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Introdução
	O trabalho aqui apresentado Trata-se de uma pesquisa de mestrado na área da Sociologia da Educação da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo. resulta da investigação sobre os significados de gênero presentes no uso social dos tempos escolares, ou seja, nas relações entre as crianças e destas com distintos padrões e formas de controle impostos pelos adultos que são chamados a se responsabilizar pela instituição escolar. Foi um longo caminho de construção do objeto tal qual o apresento. A certeza de que a escola é um espaço dinâmico e que, portanto, também transforma através das relações entre seus/as atores/atrizes fez com que eu escolhesse a etnografia escolar A discussão da metodologia utilizada não será explorada no presente trabalho que pretende apresentar a discussão e análise de alguns dados obtidos na pesquisa. para desenvolver a pesquisa.
	No início da pesquisa minhas questões norteadoras iniciais eram outras, meu foco estava voltado para a instituição escolar em si, se reproduzia estereótipos Segundo o “guia prático para educadores e educadoras” do NEMGE/USP (1996), “estereótipo de gênero é uma opinião pré-determinada que afeta as relações interpessoais. O estereótipo aparece como uma forma rígida, anônima, reproduz imagens e comportamentos, separa os indivíduos em categorias. Um exemplo de estereótipo de gênero: as meninas são choronas e os meninos não podem chorar” (NEMGE/USP, 1996, p.3).
, se havia alguma forma de superação dos mesmos e de que modo eles contribuíam na construção das identidades de gênero de meninos e meninas. Durante o desenvolvimento da pesquisa, a partir de leituras sobre etnografia, do diálogo constante com a teoria e do estranhamento causado pela forte atuação das crianças da classe pesquisada, meu foco voltou-se para as relações sociais entre elas nos diversos tempos escolares. Tempos esses que são construídos socialmente, que contém uma intencionalidade institucional expressa em suas formas de organização e controle, mas que ainda assim são tempos dinâmicos pois neles atuam e interagem diversos atores e atrizes: meninos, meninas, homens, mulheres, alunos e alunas, professores e professoras, funcionários e funcionárias. Na observação das relações entre estes/as ganharam destaque as categorias gênero e tempos escolares. O uso social dos tempos escolares é, portanto, analisado sob a ótica das relações de gênero, onde a criança é colocada no centro do debate, sendo valorizado seu ponto de vista sobre os acontecimentos observados, ou seja, as crianças são vistas como atrizes e atores sociais, que participam “aqui e agora” da vida, construindo e transformando a realidade em sua volta e não mini adultos/as esperando “o que deverão ser”, elas são centrais na pesquisa enquanto sujeitos que sentem, pensam, vivem, participam e transformam a realidade social à sua volta.

1. O contexto e o desenvolvimento da pesquisa
	A pesquisa foi realizada em uma escola pública municipal da periferia da cidade de São Paulo. Optei pela rede pública municipal considerando a especificidade das políticas públicas para a educação na gestão 2001-2004, que tinha como diretrizes a construção da qualidade social da educação, a democratização do acesso e permanência e a democratização da gestão da escola e como desdobramentos desses princípios um movimento de reflexão sobre o currículo e a formação contínua das/os educadoras/es, incluindo nesta discussão questões relacionadas à gênero. Considerei ainda, a facilidade de acesso, uma vez que a opção pela investigação etnográfica exigiria inúmeras visitas à escola.
	As observações incidiram sobre as crianças de um quarto ano do ciclo I em suas relações e delas com as pessoas adultas em diversos tempos escolares, caracterizados por maior ou menor controle adulto. São eles: as aulas ministradas em sala de aula, sala de leitura, recreio e educação física. As observações eram realizadas duas vezes por semana e duravam em média duas horas. Além das observações, foram realizadas entrevistas com as crianças, foram distribuídos questionários para caracterização da comunidade atendida pela escola e foram analisados documentos oficiais da mesma. A pesquisa de campo teve a duração de dez meses, com média de 80 visitas à escola e 140 horas de observação.

2. A escola “Carlos Drummond” Todos os nomes que aparecem na pesquisa são fictícios. e sua comunidade
	A escola Carlos Drummond foi criada em 2001 e atende aproximadamente 1.600 alunos/as. É uma escola grande e funciona em três turnos. O prédio possui três andares e na parte externa existem duas quadras descobertas. 
	Quanto à caracterização da comunidade atendida pela escola Essa caracterização foi elaborada por meio da análise de questionários elaborados pela escola e distribuídos à comunidade., a maioria das famílias que vieram para o bairro em que a mesma está inserida é de população de baixa renda, muitas procedentes de favelas de outros bairros pobres, a maioria têm suas origens em outros estados (principalmente norte e nordeste), um número significativo de famílias têm um grande número de filhos (entre quatro e oito filhos), as ocupações tanto de pais quanto de mães são de baixo prestígio social (a maioria são empregados/as domésticos/as e ocupações manuais não especializadas), suas moradias em sua maioria são construídas em mutirão ou fazem parte de programas de habitação populares, o nível de escolaridade é baixo, nenhum membro das famílias pesquisadas possui nível superior completo, a maioria das famílias possui Ensino Fundamental incompleto com grande número desistente ainda nas séries iniciais. No que diz respeito à infra-estrutura, as famílias pesquisadas possuem apenas o básico para viver: água, luz, algumas casas não possuem ferro elétrico e apenas cinco das duzentas e duas famílias têm computador. O meio comum de acesso de acesso à informação ainda é a TV, sendo que o canal de TV mais assistido é o SBT. 

3. Gênero O conceito de gênero utilizado nas análises tem como fundamentação teórica uma perspectiva construcionista social (Scott, 1995; Connell, 1997; Nicholson, 2000). e tempos A categoria tempo aqui parte de uma perspectiva sociológica, é portanto, entendido como tempo social (Pesavento, 1991) e trabalhado sob  uma ótica foucautiana na análise dos tempos escolares (Foucault, 2004). escolares: as interações infantis
	As questões de gênero estão presentes em todas as esferas da vida social, são uma forma de significar as relações de poder, instituem hierarquias, constroem sujeitos em conjunto com outras categorias.
	As diversas maneiras como esses significados aparecem dependem da organização dos contextos em que se dão as relações, do controle exercido com intensidades maiores ou menores sobre as crianças, da linguagem utilizada pelas pessoas envolvidas nessas relações e os símbolos que essas linguagens carregam. A união desse conjunto de fatores nos apresenta um quadro múltiplo e dialógico, onde correlações de forças se entrelaçam e constroem as mudanças e as permanências. Vejamos então como a pesquisa nos ajuda a refletir sobre essas questões.


3.1 – Os tempos escolares com maior controle adulto
	Para que a instituição escolar cumpra seu principal objetivo que é a aprendizagem de seus alunos, ela se utiliza de diferentes formas de controle: controle do tempo, das atividades e das crianças. Esse controle pode ser formal, como as regras explicitadas no regimento escolar, por exemplo, os rígidos horários, as seriações, classificações, formas de organização da sala de aula, filas, enfim, os rituais que provêm de longínquos anos e que ainda servem de paradigma de eficiência escolar, de bom uso do tempo. Outra maneira de controle – menos formal, porém com uma força tão grande quanto as mais formais – se dá por meio da autoridade adulta, que se expressa em falas, gestos, olhares, entre atitudes. 
	As crianças aprendem desde muito cedo a conviver com as regras escolares e com a autoridade adulta, porém buscam caminhos alternativos para burlá-las e, interagindo entre si, construir um mundo de relações muitas vezes alheio à mais planejada aula. Com o objetivo de trazer à tona os significados de gênero presentes nessas relações e de que forma estavam ou não relacionados com o controle escolar, observei como meninas e meninos se comunicavam nos tempos escolares. O que se tornou evidente é que as relações de gênero não estão relacionadas necessariamente a sexo, ou seja, os significados encontrados nas relações entre as crianças não se encaixavam na crença muito difundida de que o comportamento das meninas e dos meninos seriam diferenciados por uma questão de natureza do masculino e do feminino ou de uma socialização para papéis de homens ou mulheres. Na verdade, eles estavam muito mais entrelaçados com questões de classe e raça/etnia e dos arranjos de gênero possíveis na intersecção do cruzamento dessas categorias com a organização disciplinar da escola. 
	Os tempos escolares com maior controle adulto eram os horários de aula em sala, em geral com a presença da professora Teresa (professora do quarto aoobservado), as aulas dirigidas de educação física e a sala de leitura. O controle adulto nesses momentos era exercido de forma mais direta devido à pouca quantidade de crianças (quarenta e cinco no máximo) e à presença de uma ou mais pessoas adultas. Mesmo assim, meninas e meninos recorriam a estratégias de oposição a esse controle e a formas alternativas de interação.
	O tempo previsível e sem novidades da maioria das aulas raramente despertava o interesse dos/as alunos/as do quarto ano A, que sempre encontravam uma forma de “se desligar”: andar pela classe, pedir algo emprestado, ir ao banheiro, comer escondido, ficar olhando pela janela o que acontecia lá fora ou simplesmente exercer uma outra atividade, como jogar no fundo da sala (figurinha, jogo da velha), rir e conversar, brincar com diferentes artefatos (chaveirinhos, figurinhas), passar borracha na parede no fundo da classe, brincar com a cadeira, riscar folha de caderno, ler encarte de mercado, olhar livrinho de história infantil da sala de leitura, cantar, apontar lápis, desenhar no caderno...  
	Essas cenas podiam ser vistas com freqüência, enquanto a professora falava ou passava um texto. As meninas e os meninos da sala eram agitados, tinham necessidade de movimento e demonstravam isso a todo o momento. Às vezes parecia que estavam em uma prisão esperando o momento de ir embora, como na saída para o recreio, quando ao ouvirem o sinal saíam correndo, derrubando o que tivesse pela frente. Com o passar do tempo e com o maior contato com as crianças por meio das conversas informais em outros tempos escolares, pude perceber que tanto os meninos quanto as meninas criavam estratégias de interação entre si e que muitas vezes também representavam formas de oposição Trata-se de conceito desenvolvido por Enguita (1989) para caracterizar formas de enfrentamento de valores, normas e estereótipos.  ao marasmo das aulas e à forma como a escola está organizada.
	No longo período de observação da sala de aula do quarto ano A, verifiquei que muitas atitudes eram tomadas tanto por alunos quanto por alunas, o que me levou a concluir que, ao contrário do que dizem as visões deterministas, não há uma “natureza” de comportamento de meninas ou de meninos; o esquema polarizado linear não dá conta da complexidade social que perpassa as relações. Como dito anteriormente, o gênero é uma forma de ordenamento da prática social e é perpassado por relações de poder. Acreditar que todas as meninas agirão de uma forma determinada, e diversa do modo de agir dos meninos em geral, é acreditar em uma visão polar, determinista e hierarquizada. Significados de gênero são construções sociais, históricas e culturais que têm a ver com construções de práticas descoladas do sexo da pessoa e mais ligadas às representações de masculino e feminino na sociedade e às relações que partem da forma como essas representações são construídas, em contextos diferenciados e em relação com outras categorias. Não há como produzir um saber coerente a respeito da masculinidade ou da feminilidade; essa tarefa seria impossível, pois elas não são objetos coerentes sobre o qual se possa produzir uma ciência generalizadora. 
	No entanto, foi possível observar que algumas formas de comportamento em sala de aula eram “mais comuns” nas meninas; e outras, nos meninos. Entendo que isso se dê devido ao grande esforço que nossa sociedade empreende para diferenciar e moldar comportamentos que julgam adequados a cada um dos sexos, baseada em uma visão dualista e desigual. 
	Mas a questão é muito mais complexa: como ignorar um grande número de meninas e meninos que não se encaixam nesses modelos? Como explicar o comportamento agressivo de algumas meninas? Ou o comportamento mais sensível de alguns meninos? A partir do desvio? Então podemos dizer que uma grande parte das meninas e meninos observadas/os e entrevistadas/os apresentam algum desvio de comportamento? Decididamente não. 
	A questão crucial é tentar compreender a prática das pessoas a partir da complexidade de suas vidas, das relações de conflito entre as diversas categorias que compõem suas identidades e das relações de poder que perpassam a construção das mesmas. Nesse sentido, pode-se dizer que o comportamento de gênero varia de acordo com o contexto, com a situação específica em que se dão as relações. Por exemplo, na sala do quarto ano A, a professora colocou as meninas sentadas na frente e no centro da classe e os meninos ao fundo e nas laterais. Dessa forma, como o tempo inteiro ela controlava quem saía ou não do lugar, a tendência era que as meninas conversassem e se agrupassem entre si, o mesmo acontecendo com os meninos. Essa situação se repetia nas filas para o recreio ou para outros lugares, criando uma separação institucional entre meninos e meninas, o que acabava levando-os a distanciar-se ao máximo uns dos outros na escola. 
	Sob o controle da professora em sala de aula, as crianças movimentavam-se de variadas formas a fim de interagir entre si e também como uma atitude de oposição. As conversas geralmente ocorriam nos grupos de crianças do mesmo sexo, mas em várias situações meninos e meninas procuravam formas de aproximação: levantavam-se e iam até outras carteiras para pedir um lápis emprestado, uma borracha, entre outras coisas, muitas vezes porque realmente não tinham tal material. Bastava um/a começar e logo a circulação em sala de aula era geral, o que causava imensa irritação na professora e muitas broncas, destinadas mais aos meninos. Embora as meninas também circulassem pela sala, o controle maior era sempre sobre os meninos, as broncas também eram dirigidas muito mais a eles do que a elas. A professora acreditava que os meninos tendiam naturalmente à desordem e à bagunça, como demonstrou em várias falas suas: “os meninos são mais danados”, “as meninas são mais calmas”.
	Durante as aulas do quarto ano A, os meninos geralmente andavam pela classe muito mais do que as meninas, falavam alto, chamavam uns aos outros em voz alta, se opunham às lições dizendo alto e bom som que não iriam fazê-las. Se a professora questionava o motivo, as respostas eram: “Porque eu não quero”, “Estou com preguiça”, “É muito chato”. 
	Por outro lado, havia quatro meninos extremamente quietos nessa classe: nunca os vi conversando nem circulando pela classe. Eles não falavam, não saíam do lugar e também não faziam a lição. Algumas vezes os ajudei porque eles tinham muita dificuldade, principalmente porque não conseguiam ler, do que se envergonhavam muito, como me disseram. Tinham medo de que a professora os chamasse para falar “lá na frente”. Os mais agitados também tinham grandes dificuldades de aprendizagem, o que demonstra que não é possível generalizar o comportamento deles (dizer, por exemplo, que “os meninos agiam de determinada forma”), já que agiam de formas diferentes em situações semelhantes.
	As meninas também conversavam muito, mas a forma como o faziam era diferente: falavam baixinho e disfarçadamente, como se estivessem cochichando, e comunicavam-se com olhares e bilhetes, sempre de olho na professora. Muitas vezes não faziam as lições – ficavam desenhando ou fazendo margem nos cadernos enquanto a professora escrevia na lousa. Assim como os meninos, também havia algumas que também explicitavam em voz alta que não iriam fazer a lição. Porém, alguns minutos depois a estavam fazendo, assim como eles. 
	Encontrei em Connell (1997) a base teórica que me ajudou a refletir sobre a existência de diferentes masculinidades e feminilidades, que observei durante o período de investigação nessa escola e que se opunham às explicações dos modelos polares baseados em explicações deterministas que deixavam de fora uma grande parte dos comportamentos observados.
	 Robert W. Connell – antropólogo australiano – estuda a construção das masculinidades nas estruturas de gênero. Ao desenvolver diversas pesquisas com meninos, rapazes e homens australianos, foi percebendo não só a existência de múltiplas formas de masculinidade, mas também de uma relação hierárquica entre elas, baseada em uma masculinidade hegemônica mais valorizada. Apesar de o autor tratar do assunto em uma outra realidade que não a brasileira, suas indagações a respeito das relações de gênero nos ajudam a pensá-las também em nossa realidade. Suas reflexões sobre a construção das masculinidades também nos ajudam a pensar as feminilidades, entendendo que a estrutura das relações de gênero é relacional. Para o autor, “a masculinidade só existe em contraste com a feminilidade”. Seguindo a mesma linha, Scott (1997) defende que a experiência de um sexo está sempre relacionada à experiência do outro. 
	Connell fornece referenciais relevantes para o aprofundamento da discussão sobre o próprio conceito de gênero e sistematiza idéias teoricamente desenvolvidas por Scott (1995) e Nicholson (2000), nos lembrando da necessidade de estarmos atentas/os para o que as pessoas realmente fazem e não para um modelo esperado de comportamento. Significados de gênero são construídos nas relações sociais, culturais e históricas, implicam disputas e relações de poder e estão diretamente ligados ao pertencimento social e étnico-racial. Seus significados, portanto, são plurais e circunstanciais – em uma dada instituição, como a escola, pode haver a coexistência de configurações diversas de forma harmoniosa ou não, assim como na família, na rua, entre amigos/as e nos diferentes grupos sociais. Encontrei na escola meninas que demonstravam um comportamento mais agressivo e assertivo, assim como meninos mais sensíveis e quietos ou até mesmo a mudança de comportamento de uma mesma criança em situações diferenciadas.
	As crianças freqüentemente percebiam como se davam essas diferenças e explicitaram isso na entrevista como se pode perceber nestas falas: “As meninas bagunçam também. As que são quietas é porque são quietas mesmo, mas algumas fazem a festa. É que os meninos conversam alto e a gente já conversa mais baixinho. A gente conversa com palavra comum, eles já falam palavrão, palavras inadequadas, são mais agitados. A bronca com as meninas é só pra falar pra virar pra frente, entendeu?” (Bruna), “Os meninos são mais agitados porque isso é da natureza, né? Sei lá, é normal, todo mundo bagunça, mas na sala as meninas são mais sossegadas” (Bruno), “Eu não gosto de ficar sentado, eu consigo prestar atenção e escrever em pé, aí eu ando pra lá, ando pra cá... a professora manda sentar, eu sento um pouquinho mas levanto... falo assim: ‘professora, vou ali pegar minha caneta’ ... vou lá, dou a volta...(risos)” (David). Bruno também explica seu comportamento: “Eu não gosto muito de ficar quieto assim, sem fazer nada, eu não estou acostumado a ficar assim num lugar só, eu gosto de fazer lição, mas eu fico andando...” Graziela também se manifesta: “Peraí, que negócio é esse? Menina também conversa, anda, eu não sou santa!” 
	Como se pode observar, as crianças explicam seus comportamentos e percebem as diferenças entre as meninas e entre os meninos. A noção de que meninas bagunçam também ou, se são quietas, é porque são assim mesmo já demonstra uma consciência de que as meninas não são todas iguais. A fala de Graziela ilustra bem a oposição à visão determinista de que as meninas seriam quietinhas, boazinhas, ela diz alto e bom som que não é santa, demonstrando inclusive uma certa indignação em seu tom de voz. Da mesma forma que percebem a multiplicidade dentro da categoria meninas, percebem também – ao assumir que falam mais baixo, com palavras comuns que não chamam tanto a atenção – que utilizam certas estratégias para não serem vistas pela professora como bagunceiras. Isso demonstra o poder sendo exercido “em muitas e variadas direções”: no caso, meninas utilizando características freqüentemente consideradas femininas, desvalorizadas em algumas situações, como estratégia para passarem despercebidas. Outras pesquisadoras também observaram essas “estratégias” das meninas, apreendendo que elas promoviam sim algumas desordens, mas não chegavam a perturbar o andamento das aulas Bernardes (1989), Carvalho (2001), Brito (2004).. 
	Apesar da percepção da multiplicidade de comportamentos, quando indagadas sobre os mesmos as crianças tendiam a responder com base em explicações naturalizadoras, como a resposta	de Bruno, que alega que os meninos são mais agitados devido à natureza deles. Acredito que isso ocorra porque a prática social é criadora e inventiva, mas não é autônoma. Responde a situações particulares e gera-se dentro de estruturas definidas de relações sociais (Connell, 1987). Sendo assim, há contextos discursivos em que as crianças acabam por reproduzir o que muitas vezes ouvem, como é o caso da visão tão difundida de naturezas diferentes entre meninas e meninos. 
	Uma das formas de relacionamento entre as crianças ocorria por meio do que denomino “provocações”. Essas provocações se davam algumas vezes simplesmente para chamar a atenção do/a outro/a, outras para garantir alguma forma de aproximação e também se auto-afirmar perante o grupo.
	Em sala de aula, essas provocações ocorriam de maneiras variadas: xingamentos, gestos de “pegar” as coisas dos outros e jogar no chão, dar tapas, puxar cabelo, tanto por parte das meninas quanto por parte dos meninos. Bastava um/a deles/as começar. Geralmente eram os meninos que começavam: um ou outro começava a andar pela classe e, de repente, pegava a mochila de alguma menina ou menino menor e jogava no chão. Para evitar o início de uma briga, geralmente o/a dono/a da mochila a pegava e voltava para o seu lugar. Porém, algumas vezes revidavam. Então a professora mandava “parar com a brincadeira” ou então fingia que não via. Havia duas meninas que sempre revidavam, independentemente de suas atitudes provocarem briga ou não. A Paloma inclusive por vezes começava a provocação: pegava as mochilas dos meninos e jogava no chão. Uma vez o Bruno desceu para beber água e, quando voltou, seu cabelo estava ensopado. Ele passava correndo chacoalhando o cabelo, molhando a todos/as.
	Muitas vezes em situações de provocação as meninas fingiam que estavam chorando e chamavam a professora, que, por sua vez, ou dava bronca nos meninos ou olhava-os com reprovação. Quando elas conseguiam que eles levassem bronca, riam muito, tirando sarro, o que demonstra perspicácia em utilizar de uma característica considerada como demonstração de fraqueza e fragilidade para conseguir vantagens. As meninas dificilmente iniciavam as provocações, mas sempre revidavam com tapas, xingamentos, jogando algum material no chão, ou, de maneira indireta, reclamando a algum/a adulto/a que estivesse por perto. Elas utilizavam mais a estratégia de chamar pessoas adultas do que os meninos, e isso era visto por eles como “frescura” ou “fraqueza”. De um modo geral, essa atitude caracterizava  formas de interação menos causadoras de hierarquias do que os xingamentos que, na maioria das vezes, tinham um conteúdo discriminatório geralmente pautados em estereótipos de gênero, classe ou étnico-raciais Essa questão não será aprofundada no presente trabalho..
3.2 – Os tempos escolares com menor controle adulto
	Era nas aulas livres de educação física e no recreio que o olhar adulto incidia menos sobre as crianças. Nas primeiras, elas podiam fazer o que quisessem, escolher o jogo ou a brincadeira e também o/a parceiro/a. A professora não interferia nas escolhas. No recreio havia apenas dois inspetores para “olhar” todas as crianças – que eram muitas – e nenhuma organização mais planejada pelos/as adultos/as, ou seja, as crianças também estavam mais livres. Eram os tempos escolares mais esperados por meninos e meninas, onde podiam estar em grupos sem precisar “levar bronca”, embora a autoridade adulta e institucional estivesse presente mesmo que simbolicamente nas figuras dos dois inspetores. 
	Tanto nas aulas de educação física quanto no recreio, as relações entre as crianças eram mediadas pelas brincadeiras. Havia grupos de meninas, de meninos e mistos, sendo este último em menor quantidade, fato observado também em outras pesquisas (Thorne, 1997; Cruz, 2004).  Geralmente os meninos ocupavam mais os espaços da escola, espalhando-se e correndo enquanto as meninas ficavam mais concentradas e geralmente em duplas ou trios. 
	As brincadeiras tinham sempre um interesse de interação. Os jogos de perseguição (menino pega menina ou vice-versa), os episódios de invasão (meninas tentando entrar nas brincadeiras dos meninos e vice-versa) e as provocações tinham sempre como intuito inicial uma aproximação. Eram sempre crianças querendo brincar, independentemente do sexo. Os significados de gênero criados e recriados nas brincadeiras entre elas eram flutuantes, ou seja, futebol é um esporte considerado masculino mas muitas vezes era exercido pelas meninas. 
	A forma mais livre como as crianças interagiam no recreio, com intensa movimentação corporal, pode ser observada também sob o ângulo da organização e controle escolar. Nas situações em sala de aula o controle é exercido também sobre os corpos: sentar, ficar quieto/a, não conversar, não andar, entre outras coisas, fazem parte de uma forma de disciplinarização dos corpos já colocada por Foucault (1987) e faz com que as crianças busquem maior “experienciação da corporeidade” nos espaços com menor controle adulto, apesar de desenvolverem outras estratégias de aproximação ou oposição à escola em sala de aula. Figueiredo (1998, apud Cruz, 2004, p.148-149), seguindo essa linha de raciocínio, trabalha com a hipótese de que “a escola está inserida em uma cultura em que há um interesse em corpos dóceis e afeitos ao trabalho em uma sociedade capitalista, não tendo uma preocupação com a corporeidade em sala de aula e menos ainda com o pouco (e mal aproveitado) tempo destinado ao recreio”. 
	O tempo do recreio na escola Carlos Drummond era de apenas 15 minutos, e isso dificultava o desenvolvimento de interações entre as crianças, já que esse tempo era destinado também ao almoço e muitas delas conseguiam apenas comer, não sobrava tempo para brincar. Ainda assim, consegui observá-las sob a ótica das relações de gênero, chegando à conclusão de que meninos e meninas procuram interagir entre si, formar grupos mistos, criar situações de oposição ou aproximação muito mais como reação aos contextos sociais de que participam do que por um entendimento sobre o que deve ou não ser menino ou menina ou qual brincadeira é mais adequada a um/a ou a outro/a. Existem significados variados de gênero no cotidiano de meninos e meninas que por vezes reproduzem estereótipos e situações de desigualdades – principalmente nas relações com os/as adultos/as da escola –, mas que também demonstram algumas mudanças, oposições e arranjos que revelam tempos dinâmicos e contraditórios na vida dessas crianças. 
	Thorne (1997), Cruz (2004), Azevedo (2003) alertam para a necessidade de desenvolver um outro olhar sobre os tempos com menor controle adulto, nos casos acima descritos – o recreio, o playground – a fim de procurar entender melhor as relações que se dão entre as crianças, quais as hierarquias ali presentes, sejam elas de gênero, classe, raça/etnia ou idade, para que possamos construir um olhar pedagógico sobre essas relações e repensar esses tempos, considerando a criança como um ser humano que, assim como nós, adultos/as, vivencia conflitos e contradições que não podem de forma alguma ser desconsiderados. 
4. Gênero e tempos escolares: interações entre as crianças e os/as adultos/as da escola
	As ocasiões onde apareceram uma maior reprodução de estereótipos de gênero diziam respeito às falas adultas para com as crianças. Se ao analisar as relações entre as crianças se pode observar a dinamicidade quanto aos significados de gênero, o mesmo não acontecia com a mesma intensidade na relação com as pessoas adultas, como podemos observar por exemplo quando a aluna Sandra estava andando pela classe com um papel escrito e um coração vermelho. A professora tomou o papel, rasgou e a mandou para o seu lugar. Chamou a atenção da Paloma que estava falando demais e disse: “Estão vendo, meninas, por isso que vocês não aprendem matemática! Só sabem tagarelar! Assim, sairão daqui sem saber continha de mais! Em uma outra situação, um aluno mexeu com uma menina na classe, apertando a sua cintura e puxando seu cabelo. Quando a menina reclamou com a professora, ouviu da professora que era para ela se comportar, pois estava “dando confiança” para ele, foi “aconselhada” a ficar longe dos meninos e que se isso ocorresse, sua mãe seria comunicada para saber sobre o comportamento de sua filha para com os meninos. Na primeira situação, a professora reforça o estereótipo de que as meninas têm naturalmente uma tendência a ir mal em matemática. Na segunda situação, a menina acaba sendo culpabilizada pelo fato do menino a provocar. 
	Que modelo de relacionamento de gênero as crianças dessa sala estão vivenciando? A professora, que na instituição escolar é a pessoa que detém o conhecimento, reforça os estereótipos de que meninas não podem andar com meninos e que, se eles “mexem”, é porque de alguma forma elas “deram bola”. Infelizmente, esse é o mesmo argumento utilizado por estupradores e agressores de mulheres quando, ao justificar suas atitudes, culpabilizam as vítimas alegando que elas “provocaram”. Os meninos que presenciaram as cenas provavelmente acreditam que têm razão e continuarão agindo dessa forma se não houver alguma intervenção, seja na escola ou em outros lugares. As meninas continuarão afastando-se cada vez mais da convivência com eles – pelo menos na escola, onde são incentivadas a isso – e terão a tendência a pensar que estão erradas ou culpadas. 
	Essa forma de entender as relações de gênero acaba por reforçar a separação entre os sexos na escola, como se pode perceber nessa fala de Graziela durante uma entrevista: “Eu acho que seria melhor dividir as classes em sala para meninos e sala para meninas porque, se os meninos fazem bagunça, a professora pensa que as meninas dão bola...”. Essa é mais uma prova de que alunas e alunos percebem e interpretam tudo o que está acontecendo em sua volta na escola e podem com isso chegar a conclusões equivocadas a respeito das relações sociais entre elas/es.
	Considerando o que foi descrito e analisado, pode-se concluir que as relações entre as crianças e as pessoas adultas na escola pesquisada constituem significados de gênero muito mais pautados em estereótipos baseados em uma visão universalista do ser homem ou ser mulher do que em uma visão múltipla dessas relações. Muitas vezes os adultos reproduzem esses estereótipos por meio da linguagem utilizada nas falas dirigidas às crianças e muitas vezes sem perceber, de maneira não consciente. A explicitação dessas situações e dessas falas que de certa forma contribuem para a reprodução de algumas formas de desigualdades entre meninas e meninos vai ao encontro da idéia de Giroux (1987, p.92) quando coloca que “é necessário considerar questões da origem da cultura de dominação, a partir de onde ou de quem está sendo implementada, a que interesses ela serve e como ela se inscreve e é mantida no discurso e nas práticas sociais da escola”. É neste sentido que a pesquisa em questão contribui: ela mostra algumas formas sutis de reprodução de desigualdades na escola, mas também mostra – através das relações entre as crianças – a dinâmica das mesmas, as diversas formas de oposição e resistência existentes nos tempos escolares.

5. Considerações finais
A busca por compreender os significados de gênero nas relações entre as crianças fez-me constatar a escassez de trabalhos, principalmente no Brasil, que analisassem essas relações e que colocassem a criança como centro de tais pesquisas. Autoras e autores da sociologia educacional deixam claro que as pesquisas educacionais são ainda muito adultocêntricas, ou seja, centradas nas pessoas adultas, e não valorizam as vivências e opiniões das crianças. Essa constatação me levou a assumir o desafio de colocar no centro de minha pesquisa as crianças e seus pontos de vista a respeito dos significados de gênero presentes em suas realidades. 
A permanência durante um tempo prolongado em campo permitiu a percepção de que não era apenas nas relações das crianças que ficavam evidentes as nuances desses significados de gênero, mas também em suas reações e movimentos para tentar escapar ao alto grau de controle a que são submetidas. A percepção de que o controle exercido sobre elas na escola influenciava os significados de gênero permitiu que eu percebesse, ainda, que essa influência se dava em tempos distintos, com maior ou menor controle adulto – isso fez com que a categoria tempo se mostrasse relevante nas análises tecidas acerca das relações na escola porque contribuía para o entendimento de sua organização de modo geral e, conseqüentemente, para o entendimento das relações que se davam nesses tempos. 
Os significados de gênero percebidos nas relações entre as crianças e destas com as pessoas adultas estão, portanto, completamente entrelaçados com o poder exercido por meio do controle disciplinar, com maior ou menor vigilância adulta. 
Ao final do percurso empírico e teórico posso afirmar que a questão é muito mais complexa do que evidenciar se a escola reproduz ou não estereótipos. A principal tarefa, na realidade, consiste em analisar como se constroem hierarquias e subordinações na escola sob uma perspectiva complexa, que abarca a intersecção de categorias como gênero e poder, classe, raça/etnia, relações entre sujeitos – no caso, entre as crianças e delas com as pessoas adultas – e, ainda, a organização dos tempos escolares. Percebi então, empiricamente, o que já tanto havia estudado: que para entender o gênero é preciso ir além do próprio gênero (Scott, 1995, Connell, 1995, Nicholson, 2000).  
A reprodução de estereótipos de gênero apareceu de forma mais evidente nas relações entre as pessoas adultas e as crianças – as falas das primeiras, mesmo que de forma não consciente, confirmavam o pressuposto advindo de teorias deterministas biológicas, que tendem a definir significados rígidos e polares para gênero, construindo uma hierarquia baseada na percepção dessas diferenças e, conseqüentemente, gerando desigualdades. Um dos pressupostos dessa matriz cultural é a articulação entre mulher/ feminilidade/ vida privada/ cuidado com os filhos versus homem/ masculinidade/ vida pública, considerando as características dos últimos como superiores. Pude constatar a presença, transmissão, produção e reprodução dessa imagem por meio principalmente das falas adultas, indicando que a escola não está preparada para lidar com as transformações e descontinuidades presentes em nossa sociedade
Ao colocar a criança como centro da investigação, valorizando suas experiências, relações e opiniões, a pesquisa aqui apresentada vai além da perspectiva de reprodução, ampliando o quadro conceitual de interpretação, buscando contribuições teóricas de autores e autoras que propõem uma análise para além das aparências e do senso comum e percebem a dinâmica e a complexidade existentes nas relações. Esse é o caso, por exemplo, de Foucault, Connell, Scott, Nicholson, Giroux e Thorne, com quem busquei dialogar ao constatar que as relações entre as crianças criavam sentidos de gênero outros que não os da visão determinista e de reprodução de estereótipos – e que os significados de gênero presentes em suas relações dependiam, assim, muito mais do contexto em que estavam do que do fato de serem meninos e meninas. 
É possível que este trabalho ajude a abrir perspectivas para a pesquisa na medida em que evidencia que a organização dos tempos escolares não contempla a diversidade e a dinâmica dos diversos ritmos, cadências e significados vivenciados pelos alunos e pelas alunas na escola. Os rígidos horários pautados na fragmentação da organização dos tempos, a preocupação com o controle e disciplinarização não enriquece o trabalho com projetos mais próximos às realidades vivenciadas por alunas e alunos. 
Faz-se necessário um maior investimento em pesquisas que venham a refletir sobre a questão do trabalho com a diversidade e a diferença na escola e, em última instância, nos ajude a refletir sobre a construção de uma forma alternativa de educação tendo como objetivo último uma sociedade mais democrática.
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