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RESUMO 

SUBVERTENDO ENREDOS: O LIVRO INFANTIL COMO INSTRUMENTO PEDAGÓGICO PARA A 
PROBLEMATIZAÇÃO DAS RELAÇÕES DE GÊNERO  

 
As relações de gênero são embasadas no exercício da superioridade entre um gênero sobre outro, 
salientando suas características biológicas por intermédio de rotulações histórico-sociais como pontos 
de diferenciação. A presente pesquisa tem o intuito de problematizar a reprodução dessas normas de 
gênero no cotidiano da Educação Infantil, refletindo sobre os traços de masculinidades e de 
feminilidades exigidas por essas matrizes que tendem a enquadrar as crianças em tais ditames, 
segundo a percepção heteronormativa e sexista que tecem esse processo pedagógico. Analisando o 
panorama dos dispositivos de gênero que impulsionam a estruturação dessas relações, tal artigo, que 
parte da revisão bibliográfica referente ao gênero, sexualidade, Educação Infantil e da análise da 
livros da literatura infantil que desestabilizam os estereótipos de gênero, pretende salientar os fatores 
que corroboram para a desigualdade de gênero e repensar uma prática democrática que utilize a 
literatura infantil com enredos empenhados na subversão das matrizes de gênero como instrumento 
pedagógico. 
 

Palavras-chave: Educação Infantil. Literatura Infantil. Gênero. Possibilidades Pedagógicas. 

 

ABSTRACT 

SUBVERTING PLOTS: CHILDREN'S BOOK AS A PEDAGOGICAL INSTRUMENT FOR THE 
PROBLEMATIZATION OF GENDER RELATIONS 

 

The gender relations are based on the exercising of the superiority of one gender over another, 
emphasizing the biological characteristics by means of historical-social points of differentiation. The 
present research aims to problematize the reproduction of these norms of gender in the daily life of 
Children’s Education, reflecting on the traits of masculinities and femininities demanded by these 
matrices, which tend to frame the children in such dictates, according to the heteronormative and 
sexist perception that weave the pedagogical process. Analyzing the panorama of the gender devices 
that drive the structuring of these relations, this article, which starts from the bibliographical review 
referent to gender, sexuality, children’s education and the analysis of the books of children's literature 
that destabilize the gender stereotypes, aims to highlight the factors that corroborate gender inequality 
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and rethink a democratic practice without stereotypes that uses children's literature with plots involved 
in the subversion of the matrices of gender as pedagogical instrument. 
 
 
Keywords: Children’s Education. Children’s Literature. Gender. Pedagogical Possibilities. 

 

1. INTRODUÇÃO  

Em nossa jornada escolar, as temáticas de gênero nem (ou nunca) foram 

tópicos tão abrangidos, mas na contemporaneidade, a questão tem tomado espaço 

nos debates educativos, estejam eles numa perspectiva de uma educação cidadã e 

sem estereótipos ou numa continuidade negativa, tradicional e repressora. No 

entanto, a persistência dos mecanismos de controle exercidos acerca dos 

comportamentos que divergem da hegemonia e das concepções heteronormativas 

prevalecem com rigorosidade, tendo seu início na Educação Infantil. 

 A Educação Infantil, por sua vez, é alvo de proteção ao que se refere à 

sexualidade e o gênero onde, ainda ancorados por princípios tradicionais, os 

docentes têm a percepção de que tais temáticas não deveriam ser abordadas ou 

sequer mencionadas nesta instância. Porém, esses temas são necessários e agem 

em consonância com o processo de construção da identidade pertinente desta 

modalidade, perpassando todas as práticas escolares e não-escolares e que 

influenciam a visão das crianças sobre si mesmas e dos outros a sua volta. 

 Orbitando pela atmosfera da matriz heterossexual, a Educação Infantil passa 

a ser uma modalidade propícia para a reprodução de desigualdades de gênero e de 

preconceitos, delineando e defendendo tipos de masculinidades e feminilidades. 

Dialogando com uma pedagogia da sexualidade, cuja pedagogia tem como intuito 

institucionalizar identidades, corpos e gêneros, posturas estas que corroboram para 

a estruturação e o reforço dessas desigualdades. Tal pedagogia, segundo Louro 

(1997), se manifesta através de inúmeras táticas de disciplinamento, onde são 

ensinados a ter vergonha e culpa, submetendo-os à censura e controle através da 

vigilância. 

 Isso posto, o presente estudo, que parte da revisão bibliográfica relacionada à 

Educação Infantil, ao gênero e a sexualidade na educação, estabelece um olhar 
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para a literatura infantil e a sua nova roupagem que busca romper e desviar-se de 

estigmatizações, preconceitos e marcadores de gênero centralizados no núcleo 

heteronormativo, o qual norteia as práticas e vivências desta etapa de ensino, 

promovendo e conduzindo diálogos sobre o respeito à diversidade, questionando 

esse processo de genderização1 compulsória e promovendo a igualdade no cerne 

da Educação Infantil. 

2. MATERIAL E MÉTODO  

O artigo se estrutura por meio da revisão bibliográfica, a qual consistiu em 

pesquisas e análises de livros e artigos científicos sobre os temas diversidade de 

gênero, relações de gênero na Educação Infantil e da literatura infantil com ênfase 

na pauta de gênero, bem como as possibilidades de intervenção e práticas 

pedagógicas nesse contexto. O aparato teórico acerca das temáticas aqui pautadas 

contribuiu grandemente para a reflexão em torno das mesmas, mostrando que a 

temática tem sido repensada e inserida em contextos educativos com a finalidade de 

implodir as relações desiguais de gênero. 

 

3. RESULTADO E DISCUSSÃO 

Partindo dos Estudos Feministas, o gênero toma forma no combate às 

distinções sociais e culturais entre homens e mulheres, assim como encarrega-se de 

implodir a concepção falocêntrica masculina de dominação x submissão. Sendo um 

conjunto de reivindicações que abrange as esferas sociais, culturais e políticas, o 

gênero também se articula com a sexualidade, a raça e a etnia, sendo determinante 

na constituição do indivíduo.  

Meyer (2005), acredita que essas articulações produzem consideráveis 

modificações na percepção de como são ou poderão ser vividas as feminilidades e 

masculinidades. Assim sendo, o gênero opera sob uma perspectiva que tem o intuito 
                                                           
1 Ideia de que o corpo e sua estrutura podem ser um índice de separação. Le Breton (2010, p. 30-31) 
acredita que o “corpo funciona como se fosse uma fronteira viva para delimitar, em relação aos 
outros, a soberania da pessoa. ” 
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de examinar as relações edificadas ao longo dos tempos, percebendo-o como fator 

constituinte da subjetividade, fruto de uma construção social desvinculada dos 

pressupostos biológicos. 

 Essa percepção que exprime as nuances performativas do gênero vem do 

pós-estruturalismo2, corrente que se atém aos estudos da organização da sociedade 

e que se contrapõe ao essencialismo, defendendo a ideia de que tudo é criado e 

concebido através da cultura e da construção/produção humana, rebatendo o 

determinismo biológico. Abrindo espaço para os Estudos de Gênero, o pós-

estruturalismo estuda as dimensões que produzem as inúmeras desigualdades e 

relações de poder nas heterogeneidades étnico-raciais, sexuais e de gênero. 

Contextualizando com a Educação Infantil, o desconhecimento dessa visão 

pós-estruturalista sobre ponderar e avaliar as relações de gênero impulsionam a 

categorização do que é e deve ser direcionado para as meninas e o que diz respeito 

só aos meninos, dando início às relações de gênero que acabam sendo delineadas 

sutilmente no cotidiano destes. Além do reforço aos ditames e normas, acaba 

contribuindo também para a estruturação de abordagens sexistas e sexualizadas (a 

erotização precoce do corpo da menina, por exemplo), propondo fronteiras, ao 

mesmo tempo que reforça a ideia de superioridade de um gênero em detrimento ao 

outro. 

As brincadeiras, os espaços, os brinquedos e as organizações e divisões das 

crianças por sexo, exemplificam a maneira que as relações de gênero operam: de 

forma naturalizada, como atividades rotineiras. No entanto, a rotina planejada não 

propõe que os meninos sejam separados das meninas, que as meninas fiquem de 

um lado com bonecas e os meninos com carrinhos e bola, pois é algo que já se 

encontra enraizado. Essa postura de categorizá-los é fruto de uma escolarização 

que consistia em ensinar o que é esperado de uma garota e de um garoto, educados 

em universos distintos e inabitáveis pelo sexo oposto, perpetuando a rivalidade entre 

ambos.  

                                                           
2 Segundo Williams (2012) é uma visão que contesta e se opõe a qualquer certeza de natureza 
absoluta e desconsidera limites para o conhecimento. 
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Marcada por essa dicotomia e pelas preposições que descrevem cada um 

dos gêneros, as crianças são classificadas e divididas. De um lado, ficam as 

meninas, as mais tranquilas, mais dóceis e delicadas, e do outro, os meninos, 

agitados e agressivos. Essas marcas atribuídas e suas separações são o que 

movem o aparato de disparidade quando a escola e o/a professor/a se deparam com 

uma aluna ou aluno que se emolduram nas características tidas como legítimas do 

gênero oposto, por exemplo, aquele menino que “é muito delicado” ou aquela 

menina que “é pior que os meninos”. Esses são indicadores que preocupam os 

docentes, levando-os a repensar estratégias para orientar os alunos a não 

simpatizarem com tais condutas.  

Freire apud Fundação Perseu Abramo (1992) reflete que nossos 

comportamentos correspondem a um determinado tipo de categorização que é 

apresentada como modelo a ser adotado, onde os quais se afastam do modelo 

proposto são reprovados, vistos como transgressores ou anormais. Já Louro (1997), 

atribui a esse caráter de rotular comportamentos de acordo com as expectativas e 

modelos de gênero às práticas educativas que predominavam na antiguidade, que 

ainda refletem na didática contemporânea: 

 

Os mais antigos manuais já ensinavam aos mestres os cuidados que 
deveriam ter com os corpos e almas de seus alunos. O modo de 
sentar e andar, as formas de colocar cadernos e canetas, pés e 
mãos acabariam por produzir um corpo escolarizado, distinguindo o 
menino ou a menina que "passara pelos bancos escolares". (p. 61) 

 
 
 Impondo essas designações por meio de práticas consideradas corriqueiras 

na Educação Infantil, a escola favorece a institucionalização de certos padrões (de 

família, de comportamento), reforçando habilidades e distinções que devem fazer 

referência ao sexo que possuem e toda a simbologia que carregam. São 

caracterizadas e induzidas as marcas de gênero que devem seguir. Caso se 

afastem dessas normas, estarão transgredindo a heterossexualidade presumida, 

sujeitos às sanções que os levarão a se envergonhar por não se harmonizarem 

nesse espectro heteronormativo, onde a redoma da vigilância é trazida à tona e o 
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ensurdecedor alarme de cautela é acionado em torno das identidades de gênero e 

comportamentos não-genderizados presentes nesse espaço. 

  Ensinados desde sempre a comportarem-se como legítimos meninos e 

meninas, os alunos são instigados a se reprimir por conta dessa genderização 

institucionalizada. A cor rosa deverá ser a cor preferida das meninas, bem como 

brincar de bonecas na cozinha ou no espaço de beleza disposto na sala. Aos 

meninos, o azul encarrega-se de defender a masculinidade, sendo disponibilizados 

carrinhos, bolas, machados, martelos e alicates de plástico.  Além de serem 

reforçadas pelas práticas da Educação Infantil, essas ideias também são 

estimuladas pelos meios externos, como a publicidade e o mercado infantil.  É só 

entrar em uma loja de brinquedos, olhar a “ala” das meninas e a dos meninos e 

perceber as diferenças. (CARVALHO, 2015). 

A partir dessa caracterização por intermédio do gênero, dos significados 

atribuídos às brincadeiras e dos brinquedos, nem sempre é levado em conta com o 

que a criança realmente quer brincar ou canalizar suas vontades. Bujes (2004) 

aponta que os aspectos que cercam o brinquedo, terão um papel modulador acerca 

das crianças e adultos e nas significações atribuídas por esses sujeitos aos objetos. 

 Nessa ótica, os brinquedos e as cores carregam um sentido que interfere 

diretamente nos papéis de gênero, sendo sinônimo de ameaça tanto para a 

hegemonia masculina; submetida à intensa regulamentação do ser e fazer do sujeito 

homem, forte e superior, quanto para a feminina; ligada à docilidade, à fragilidade. 

As crianças que cruzam essas fronteiras, ou seja, desejam participar de 

brincadeiras ou atividades dominadas pelo gênero oposto, são levadas a 

compreender que existe uma distinção. Influenciadas e cercadas por essas falas e 

rótulos, elas se inserem nesses discursos na Educação Infantil, bem como proliferam 

os mesmos, tornando-se produtos de um cotidiano reprodutor do sexismo, 

estreitando os primeiros contatos com abordagens homofóbicas, machistas e 

misóginas.  

Louro (2000) denomina essa prática de investir em uma sexualidade ou nas 

relações de gênero de pedagogia da sexualidade, cuja atua em todos os processos 
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educacionais e sociais. Conservando e reforçando as sexualidades e o padrões de 

gêneros tido como autênticos e se rebelando contra as outras possibilidades, 

acabam sendo validados os comportamentos que vão e não vão de encontro com as 

prerrogativas da heterossexualidade ou do gênero do sujeito, embasados por uma 

concepção nada dinâmica e ultraconservadora. 

Louro (2002) ressalta também que a passagem pela escola deixa marcas, 

permitindo que elas estabeleçam e distinguem os sujeitos, possibilitando uma 

maneira de ser e estar no mundo. Com tal efeito, observando o operar dessa 

pedagogia, é possível observar a dimensão que a escassez de aprofundamento nas 

questões de gênero pode corroborar na construção das identidades e nas condutas 

dos alunos desta etapa de ensino. Desestabilizar essas masculinidades e 

feminilidades nas brincadeiras, nos brinquedos e na rotina, requer disposição para 

problematizar e repensar a prática docente que resgate as premissas de respeito e 

igualdade de fato. 

 

3.1 A LITERATURA INFANTIL COMO POSSIBILIDADE PEDAGÓGICA EM 

DETRIMENTO AOS ESTEREÓTIPOS DE GÊNERO 

 

As brincadeiras e todo o seu caráter lúdico que despertam a ressignificação e 

a subversão dos papéis e atribuições masculinos e femininos podem, em detrimento 

às posturas de precaução, insegurança e preconceitos, ser uma ferramenta ao não-

sexismo e contra à genderização compulsória. Para a recusa dessas relações e 

desigualdades de gênero, é necessário levantar estratégias e recursos para mediar 

e aproximar a criança dessa perspectiva plural que respeita toda e qualquer 

expressão. Um desses elementos pode ser o livro e a literatura infantil. 

 

A literatura infantil tem assumido uma nova roupagem, uma ótica pluralista, 

desvencilhando-se do reforço dos estereótipos de gênero, mediando essa 

problematização afim de possibilitar que o momento da leitura ou contação de 
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histórias possa abrir espaço para discussão, analisando os personagens, as 

ilustrações e as respectivas tramas, contextualizando-as com a realidade. 

 Abramovich (1989, p.17) sobre o benefício da literatura no aspecto geral, 

está convencida que é “ouvindo histórias que se pode sentir (também) emoções 

importantes, como a tristeza, a raiva, a irritação, o bem-estar, o medo, a alegria, o 

pavor, a insegurança, a tranquilidade, e tantas outras mais.” Com tal assertiva, a 

literatura deve ser encarada como uma ocasião de significância e de aprendizagem. 

 De forma interdisciplinar e reflexiva, a articulação das questões de gênero 

com o livro infantil será possível e indispensável, pois ambos terão papel de 

destaque no que se refere ao questionamento de práticas sexistas e binárias através 

do lúdico, onde torna-se essencial buscar e estruturar subsídios que possam 

fomentar a igualdade de gênero, bem como implodir as relações desiguais nesse 

espaço. 

 Perpassando por essas pautas de gênero, a literatura pode ser uma grande 

aliada para possibilidades educativas transdisciplinares, para transmitir prerrogativas 

de respeito na Educação Infantil, indo contra a concepção de educadoras/es e 

críticos da educação que afirmam que a literatura não deve ser portadora de 

discursos. No entanto, é observável que a literatura nunca foi um meio de 

conhecimento neutro, ela sempre está ancorada em algum discurso ou modo de 

vida dominante e heterocêntrico, como temos visto desde o seu surgimento e 

propagação.  

Dando outro sentido à leitura, à própria literatura afasta-se da visão estanque, 

contestando os padrões presentes na vida real e nas histórias comuns que eles 

estão habituados a ouvir e internalizar como via única de vivência. É proposto que 

este momento de leitura e interação possam abranger, por exemplo, enredos que 

tragam as meninas em mais papéis de destaque e não apenas em papéis 

secundários ou inferiores, bem como histórias que tenham mais meninos que não se 

enquadram numa postura machista ou estigmatizada.  

Por decorrência disso, um admirável acervo de obras voltadas ao público 

infanto-juvenil, com uma linguagem acessível, isentas de concepções binárias, 
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sexistas e heteronormativas podem nortear o trabalho pedagógico, sendo uma 

ferramenta de grande potencial para dar início à essas desconstruções e subversões 

do conceito de gênero na Educação Infantil, inspirando o respeito.  

Entre as inúmeras obras que mudam seus enredos para abranger uma 

proposta plural e lúdica sobre as discussões de gênero, destacam-se as seguintes: 

 

 Ceci e o vestido do Max, de Thierry Lenain; 

 Coisa de menina, de Pri Ferrari; 

  Menino brinca de boneca?, de Marcos Ribeiro; 

 Menina não entra, de Telma Guimarães Castro Andrade; 

 Meu amigo Jim, de Kitty Crowther; 

 O Fado Padrinho, o Bruxo Afilhado e outras coisinhas mais, de Anna 

Cláudia Ramos; 

 O Menino que brincava de ser, Georgina Martins; 

 O Menino de vestido, de David Walliams;  

 O Príncipe Cinderelo, de Babette Colle; 

 Olivia não quer ser princesa, de Ian Falconer; 

 Somos iguais mesmo sendo diferentes, de Marcos Ribeiro; 

 Tal Pai, tal filho?, de Georgina Martins. 
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FIGURA 1: Capas de alguns dos livros citados acima que problematizam as 

normas de gênero: 

                                                                                                        FONTE: Google Imagens (2017)  

 

Propondo a mediação da problematização das relações de gênero, o livro 

infantil está longe de ser um mero recurso sem teor reflexivo, pois pode indagar e 

contestar os perfis presentes nas histórias, destacando a importância do diálogo 

entre gênero, identidade e a Educação Infantil. Após a leitura e exposição da obra 

escolhida, é imprescindível que o/a professor/a formule perguntas para incitar a 

reflexão da problemática exposta, ouvindo-os atentamente, ressalvando, através da 

ludicidade, a necessidade do respeito às manifestações que nos parecem 

desviantes e diferentes. 

É certo que só a leitura das obras listadas acima não erradicará o fim das 

relações de gênero da esfera escolar e dos marcadores de gênero, é necessário que 

haja significância através da reflexão, para tornar o cotidiano da Educação Infantil 

um espaço democrático para o respeito às diferenças através da mudança de 

postura quanto aos comportamentos que fogem das balizas de gênero. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As masculinidades e feminilidades construídas no núcleo da Educação Infantil 

reforçam o sexismo e as relações de gênero, as quais não permitem que os alunos 

ultrapassem as fronteiras estipuladas pelo trinômio sexo-sexualidade-gênero, 

presentes no determinismo biológico que se fazem presentes nas instituições de 

ensino. Contudo, é necessário se ater e combater os dispositivos de gênero que 

robustecem hegemonias, fazendo com que as diversas práticas pedagógicas não 

sejam sinônimo de medo ou de vigilância, mas sim, que se afastem desses 

estigmas. 

Perante à problemática exposta, a percepção da literatura infantil voltada às 

propostas de gênero se amplia e se reinventa, diferentemente das obras pautadas 

num ponto de vista genderizado, pois se ocupa em viabilizar meios para garantir que 

meninos e meninas vivam e brinquem de acordo com as perspectivas que lhe 

convém, permitindo-os, antes de tudo, ser o que são: crianças e sujeitos de 

possibilidades.  

A criança pouco ou nada sabe sobre gênero e toda sua extensão 

interpretativa, pois já está inserida nesse processo de genderização compulsória, ou 

seja, nos ditames de gênero. O papel da educação e de seus processos 

metodológicos não se restringe em ensinar meninos e meninas a agirem sob as 

perspectivas de gênero, mas sim, visa garantir que estes possam ser, brincar, se 

desenvolver e aprender sem serem alvos de vigilância, normas restritivas ou 

quaisquer outras abordagens que implicam no desenlace de suas identidades e 

subjetividades. 
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