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RESUMO
Este estudo objetiva identificar as principais representações sociais, de gênero,
circulantes no contexto da educação infantil, bem como conhecer como se
estabelecem as relações de gênero/poder nesse contexto, sob uma perspectiva
foucaultiana. Realizou-se pesquisa do tipo etnográfico em uma unidade pública de
educação Infantil de ensino pré-escolar (UEI), no Estado do Rio de Janeiro.
Observaram-se as relações das crianças e seus pares, bem como as relações das
professoras com as crianças, em sala de aula e nos espaços exteriores, nas horas
de recreação. Focalizaram-se, sobretudo, os brinquedos e as brincadeiras das
crianças nesse contexto, por considerá-los um dos principais meios de socialização,
na faixa etária de 0 a 6 anos. Os dados demonstram que o cotidiano do ensino préescolar, através do currículo, das práticas pedagógicas e das relações que se
estabelecem entre as crianças, principalmente no seu brincar, produz
representações e relações de gênero/poder que podem se constituir em
desigualdades e discriminações entre meninas e meninos e interferir no processo de
formação das identidades de gênero das crianças. Assinala-se a necessidade de
medidas e ações, tanto no plano das políticas públicas, quanto no cotidiano do
ensino pré- escolar, no sentido da desconstrução da díade gênero/poder, no âmbito
da educação infantil.
Palavras-chaves: gênero; brinquedos; representações sociais; relações de poder.
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ABSTRACT
The objective of this study is to identify the main social representations of gender,
circulating within the early childhood education context, and to know how the
relations of gender/power are established in this context, under a foucaultian
perspective. An ethnographic research took place in a preschool unit in Rio de
Janeiro state area. During the research it had been observed the relationships
between the children and their peers, and between children and teachers, inside the
classroom and outside during free time. The focus was mainly children’s toys and
plays in this context, considering them one of the main forms of socialization in the 0
to 6 age group. The collected data shows that the daily practice of teaching
preschool through the preschool curriculum, teaching practices and the relationships
that are established between the children, especially in their play, produce
representations and relations of gender/ power that can constitute inequalities and
discrimination between girls and boys, interfering in the young child’s process of
building a gender identity. The need of measures and actions, not only through public
policies, but also through daily practices in the preschool teaching is pointed out, in
the sense of deconstructing the dyad gender/power in the early childhood circuit.
Keywords: gender; toys; social representations; power relationship
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RÉSUMÉ
Cette étude a pour but d’identifier d’une part les principales représentations sociales
des sexes telles que l’on peut les observer dans le contexte éducatif de l’enfant, et
d’autre part de vérifier comment s’établissent les rapports entre sexe et pouvoir dans
ce même contexte, dans une perspective foucaultienne. Une recherche de type
ethnographique a été réalisée dans une unité d’éducation infantile de l’enseignement
pré-scolaire (UEI) dans l’État de Rio de Janeiro. Nous avons observé les rapports
des enfants entre eux, les rapports des instituteurs et des enfants, en salle de classe
et en dehors, lors des récréations. Nous nous sommes intéressés surtout aux jouets
et aux jeux des enfants dans ce contexte, car nous les considérons comme l’un des
principaux modes de socialisation dans la tranche d’âge des 0-6 ans. Les données
montrent que le quotidien de l’enseignement pré-scolaire, à travers les activités, les
pratiques pédagogiques et les rapports qui s’établissent entre les enfants, surtout
dans leurs jeux, est source de représentations et de rapports entre sexe et pouvoir
qui peuvent s’ériger en inégalités et discriminations entre filles et garçons et ainsi
interférer dans le processus de formation des identités sexuelles chez les enfants.
Nous signalons la nécessité de prendre des mesures et mener des actions, aussi
bien sur le plan politique public que dans le quotidien de l’enseignement pré-scolaire
pour ce qui est de déconstruire le binôme sexe/pouvoir dans l’éducation infantile.
Des mots clés: sexe/genre, jouets, représentations sociales, rapports de pouvoir.
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