por um modelo de educação, de sociedade anticapitalista. Desse modo, é 

necessário somar a essa tarefa um novo conceito de educação que vá além da educação 

formal, ou seja, uma educação de cunho abrangente que envolva toda a vida dos sujeitos. Para 

isso, segundo Mészáros para mudar essa condição exige uma intervenção consciente de todos 

os domínios do ser social, tanto em nível individual quanto social. Ainda o autor citando 

Marx: ―os seres humanos devem mudar ‗completamente as condições da sua existência 

industrial e política, e, consequentemente, toda a sua maneira de ser‖ (MÉSZÁROS, 2005, 

p.59).  

Desse modo, a raiz de todas as variedades de alienação, encontra-se no trabalho 

alienado, no qual os trabalhadores passam a não se reconhecer como parte constituinte do 

processo de trabalho. Neste prisma, faz-se necessário superar a alienação do processo 

produtivo ―por meio de um novo metabolismo reprodutivo social dos produtores livremente 

associados‖ (IDEM, 2005, p. 60).  O mesmo autor nos faz uma alerta que não basta negar esse 

sistema, mas é necessário transformar radicalmente a estrutura social.  Consideramos que a 

negação é importante quando se tem como horizonte a transformação radical da sociedade.  

Dentro desse processo de transformação, a educação desempenha um importante papel, como 

nos explica Mészáros (2005, p.60): 

 



153 
 

 

Portanto, desde o início o papel da educação é de importância vital para romper com 

a internalização predominante nas escolhas políticas circunscritas à ―legitimação 

constitucional democrática‖ do Estado capitalista que defende seus próprios 

interesses. Pois também essa ―contra internalização‖ (ou contra consciência) exige a 

antecipação de uma visão geral, concreta e abrangente, de uma forma radicalmente 

diferente de gerir as funções globais de decisão da sociedade, que vai muito além da 

expropriação, há muito estabelecida, do poder de tomar todas as decisões 

fundamentais, assim como das suas imposições sem cerimônia aos indivíduos, por 

meio de políticas como uma forma de alienação por excelência na ordem existente. 

 

Assim, a educação pode contribuir (pode ser uma mediação) com desvelamento de 

processos alienantes da consciência humana, por meio de analise crítica e reflexiva sobre as 

contradições do modelo de produção capitalista, bem como criar condições e estratégias 

alternativas concretas de superação da ordem vigente. Segundo Mészáros (2005, p. 65) para 

se efetivar a transcendência do trabalho auto-alienado, dois conceitos devem ser postos em 

primeiro lugar ―a universalização da educação e a universalização do trabalho como atividade 

humana auto-realizadora‖.   
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Neste estudo, traçamos como caminho para compreender a realidade, o materialismo 

histórico dialético. Obviamente que a escolha do referencial teórico que norteia este trabalho 

não foi feita de forma arbitrária, mas se apresenta como um caminho dialético que busca 

atingir o objetivo da investigação concatenado com um novo projeto de sociedade 

anticapitalista. Nesse horizonte, apreendemos o objeto de estudo numa relação profundamente 

relacionada com a divisão de classes e a forma particular como a classe dominante difunde 

suas ideias, tornando-as universais. 

Partimos do pressuposto que a ideologia dominante tem a função de ocultar, mistificar 

as contradições sociais da sociedade capitalista e de seus aparelhos ideológicos (escola, 

família, igreja etc), a fim de manter o status quo do capital, ao contrário desta pesquisa teve 

como objetivo inverso, ou seja, descortinar, desvelar as estruturas aparentemente fixas desse 

sistema assimétrico e desigual que transmite as crianças ideias, valores, princípios por meio 

de um ensinamento de cunho sexista. 

Concentramo-nos na apreensão e análise das expressões da ideologia patriarcal na 

concepção dos brinquedos infantis numa relação assimétrica de papeis de gênero que 

reforçam a dicotomia entre homem e mulher. Dicotomia que, em grande medida, desdobra-se 

em desigualdades entre os sexos.  

Não obstante, apreendemos nesse estudo o patriarcado como sistema de dominação e 

submissão feminina que dá suporte material para o desenvolvimento dessas representações 

ideológicas, encontrando na divisão sexual do trabalho seu pilar central. Tanto que a divisão 

sexual dos brinquedos se encontra radicalmente articulada com a lógica da divisão sexual do 

trabalho. 

Neste âmago, também foi necessário desenvolver uma análise acerca da divisão sexual 

do trabalho, inserida na sociedade capitalista, o qual é fundamental para compreendermos 

como é apropriado o trabalho feminino no âmbito da produção e reprodução do capital. Nessa 

base estrutural e material, o trabalho de mulheres e homens são divididos e hierarquizados, de 

acordo com as características que diferenciam o feminino do masculino, por meio da 

delimitação das diferenças entre os sexos, pretensamente considerados naturais, o que justifica 

e oculta às relações sociais hierárquicas fundadas na desigualdade entre os sexos, e, portanto, 

contribui com a manutenção da opressão das mulheres e supremacia dos homens.   Nesse 

sentido, as categorias de relações sociais de sexo se constroem dentro das relações sociais de 
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produção, e são elas intrínsecas e funcionais a (re) produção desse sistema de dominação-

exploração.  

Considerando a influência dos brinquedos como fator significante na reprodução da 

ideologia patriarcal na infância, realizamos uma análise sobre a categoria Divisão Sexual dos 

Brinquedos Infantis. A divisão sexual dos brinquedos é legitimada ideologicamente e 

estruturada nas bases sociais pelo princípio da separação existente entre brinquedos de 

meninos e brinquedos de meninas, a qual é ancorada na divisão sexual do trabalho, que por 

sua vez, encontra nessa base condições para garantir a produção e reprodução da força de 

trabalho, bem como a exploração e desvalorização do trabalho das mulheres, indispensável à 

lógica de acumulação do capital. Para nós, a divisão sexual do trabalho é uma base material 

determinante para a construção dessa ideologia de naturalização dos sexos.  

Pensando as relações sociais de sexo, Danièle Kergoat (2009), considera que homens e 

mulheres não são produtos do destino biológico, mas são marcados(as) pela divisão social do 

trabalho entre os sexos, a chamada divisão sexual do trabalho. De acordo com Kergoat (2000, 

p.1), a divisão sexual do trabalho tem dois princípios organizativos: o princípio da separação 

(existem trabalhos de homens e trabalhos de mulheres) e da hierarquização (um trabalho de 

homem ―vale‖ mais do que um trabalho de mulher).  Desse modo, a autora aponta que a 

divisão sexual do trabalho resulta de construções sociais, e, portanto, são resultados de 

relações sociais. Esse princípio da hierarquização e separação é justificado por uma suposta 

essencial natural, a qual serve para ocultar o que realmente separa homens e mulheres: as 

relações sociais patriarcais.  

Do mesmo modo, compreendemos que há uma separação naquilo que é considerado 

como ―brinquedo de menina‖ e ―brinquedo de menino‖, segundo sexo biológico. Estes estão 

associados e separados hierarquicamente de acordo com papéis, atividades, habilidades 

consideradas femininas ou masculinas. No tocante aos brinquedos, estes são assimilados 

papéis sociais atribuídos a homens e mulheres à luz do sistema patriarcal/capitalista.  Os 

brinquedos para as meninas estão representados em ―casinhas‖, jogos de panela, pratos, 

vassouras, bonecas similares a bebês reais, que expressam atividades reprodutivas, exercidas 

majoritariamente por mulheres. Enquanto os brinquedos para meninos estão associados ao 

espaço público, e não mantém nenhuma relação com a paternidade responsável, e obrigações 

com as atividades domésticas. 

Nesse sentido, o fato das crianças preferirem brinquedos segundo o sexo nada tem de 

biológico, compreendemos que tais escolhas estão baseadas em determinações e influências 

sociais que vão sendo construídas, desde a infância, por meio de uma educação sexista. 
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É nesse espaço de restrições que meninas e meninos vão construindo sua identidade, 

interiorizam normas, padrões de comportamento assimétricos, conforme o sexo. Desde então, 

os critérios daquilo que podemos ou não fazer é estabelecido de antemão. Desde o nascimento 

as crianças de deparam com um mundo exterior construído por representações daquilo que é 

considerado ―feminino‖ e ―masculino‖. Em um certo momento, confirmar gostos e 

preferências significa afirmar qual sexo pertence. Nesse sentido, logo é definido o que as 

crianças devem vestir, as cores que predominarão em suas roupas, brinquedos, determinando 

o que meninas e meninas devem usar e brincar.  

Os brinquedos produzidos pela indústria capitalista, disponibilizados e referenciados 

pelos adultos para as crianças são carregados de valores e preconceitos da cultura patriarcal, 

incorporam uma dualidade divisionista que estabelece que há brinquedos que são destinados 

às meninas e aqueles destinados aos meninos, simbolizando os papéis hierárquicos entre 

homem e mulher, nos quais o masculino exerce a dominação sobre o feminino. Desse modo, 

compreendemos que a educação sexista ocupa uma posição preponderante na reprodução da 

ideologia patriarcal-capitalista. 

A educação sexista é entendida aqui, não apenas como aquela que diferencia homens e 

mulheres, mas que transforma diferenças em desigualdades sociais naturalizadas como algo 

definido biologicamente pelos sexos. No tocante aos brinquedos e brincadeiras, estes são 

assimilados aos papéis conservadores de gênero, estabelecidos pelo patriarcado como: 

―casinhas‖, jogos de panela, pratos, vassouras, bonecas similares a bebês reais, que expressam 

atividades reprodutivas, exercidas majoritariamente por mulheres. 

Enquanto os brinquedos para meninos estão associados ao espaço público e não 

mantém nenhuma relação com a paternidade, tampouco com as atividades domésticas. Nesse 

sentido, os brinquedos e brincadeiras possuem uma carga ideológica patriarcal que assume na 

socialização das crianças um papel na reprodução das desigualdades nas relações sociais entre 

homens e mulheres.  Nessa perspectiva, a divisão sexual dos brinquedos e brincadeiras 

infantis é ancorada na divisão sexual do trabalho, que por sua vez, encontra nessa base 

condições para garantir a produção e reprodução da força de trabalho, bem como a exploração 

e desvalorização do trabalho das mulheres, indispensável à lógica de acumulação do capital.  

O sistema capitalista se apropria da educação sexista para manter sua produção e 

reprodução por meio das desigualdades patriarcais, afirmando a lógica da subalternização do 

trabalho feminino, aprofundando a dominação e exploração das mulheres. 

A preferência das crianças pelos brinquedos, segundo sexo, não nasce com a criança. 

Quando postos em contato com o mundo exterior, no primeiro momento apresentados pelos 
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seus pais, e posteriormente estendido para a comunidade, começa a apreender as 

características, papeis e comportamento daquilo que é tido como coisa de menina e coisa de 

menino.  E neste contato, compreende acriticamente aqueles valores, princípios normas, 

tomando-os como seus.  Todavia, no contato com outras experiências pode-se dá um salto de 

qualidade na consciência e passar a questionar aquilo que era definido como um modelo 

singular e unívoco de feminilidade e masculinidade.  Neste momento, a crianças pode 

vivenciar novas experiências com o mundo exterior, á medida que este ao se relacionar com 

outros indivíduos que não faz parte da sua família, podendo vir a assumir nova postura diante 

da realidade dada. E neste processo, que a educação tem um papel relevante à medida que 

pode ser determinante para a construção de consciência crítica ou um suporte para a alienação 

da consciência humana.  

Consideramos que podemos produzir saltos de qualidade na consciência por meio da 

educação, questionando e contraponto as velhas e atuais formas de pensar e agir. Sem dúvida 

essa é uma tarefa da classe trabalhadora, essa é uma tarefa revolucionária.  

A pesquisa que desenvolvemos parte de um esforço coletivo na busca de compreender 

como a ideologia patriarcal se expressa em brinquedos e brincadeiras na educação pública 

infantil, em Mossoró/RN.  

Para tanto, importou investigar as determinações materiais e ideológicos do 

patriarcado na definição dos brinquedos infantis.  Neste horizonte, realizamos nossa pesquisa 

de campo na Unidade de Educação Infantil (UEI): Adalgisa Fernandes Moreira e na Escola 

Municipal Monsenhor Mota, ambas, em Mossoró/RN, por meio da materialização de oficinas 

com crianças de 4 a 5 anos. Também realizamos entrevista entrevistas semiestruturadas com 

três educadoras, das respectivas escolas escolhidas como lócus de pesquisa, no intuito de 

identificar junto às educadoras quais as principais brincadeiras e brinquedos, segundo o sexo 

das crianças, são estabelecidos na educação infantil, a fim de analisar se correspondia a lógica 

da divisão sexual do trabalho.  

Diante dos resultados obtidos com as oficinas, podemos perceber que as crianças 

escolhem os brinquedos segundo o sexo. Percebe-se também a presença do racismo na 

escolha dos brinquedos, tendo em vista que as crianças se negaram a brincar com uma  boneca 

negra por concebê-la como ―feia, ―preta‖, ―ridícula‖. Em contrapartida, tratando-se da boneca 

branca e loira, todas as meninas a acharam bonita,  inclusive os meninos, embora afirmaram 

que não podiam brincar porque ―boneca é coisa de mulher‖, e portanto, para eles, não é  

brinquedo de menino.  Percebemos que durante a oficina, as crianças mostraram  resistência 

em ter  contato com brinquedos apresentados como do sexo oposto.  
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Em relação às entrevistadas, constatamos que elas incorporam na prática profissional 

princípios religiosos, que contribui coma reprodução práticas que reforçam os ditames do 

sistema patriarcal-capitalista, por meio de ensinamentos de cunho conservador, por vezes 

preconceituosos e estigmatizastes, à medida que acabam rejeitando a introdução da discussão 

de gênero devido suas crenças pessoas.  Todas as professoras percebem as diferenças entre 

meninas e meninos como algo natural, inerente a suposta natureza humana, ao passo que 

associam as características, e consequentemente os brinquedos e brincadeiras ao sexo 

biológico das crianças.  Ainda afirmam que os brinquedos podem influenciar na orientação 

sexual das crianças, apenas uma afirma que não interfere, desde que a brincadeira seja 

coletiva, no entanto a fala dela é permeada por contradições, ao passo que afirmar que se 

fosse para presentear um menino com uma boneca não daria. Também acreditam que a 

distinção das brincadeiras e brinquedos é reflexo da sociedade, como se a escola estivesse 

deslocada dessa relação.   

  Neste prisma, a configuração dos brinquedos que nos são apresentados reforça a 

hierarquização e bipolarização entre os sexos, bem como um conjunto de características 

atribuídas ao ―feminino‖ e ao ―masculino‖. E nesta estruturação são levados a seguir apenas 

uma forma de ser homem e ser mulher numa sociedade dividida em classes de sexos. 

Neste horizonte, a divisão sexual dos brinquedos é legitimada ideologicamente e 

estruturada nas bases sociais pelo princípio da separação existente entre brinquedos de 

meninos e brinquedos de meninas, a qual é ancorada na divisão sexual do trabalho, que por 

sua vez, encontra nessa base condições para garantir a produção e reprodução da força de 

trabalho, bem como a exploração e desvalorização do trabalho das mulheres, indispensável à 

lógica de acumulação do capital. Para nós, a divisão sexual do trabalho é uma base material 

determinante para a construção dessa ideologia de naturalização dos sexos.  

Assim, compreendemos que o brinquedo é funcional ao capital, à medida reforça a 

divisão sexual do trabalho, o qual é imprescindível para produção e reprodução do capital e 

contribui, de sobremaneira, com a manutenção e redução de custo para o capital.  

Em meio um modelo binário entre os sexos, alternativas de brinquedos que  desviam-

se do padrão ―feminino e masculino‖  são marginalizados e basicamente  inexistes. Desse 

modo, enquanto brinquedos e brincadeiras estiverem associados a significados, ditos, do 

feminino e masculino, que hierarquizam, separam, dividem, polarizam coisas e pessoas, 

estaremos apresentando para meninas e meninos um mundo excludente, desumano, 

desrespeitoso, antidemocrático, preconceituoso, perpetuando assim, a desigualdade social 

entre homens e mulheres. 
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Em suma, esta pesquisa foi, em todas as suas etapas, um grande desafio para encontrar 

procedimentos investigativos adequados para analisar a especificidade de crianças tão 

pequenas, em especial frente às questões relacionadas às relações sociais de sexo.  

Encontramos nas brincadeiras e exposição de imagens de brinquedos uma das formas das 

crianças expressarem suas vivências.   

Neste prisma, a pesquisa de campo indica que ainda há muitos estereótipos no uso de 

brinquedos. Os resultados da pesquisa também mostram que a hierarquização e  divisão de 

papéis, segundo o sexo são ainda  mantidas  em um ambiente coletivo e público de educação 

infantil.  

Outra questão, e a concepção das próprias professoras das Unidades de Educação 

Infantil, onde realizamos a pesquisa, ao associar o fato dos meninos também brincarem com 

boneca a simples questão que um dia serão pais, o qual parece toda a simbologia que carrega 

os brinquedos a figura do patriarcado, do homem como pai.  

Nossa pesquisa mostrou que meninas e meninos vivenciam várias significações das 

relações sociais de sexo em diferentes temporalidades, escola, família, nas brincadeiras, 

brinquedos, que por vezes, reproduzem a ideologia patriarcal. Vale frisar que as crianças não 

são passivas na sociedade, entretanto, os brinquedos tipificados segundo o sexo, 

disponibilizados e referenciados pelos adultos acabam por absorver e reproduzir os 

significados  do sistema patriarcal-capitalista.  Ao mesmo tempo em que limita a 

possibilidade de meninas e meninos vivenciarem o ser humano em sua pluralidade.   

Compreendemos que brinquedos e brincadeiras tem uma função privilegiada na 

aprendizagem infantil, podendo ser determinante para construção de um brincar livre, de 

respeito às diferenças, como pode ser um depositário de preconceitos, binarismo e 

representações dicotômicas de homens e mulheres, à medida que interação com brinquedos e 

brincadeiras vão construindo relações sociais e conhecimento a respeito do mundo em que 

vivem, do lugar que ocupam na sociedade, e nesta relação elas se apropriam do mundo 

exterior e das normas de comportamento que correspondem ao ―certo ou ―errado‖, que, por 

vezes, reforça processos alienantes do que é considerado ―coisa de menina‖ e ―coisa de 

menino‖, pondo assim, um limite claro nas relações entre homens e mulheres. 

Percebe-se também que a interferência dos adultos na escolha dos brinquedos é 

decisiva para transmissão de atitudes e comportamentos sexistas, posto apresentam para as 

crianças a imagem do que é ser menino e menina, os tipos de brinquedos, roupas, papéis que 

lhes são atribuídos, expõe o dualismo nas relações sociais entre os sexos, e tudo que não se 

encaixa nos dois perfis são tidos como ―anormal‖.  
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Em suma, percebe-se uma nítida divisão sexual dos brinquedos e brincadeiras infantis, 

havendo uma rejeição por uma boa parte dos meninos de brincar com brinquedos tidos de 

meninas e o discurso das meninas também é marcado por essa divisão. 

Nesse prisma, faz-se necessário investirmos na educação popular e feminista, que 

aproxime esse movimento das camadas populares, no intuito de construir novos princípios e 

valores junto aos filhos e filhas da classe trabalhadora, a fim de desvendar as contradições que 

permeiam as relações sociais de sexo.  Tais iniciativas se constituem como estratégias e 

táticas, no sentido de desconstruir valores, pensamentos e hábitos do sistema patriarcal-

capitalista e racista. Nesse pressuposto, é preciso que o movimento feminista desenvolva 

ações/atividades nas escolas, na comunidade, enfim, nos espaços de participação popular.  

Essas ações podem ser desenvolvidas em diferentes formas, por meio de oficinas, seminários, 

palestra, encontros, roda de conversa, dentre outros. Essas iniciativas podem contribuir com a 

formação da consciência crítica dos sujeitos sobre as contradições desse sistema, 

reconhecimento das opressões sofridas cotidianamente, desconstrução de concepções 

engessadas, preconceituosas, estigamizantes, enfim, do poder colossal em que o patriarcado 

põe homens e mulheres em condições hierarquicamente diferentes. Desse modo, 

compreendemos que tais ações podem somar com a luta pela construção de uma cultura do 

respeito, assentada numa nova sociedade anticapitalista.  

Afim de um maior aprofundamento sobre essa realidade pouco estudada, faz-se 

necessários outros estudos e pesquisas em torno dessa temática, objetivando, subsidiar e 

instrumentalizar a luta pela construção de uma educação libertária e feminista associada com 

a luta pela construção de  nova ordem societária anticapitalista. 

Ao finalizar, esperamos que este trabalho contribua para que as crianças de hoje e de 

amanhã possam brincar e experimentar todos os brinquedos de uma forma democrática e 

livre. Esperamos também, que um dia não exista mais separação entre brinquedos entre os 

sexos, e que todas as crianças possam vivenciar e brincar sem dicotomias, binarismo e 

assimetrias. E que todas as crianças, homens e mulheres sejam realmente livres e plenos.  

Concluímos, parafraseando Simone de Beuvoir (1970), com a certeza que ninguém nasce 

menina ou menino, torna-se!  
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APÊNDICE 1 

ROTEIRO PARA ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA 

 

Sexo: ( ) Masculino ( ) Feminino  

 

Idade:_____ anos  

 

Naturalidade: ______________________________  

 

Formação __________________ Tempo de magistério__________________________ 

N° de alunos ___________________   Série que leciona__________________ 

 

Tem Filhos/(as)? ______________________________  

 

Sexo dos filhos/a(s)    (  )  Meninas  Meninos ( )   Idade ___________________ 

 

Segundo a classificação do IBGE em qual categoria de cor você se define?  

Branca ( ) Negra ( ) Parda ( ) Amarela ( ) Indígena ( )  

 

Religião:  

( ) Católica ( ) Evangélica ( ) Espírita ( ) Afro-brasileira  

( ) Judaica ( ) Islâmica ( ) Não tem religião ( ) Ateu/ateia  

Outra:__________________________________  

 

Estado civil: ( ) Solteiro/a ( ) Casado/a ( )Separado/a  

( ) Divorciado ( ) União Estável ( )Viúvo/a  

Outra:__________________________________  

 

Profissão/Ocupação:______________________________  

 

Renda: ( ) 0-1 Salário mínimo ( ) 2- 4 Salários mínimos  

( ) 4-6 Salários mínimos ( ) Acima de 6 Salários mínimos  

 

Participa de movimentos sociais?  

( ) SIM ( ) NÃO Qual?_______________________________ 

 

1-  Existe Diferenças entre meninas e meninos ? Se sim, quais? Identifica alguma 

desigualdade? Caso sim, você trabalha de alguma forma em sala de aula? 

2- Quais são as brincadeiras mais vivenciadas pelas crianças na sala de aula e no recreio? 

3- Como você costuma trabalhar com brinquedos e brincadeiras na sala de aula? A definição 

dos brinquedos e brincadeiras se dá a partir de quê? 

 4- Na hora de brincar, quais são os brinquedos preferidos das meninas e dos meninos? 
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5- Você acha que existe brinquedos e brincadeiras mais adequadas para meninas e meninos 

de acordo com o sexo? Existe diferenças nos brinquedos e nas brincadeiras das meninas e dos 

meninos? 

6- Você acredita que os brinquedos podem influenciar na sexualidade das crianças? Caso sim, 

como e por quê? 

7- Para você existe alguma influência dos brinquedos e brincadeiras na construção na 

educação/formação das crianças? Você acha que os brinquedos podem influenciar no modo 

de pensar, agir e comportar-se das crianças em relação ao mundo? Como seria essa 

influência?  

8- Você conhece o veto da discussão da ideologia de gênero nas escolas? O que pensa sobre? 
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APÊNDICE 2 

GUIA DE ROTEIRO DE OFICINAS 

 

 

Local: ______________________________ 

Tema da oficina: Dia do Brinquedo  

Tempo de duração:  ______________________________ 

Público alvo: Crianças de 5 a 5 anos  

 Encontro – Data: ____/____/2016 

Horário: h00minh às h00minh. 

 

OBJETIVO GERAL:. Identificar, por meio de oficina, como se expressa a divisão sexual 

dos brinquedos e brincadeiras, na educação pública infantil, em Mossoró/RN, tomando por 

base a apreensão das crianças sobre os brinquedos e brincadeiras na construção das diferenças 

estereotipadas de gênero. 

 

  OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Identificar como a educação pública infantil, em Mossoró, estabelece os brinquedos e 

brincadeiras para as crianças, segundo o sexo; 

 Observar se brinquedos e brincadeiras da educação pública infantil reforça as 

possíveis diferenças atribuídas ao ―feminino ou masculino‖;  

 Observar se as crianças escolhem os brinquedos, segundo o sexo; 

 Observar se existe divisão de grupos de meninas e meninos nas brincadeiras;  

 Identificar se meninas e meninos associam os brinquedos aos supostos papéis sociais 

atribuídos a homens e mulheres 
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 Analisar como a divisão sexual do trabalho se materializa em brinquedos e 

brincadeiras infantis; 

 Observar se nas brincadeiras entre meninas e meninos aparecem elementos de 

dominação, submissão, poder, preconceito; 

 Identificar quais são os brinquedos preferidos de meninas e meninos; 

 Observar se existem diferenças nos brinquedos e nas brincadeiras, segundo o sexo; 

 Analisar que as crianças relacionam os brinquedos com habilidades, aptidões e 

comportamentos tidos de menina ou de menino. 

 

Desenvolvimento: Criar um ambiente, onde as crianças possam interagir com vários 

brinquedos, em um momento de brincadeiras, possibilitando que as crianças dramatizem as 

suas próprias vivências de gênero, através de brinquedos de brincadeiras, a fim de desvendar 

os significados ideológicos presente nos brinquedos que influenciam na forma de pensar, agir 

e reproduzir facetas de uma cultura que separa homens e mulheres, atribuindo-lhes valores 

sociais dominantes. No segundo momento será feito uma exposição de fotos/imagens de 

menino brincando com bonecas, casinha, panelinhas, pratinhos, etc, e de meninas brincando 

com bola, carrinho, bonecos heróis, etc, tendo como objetivo observar o comportamento e 

opinião das crianças, diante das imagens, bem como identificar se meninas e meninos 

atribuem significados e valores sexistas aos brinquedos e brincadeiras.  

 

Materiais: Sala. Brinquedos.  Imagens/fotos de brinquedos 
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APÊNDICE 3 

TERMO DE ASSENTIMENTO 

 

Você está sendo convidado(a) como voluntário(a) a participar da pesquisa ―DIVISÃO SEXUAL DOS BRINQUEDOS 

INFANTIS: uma reprodução da ideologia patriarcal‖.  Neste estudo pretendemos identificar como a educação pública, em 

Mossoró, estabelece os brinquedos e brincadeiras para as crianças, segundo o sexo, compreendendo-o como um dos 

elementos preponderante na reprodução da divisão sexual do trabalho na educação infantil.  O motivo que nos leva a estudar 

esse assunto surgiu a partir da necessidade de compreender como a ideologia patriarcal se expressa nos brinquedos e 

brincadeiras infantis. 

Para este estudo adotaremos o(s) seguinte(s) procedimento(s): realizaremos estudo bibliográfico e pesquisa campo na 

Unidade de Educação Infantil (UEI): Adalgisa Fernandes Moreira e na Escola Municipal Monsenhor Mota, ambas, em 

Mossoró/RN, por meio da materialização de oficinas com crianças de 4 a 5 anos, matriculadas no maternal I e II. 

Realizaremos também entrevistas semiestruturadas com os/as educadores (as) das creches, a fim de investigar como eles 

compreendem a divisão sexual dos brinquedos e das brincadeiras infantis. 

Para participar deste estudo, o responsável por você deverá autorizar e assinar um termo de consentimento. Você não terá 

nenhum custo, nem receberá qualquer vantagem financeira. Você será esclarecido(a) em qualquer aspecto que desejar e 

estará livre para participar ou recusar-se. O responsável por você poderá retirar o consentimento ou interromper a sua 

participação a qualquer momento. A sua participação é voluntária e a recusa em participar não acarretará qualquer penalidade 

ou modificação na forma em que é atendido(a) pelo pesquisador que  irá tratar a sua identidade com padrões profissionais de 

sigilo. Você não será identificado em nenhuma publicação. Este estudo apresenta risco mínimo, isto é, o mesmo risco 

existente em atividades rotineiras como conversar, tomar banho, ler etc. Apesar disso, você tem assegurado o direito a 

ressarcimento ou indenização no caso de quaisquer danos eventualmente produzidos pela pesquisa. 

Os resultados estarão à sua disposição quando finalizada. Seu nome ou o material que indique sua participação não será 

liberado sem a permissão do responsável por você. Os dados e instrumentos utilizados na pesquisa ficarão arquivados com o 

pesquisador responsável por um período de 5 anos, e após esse tempo serão destruídos. Este termo de consentimento 

encontra-se impresso em duas vias, sendo que uma cópia será arquivada pelo pesquisador responsável, e a outra será 

fornecida a você. Eu, __________________________________________________, portador(a) do documento de Identidade 

____________________, fui informado(a) dos objetivos do presente estudo de maneira clara e detalhada e esclareci minhas 

dúvidas. Sei que a qualquer momento poderei solicitar novas informações, e o meu responsável poderá modificar a decisão 

de participar se assim o desejar. Tendo o consentimento do meu responsável já assinado, declaro que concordo em participar 

desse estudo. Recebi uma cópia deste termo assentimento e me foi dada a oportunidade de ler e esclarecer as minhas dúvidas. 

 

 

Mossoró, ____ de ______________ de 20____ . 

 

_____________________________________ 

Assinatura do(a) menor 

_____________________________________ 

Assinatura do(a) pesquisador(a) 

 

Quaisquer esclarecimentos, favor entrar em contato com a  pesquisadora responsável: Antonia Camila de Oliveira 

Nascimento - e-mail: camyla.oliveira25@gmail.com 

Rua Marechal Hermes, Paredões, Mossoró/RN - CEP: 59618-160. Fone: (84)9 9815-8131 
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APÊNDICE 4 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE ESCLARECIDO 

 
Você está sendo convidado(a) como voluntário(a) a participar da pesquisa ―DIVISÃO SEXUAL DOS BRINQUEDOS INFANTIS: uma 

reprodução da ideologia patriarcal‖.  Neste estudo pretendemos identificar como a educação pública, em Mossoró, estabelece os brinquedos e 

brincadeiras para as crianças, segundo o sexo, compreendendo-o como um dos elementos preponderante na reprodução da divisão sexual do 

trabalho na educação infantil.  O motivo que nos leva a estudar esse assunto surgiu a partir da necessidade de compreender como a ideologia 

patriarcal se expressa nos brinquedos e brincadeiras infantis. Para este estudo adotaremos o(s) seguinte(s) procedimento(s): realizaremos 

estudo bibliográfico e pesquisa campo na Unidade de Educação Infantil (UEI): Adalgisa Fernandes Moreira e na Escola Municipal 

Monsenhor Mota, ambas, em Mossoró/RN, por meio da materialização de oficinas com crianças de 4 a 5 anos, matriculadas no maternal I e 

II. Realizaremos também entrevistas semiestruturadas com os/as educadores (as) das creches, a fim de investigar como eles compreendem a 

divisão sexual dos brinquedos e das brincadeiras infantis. Este estudo prevê riscos mínimos, tais como possíveis constrangimentos ou 

desconfortos durante a entrevista, não sendo revelado o seu nome nos resultados da pesquisa. As entrevistas serão confidenciais, sendo 

realizadas em local e horário a serem combinados com o (a) entrevistado (a), em ambientes em que a privacidade dos sujeitos participantes 

seja respeitada, estando presente apenas a pesquisadora. O (a) senhor (a) não é obrigado (a) a responder aquilo que não desejar, podendo 

solicitar interrupções a qualquer tempo e recusar resposta a alguma pergunta que considere inconveniente ou desnecessária. Poderá também 

desistir da pesquisa em qualquer momento, mesmo que tenha assinado este termo de consentimento. O tempo de duração da entrevista será 

de acordo com sua própria disposição. 

Embora na pesquisa estejam previstos riscos mínimos, se o (a) senhor (a) se sentir prejudicado (a), será realizado um acordo entre 

a pesquisadora e o (a) sujeito (a) da pesquisa para indenizá-lo (a) ou ressarci-lo(a) de eventual prejuízo. O (a) senhor (a) não terá nenhum 

gasto financeiro por qualquer procedimento executado por essa pesquisa. 

            Esperamos que os objetivos da investigação sejam atingidos, quais sejam: analisar relações de gênero presente no Programa Bolsa 

Família (PBF), e de seus impactos para a vida das mulheres beneficiárias do programa.  Outrossim, a reflexão busca trazer elementos e 
conceitos para repensar as relações sociais de gênero. Para se tornar mais preciso, vislumbra-se ir além da constatação de desigualdades, em 

busca de articular esta descrição do real com uma reflexão sobre os processos pelos quais a sociedade e o Estado burguês se utilizam destas 

supostas diferenciações para hierarquizar e naturalizar as desigualdades entre os sexos.  

 

TERMO DE CONSENTIMENTO 
 Declaro que após ter sido informado(a) sobre os motivos, objetivos e procedimentos da pesquisa intitulada ―DIVISÃO SEXUAL 

DOS BRINQUEDOS INFANTIS: uma reprodução da ideologia patriarcal‖.   desenvolvida sob a responsabilidade da pesquisadora Antonia 

Camila de Oliveira Nascimento, mestranda do Programa de Pós-Graduação em Serviço Social e Direitos Sociais da Universidade do Estado 

do Rio Grande do Norte (PPGSS/UERN), sendo a mesma orientada pela Prof.ª Dr.ª Mirla Cisne Álvaro, e tendo sido garantido o anonimato 
das minhas declarações, bem como o direito de eu não participar ou de me retirar da pesquisa em qualquer fase do seu desenvolvimento, sem 

que isso traga algum prejuízo para mim, que não terei nenhuma despesa financeira devido a minha participação, e que poderei pedir novos 

esclarecimentos em qualquer tempo na realização da pesquisa, concordei, espontaneamente, em participar desta pesquisa. 

 

Mossoró, ____ de ______________ de 20____ . 

 

_____________________________________ 

Assinatura do(a) entrevistado(a) 

_____________________________________ 

Assinatura do(a) pesquisador(a) 

 

Quaisquer esclarecimentos, favor entrar em contato com a pesquisadora responsável: Antonia Camila de Oliveira Nascimento - e-

mail: camyla.oliveira25@gmail.com. Rua Marechal Hermes, Paredões, Mossoró/RN - CEP: 59618-160. Fone: (84)9 9815-8131 
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APÊNDICE 5 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE ESCLARECIDO 

 

Você está sendo convidado(a) a consentir a participação de seu filho(a) e/ou tutelado(a) como 

voluntário(a),  em uma pesquisa. Após ser esclarecido(a) das informações a seguir, no caso de 

consentimento em fazer parte do estudo, assine ao final deste documento, que está em duas vias. Uma 

delas é sua e outra do pesquisador responsável. 

Desde logo fica garantido o sigilo das informações. Em caso de recusar não haverá penalizações de 

forma alguma 

INFORMAÇÕES SOBRE A PESQUISA 

Título do projeto: 

Pesquisador responsável: Antonia Camila de Oliveira Nascimento  

Telefone para contato: (84) 9 9815-8131 

Email: camyla.oliveira25@gmail.com 

 

O objetivo deste estudo é identificar como a educação pública, em Mossoró, estabelece os 

brinquedos e brincadeiras para as crianças, segundo o sexo, compreendendo-o como um dos elementos 

preponderante na reprodução da divisão sexual do trabalho na educação infantil.  O motivo que nos 

leva a estudar esse assunto surgiu a partir da necessidade de compreender como a ideologia patriarcal 

se expressa nos brinquedos e brincadeiras infantis. Para este estudo adotaremos o(s) seguinte(s) 

procedimento(s): realizaremos estudo bibliográfico e pesquisa campo na Unidade de Educação Infantil 

(UEI): Adalgisa Fernandes Moreira e na Escola Municipal Monsenhor Mota, ambas, em Mossoró/RN, 

por meio da materialização de oficinas com crianças de 4 a 5 anos, matriculadas no maternal I e II. 

Realizaremos também entrevistas semiestruturadas com os/as educadores (as) das creches, a fim de 

investigar como eles compreendem a divisão sexual dos brinquedos e das brincadeiras infantis. Não 

haverá, por conseguinte, nenhuma despesa financeira relacionada com a participação do seu filho(a)  

na mencionada pesquisa 

 

_____________________________________ 

Assinatura do(a) responsável  
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 APÊNDICE 6 

FIGURAS-IMAGENS 

 

         
Figura 6- Menina e menino brincando com brinquedos, considerados do sexo oposto.  
FONTE: www.tempojunto.com   FONTE: http://flavio-10.blogspot.com.br     FONTE: revistacrescer.globo.com 

 

 
Figura 7- Menino brincando com máquina de lavar roupas. Menina brincando com trenzinho. Menino brincando com 

Barbie 
 

FONTE: oficinadeimagens.org.br                  FONTE: pt.depositphotos.com                    FONTE: correio24horas.com.br 

 

 

 

 

              Figura 8- Crianças brincando de salão de beleza 

              FONTE: sosmulherefamilia.blogspot 
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              Figura 9- Menina jogando futebol 

              FONTE: indiretasmaternas.com.br 
 

 

                Figura 10 - Menino (branco) e menina (negra) brincando com uma boneca 

               FONTE: www.nlucon.com 
 

  


