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RESUMO

Esta dissertação tem como objeto de estudo a (con)formação das identidades
infantis de gênero analisadas por meio das pedagogias culturais, com ênfase na
literatura infantil, na escola. Para realizá-la, utilizei os pressupostos
investigativos dos Estudos Culturais em Educação, de vertente pósestruturalista, os Estudos de Gênero e a contribuição de Michel Foucault no que
diz respeito ao conceito de poder. Meu objetivo foi analisar e problematizar o
modo como as identidades infantis de gênero são construídas por meio de
pedagogias culturais, como a literatura infantil na escola. Entendo que a criança
se constitui sujeito a partir de uma construção histórico-social e cultural, capaz
de interagir com a sociedade em que vive, possuidora de dependências
biológicas e físicas que passam por constante desenvolvimento até atingir um
certo grau de independência. Nesse sentido, existe um grande consenso no
meio acadêmico-científico de que a criança consegue aprender e se desenvolver
produzindo, inclusive, novas culturas dentro e fora dos espaços escolares. Ao
mesmo tempo, destaca-se que a interação da criança com o mundo que a cerca,
incluindo os artefatos culturais aos quais tem acesso como livros, programas de
TVs, sites, brinquedos, entre outros, contribui para a formação de suas
identidades. Identidades estas que, segundo Stuart Hall, nunca estão acabadas,
mas em constante processo de (re)construção. Esses artefatos podem, dentre
outros efeitos, produzir e fixar estereótipos que determinam modos de viver e ser
do menino ou da menina. Preocupada com a formação identitária das crianças,
busquei estratégias teórico-metodológicas para desenvolver uma pesquisa
qualitativa de inspiração etnográfica em um Centro Municipal de Educação
Infantil, na zona sul de Natal – Rio Grande do Norte/Brasil. Durante os meses de
setembro de 2016 e junho de 2017, realizei visitas à escola, observando
especificamente uma turma de nível IV da Educação Infantil, com registros em
um diário de campo e fotografias sobre as vivências das crianças nos momentos
em que elas se encontravam na sala de leitura, nos horários de intervalos na
escola e em visitas que fizeram ao parque da cidade localizado no mesmo
município. Essas observações tinham como foco identificar e registrar situações
relacionadas à construção das identidades de gênero das crianças considerando
as pedagogias culturais em circulação na escola, tais como a literatura infantil.
Além dos dados construídos durante as observações também foram
selecionados, para as análises, sete livros que reforçam a formação da
identidade estereotipada de ser menino e menina, seis deles em circulação na
própria escola, um site de internet e dois blocos de atividades atualmente
disponíveis no mercado literário brasileiro. Essas fontes também fazem
referência a estereótipos das identidades infantis de gênero. Fiz essas escolhas
por considerar que era importante evidenciar que os estereótipos de gênero,
evidenciados também na literatura infantil, compõem uma rede conceitual a qual
as crianças têm acesso. Os resultados desta pesquisa apontam, dentre outros
achados, para o fato de que os artefatos e práticas analisadas não são neutros;
eles promovem maneiras de falar, de se comportar e de ver o outro, fortalecendo
a ideia de identidades de gênero, em sua maioria homogênea para as crianças,
e a ideia formada e definitiva sobre a identidade do outro. Também se
caracterizaram alguns desdobramentos a partir da própria identidade
(con)formada pelos artefatos pesquisados, como os ensinamentos da própria

literatura infantil sobre estética e princesamento. Além de se tornarem um herói,
uma princesa ou uma heroína, as crianças utilizaram acessórios que as
identificavam esteticamente a partir dos conceitos predeterminados pela
literatura. Percebi através das análises que algumas crianças não se
relacionavam com as demais por não concordarem com as identidades ali
assumidas. A constatação das amarras sociais percebidas durante as
observações e a influência delas nas atitudes e possíveis omissões das crianças
diante de determinadas situações que envolvem questões de gênero levam à
reflexão sobre o papel que as pedagogias culturais podem desempenhar na
formação das identidades infantis de gênero.
Palavras-chave: Identidades infantis de Gênero. Escola. Estudos Culturais em
Educação. Pedagogias Culturais.

ABSTRACT

This dissertation has as object of study the (con)formation of the infantile
identities of gender analyzed through the cultural pedagogies, with emphasis in
the infantile literature, in the school. In order to carry it out, I used the
investigative assumptions of Cultural Studies in Education, from a poststructuralist perspective; the Gender Studies and Michel Foucault's contribution
to the concept of power. My goal was to analyze and problematize how children's
gender identities are (con)formed through cultural pedagogies, such as children's
literature at school. I understand that the child is constituted subject from a
historical-social and cultural construction, capable of interacting with the society
in which he lives, possessing biological and physical dependencies that go
through constant development until reaching a certain degree of independence.
In this sense, there is a great consensus in the academic-scientific environment
that the child can learn and develop, producing new cultures inside and outside
the school spaces. At the same time, the child's interaction with the world around
him, including the cultural artifacts to which he has access such as books, TV
programs, websites, toys, among others, contributes to the formation of his
identities. These identities are, according to Stuart Hall, never definitive, but in
constant process of (re)construction. These artifacts can, among other effects,
produce and fix stereotypes that determine ways of living and being for boys and
girls. Concerned with the identity formation of the children, I looked for
theoretical-methodological strategies to develop a qualitative research of
ethnographic inspiration in a Municipal Center for Early Childhood Education, in
the southern zone of Natal - Rio Grande do Norte / Brazil. During the months of
September 2016 and June 2017, I made visits to the school, specifically
observing a Level IV class in Early Childhood Education, with records in a field
diary and photographs of the children's experiences at the time they were in
school. reading room, school breaks and visits to the city park located in the
same municipality. These observations focused on identifying and recording
situations related to the construction of the children's gender identities,
considering the cultural pedagogies in circulation at the school, such as children's
literature. In addition to the data constructed during the observations, seven
books reinforcing the stereotyped identity of being a boy or a girl, six of them
circulating in the school itself, an internet site and two blocks of activities
currently available in the school were also selected for analysis in Brazilian
literary market. These sources also refer to stereotypes of children's gender
identities. I made these choices because I felt that it was important to show that
gender stereotypes, evidenced also in children's literature, make up a conceptual
network to which children have access. The results of this research point, among
other findings, to the fact that the artifacts and practices analyzed are not neutral;
they promote ways of speaking, behaving, and seeing each other, strengthening
the idea of gender identities, mostly homogenous to children, and the formed and
almost definite idea about the identity of the other. Some unfoldings were also
characterized from the very identity (con)formed by the artifacts researched, such
as the teachings of the own children's literature on aesthetics and princeless. In

addition to becoming a hero, a prince, a princess or a heroine, the children used
accessories that identified them aesthetically from the concepts predetermined
by literature. I realized through the analysis that some children were not related
to the others because they did not agree with the identities they assumed. The
observation of the social ties perceived during the observations and their
influence on the attitudes and possible omissions of children in certain situations
that involve gender issues lead to reflection on the role that cultural pedagogies
can play in the formation of children's gender identities.
Key words: Childhood Identities of Gender. School. Cultural Studies in
Education. Cultural Pedagogies.
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AO LEITOR, COM CARINHO: ALGUNS ESCLARECIMENTOS SOBRE A
ESCRITA
Realizei a escrita das primeiras laudas desta dissertação por meio de uma
contação de história, uma vez que desejo proporcionar ao leitor um mergulho
nas implicações que me levaram à pesquisa utilizando o próprio gênero literário
pesquisado junto às crianças. Ou seja, como minha pesquisa tem relação com
os artefatos culturais, incluindo a literatura infantil, decidi iniciá-la também
contando uma história.
Com isso, alego que o formato da letra foge às normas da ABNT,
somente na primeira seção do primeiro capítulo. Utilizo o formato itálico para
enfatizar minha história, assim como acontece em algumas histórias infantis,
sem, contudo, abrir mão do rigor teórico e metodológico.
Após a contação, ainda no primeiro capítulo na seção intitulada As
primeiras motivações: histórias entre caminhos e descaminhos, dou continuidade
à escrita deste trabalho utilizando o gênero dissertativo, compreendendo que
esse é o gênero literário exigido para o trabalho científico de uma dissertação.
Também esclareço que escrevi em primeira pessoa do singular pelo fato
de me sentir intrinsicamente implicada na pesquisa e por estar amparada no
campo de investigação dos Estudos Culturais em Educação, campo esse que
me colocou em um lugar de interação com minha vivência e com o processo de
produção da cultura em relação à educação na sociedade e que me possibilitou,
de um certo modo, tímido até, uma introdução autobiográfica, na qual me
desnudo figurativamente, mostrando a força do meu corpo-gênero como início
desses estudos.
Cabe, ainda, esclarecer que as imagens inseridas ao longo deste trabalho
estão divididas em dois grupos de representação. O primeiro grupo de imagens
representa o meu contexto vivido na gestação, amamentação e no parto
humanizado, ilustrando o início da minha trajetória e ação político-social e suas
relações com esta pesquisa. Essas imagens estão distribuídas ao longo do
Capítulo Um.
O segundo grupo abarca imagens capturadas no lócus investigado e nas
demais fontes, sendo algumas retiradas de livros que foram trabalhados pela
escola no momento da contação de histórias. Há ainda outras imagens de livros
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e blocos de atividades, bem como de um site específico que ensina como se
comportar através de modos padronizados pelos contos. Todos esses suportes
trazem problematizações as quais serão desenvolvidas ao longo desta
dissertação e foram incluídas por exemplificarem como as relações de gênero
perpassam os contos e ganham vida no dia a dia das crianças. Tais imagens
estão distribuídas no curso do texto, após o capítulo um.
A respeito desta dissertação, ela é resultado de uma pesquisa sobre
crianças com idades entre três e quatro anos, em uma turma de nível IV de um
Centro Municipal de Educação Infantil de Natal (CMEI), no Estado do Rio
Grande do Norte.
Entre setembro de 2016 e junho de 2017, realizei dez visitas no CMEI,
com o intuito de analisar e problematizar, por meio das pedagogias culturais, os
momentos de vivência das crianças, recreio e mediação de leitura que a escola
proporcionava.
Como iniciei as observações no ano de 2016, as crianças estavam no
segundo semestre do nível III, no ano seguinte dei continuidade às observações
no nível IV. Essas observações levaram um tempo mais extenso, pois em
diversos momentos precisei me afastar da escola, devido à falta de aula, por
motivos de falta de água, energia e insegurança, em virtude das rebeliões entre
facções criminosas ocorridas no Estado e que afetavam a comunidade.
Para os registros das observações, utilizei um caderno, no qual escrevi
meu diário de campo, um gravador (no celular) e fotografias. Assim, consegui
captar o que me pareciam demarcações sobre identidades infantis de gênero por
meio da literatura infantil.
Não tive o desejo de interferir nas vivências dos alunos nem nas
literaturas utilizadas ou indicar livros para os momentos de leitura, minha
preocupação foi observar como se dava a relação entre as crianças e as
histórias e brincadeiras vividas por elas. Para isso, tive o auxílio da professora
da sala, que me acolheu e, assim, consegui analisar e problematizar como as
identidades infantis de gênero eram constituídas.
No capítulo um desta dissertação, Era uma vez: uma professora que
virou mãe e uma mãe-professora que se tornou pesquisadora, conto minha
história até chegar à pesquisa e as minhas fortes implicações nas quais
consegui me desnudar como mulher, mãe e professora e, assim, dar passos

20

maiores neste trabalho. Relembro minha história como professora da Educação
Infantil, ainda muito jovem, minha inquietação ao me deparar com as questões
de gênero com meus alunos e o despreparo para agir em determinadas
situações.
Ainda nesse capítulo, relato minha experiência já adulta com o parto
humanizado, o qual considerei ser o pontapé inicial depois de tantos
desencontros com a temática de identidades infantis de gênero. O parto passou
a ser uma afirmação e uma quebra de um estereótipo de gênero feminino em
relação à fraqueza e falta de domínio sobre o corpo, como muito se apresenta
na literatura infantil, nos brinquedos e nas brincadeiras que presenciei enquanto
professora da Educação Infantil. E foi a partir dessa quebra que resolvi, em
momento posterior, dedicar-me à pesquisa sobre gênero envolvendo essa
possível construção por meio da literatura infantil. Para isso, busquei
contribuições em outras histórias brasileiras que versam sobre a mesma
temática, construindo assim o estado da arte.
No capítulo dois, Era uma vez... os caminhos teórico-metodológicos e
investigativos que levaram a um lugar chamado sala de leitura, busquei
estruturar as teorizações que embasaram meu objeto de estudo. Assim, explico
sobre a bricolagem e como ela me proporcionou lançar olhares para
possibilidades que constituíram esta investigação, na qual, por meio da
bricolagem, realizei uma pesquisa qualitativa com um olhar etnográfico. Além
disso, foi possível compreender a organização da escola e seus espaços, os que
aqui denomino como a ecologia da escola.
No capítulo três, Era uma vez... crianças além das imagens literárias,
busquei contar, através das análises e problematizações, as histórias
vivenciadas na escola durante a pesquisa, não apenas as histórias dos livros
infantis, mas as que foram criadas pelas crianças a partir do contato com a
literatura infantil e com os artefatos culturais. Foi o momento de estar lá para
contar aqui. Esses momentos me fizeram perceber que as imagens consumidas
pelas crianças na interação com a literatura infantil e também com a cultura
disponível em sites e livros que circulam no mercado literário, os quais retratam
o mundo encantado das princesas/heroínas, acabam promovendo, de certa
forma, modos de ser e de ver o outro, fortalecendo, assim, a ideia de identidades
infantis de gênero, em sua maioria homogêneas e padronizadas.
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Tais análises evidenciaram que se faz necessária uma reflexão sobre o
papel que a literatura infantil pode desempenhar na (con)formação das
identidades infantis de gênero.
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1 ERA UMA VEZ: UMA PROFESSORA QUE VIROU MÃE E UMA MÃEPROFESSORA QUE SE TORNOU PESQUISADORA
Imagem 1: Mãe amamentando seu filho I (título dado pela pesquisadora)

Fonte: Acervo pessoal (autor desconhecido).
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Pesquisar é um processo de criação e não de
mera constatação. A originalidade da pesquisa
está na originalidade do olhar.
Marisa Vorraber Costa (2002)

Inicio esta seção com o terceiro ponto de um texto intitulado Uma agenda
para jovens pesquisadores, que me fez por algumas vezes refletir sobre o rumo
que daria à escrita desta dissertação. Percebi que o rumo da criação começou
ainda nas minhas implicações como professora e mãe e que algumas vezes
pensei serem apenas meras histórias e não uma pesquisa de fato.
Baseado nisso, surgiu o desejo da criação, de lançar o olhar ao que
estava adormecido em mim. Assim, percebi que não mereciam notas de rodapé
todos os acontecimentos pertencentes a mim, os quais me conduziram às
investigações desta pesquisa.
Por isso, abaixo, apresento histórias que vivenciei as quais ajudaram a
constituir minhas múltiplas identidades e que legitimam minha luta como mulher,
professora, mãe e pesquisadora.
1.1 As primeiras motivações: histórias entre caminhos e descaminhos

E

ra o que a motivava aos 15 anos de idade: ser professora. Vinda de
uma infância apegada a brincadeiras de ensinar e corrigir os
cadernos dos amigos, brincadeiras essas que não se distanciaram

com o passar do tempo. Afinal, aos quinze anos, ela começou a ensinar.
Nessa idade se é muito jovem para definir os sonhos que há pouco eram
pensados na calçada da sua rua, na casa das suas amigas, em tempo e espaço,
que lhe permitissem viver o que considerava apenas uma brincadeira... ser
professora.
Assim, ela seguia aos domingos pela manhã, na escola dominical, nas
turmas de 7 e 8 anos de idade e juniores. Em tempos festivos, elaborava com
amor peças teatrais autorais, jograis e canções a serem apresentadas. Ela ia de
casa em casa para pegar os alunos da igreja para levar aos ensaios, eles
formavam uma fila e seguiam pelas ruas até chegar ao destino. Acabava o
ensaio e lá voltavam todos, formando a fila novamente para seguir para suas
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casas. Ela não se dava conta de como ali já ensaiava os primeiros passos de
professora.
Alguns meses se passaram e ela foi ser professora auxiliar na Educação
Infantil de uma escola de um bairro em Olinda – PE. Sua grande amiga era a
professora titular da turma e a indicou para trabalhar. Assim, as duas formavam
dupla de professoras na igreja e, também, na escola.
Depois de trabalhar alguns meses como professora auxiliar, ela decidiu
parar de trabalhar para se dedicar apenas aos estudos. Mas, um certo dia, entre
uma conversa e outra, numa noite de festa em sua casa, viu uma de suas
primas, que há anos não encontrava. Ali conversaram sobre várias coisas,
sobretudo sobre educação.
Sua prima acabou descobrindo seu percurso como professora na igreja e
na escola do bairro, essa mesma prima tinha há alguns anos uma escola de
Educação Infantil e Fundamental I. A conversa foi tomando corpo e gosto,
aquele gosto que a educação traz de transformação, de novidade, de
conhecimento. Em seguida, o convite...
– Se eu precisar de professora para maternal no próximo ano, você quer
ser a professora auxiliar?
– Claro. Quero, sim!
Assim, no ano de 1999, aos dezesseis anos, ela teve sua primeira turma
de maternal como professora titular. Sem a formação do magistério e se
tornando mais uma na estatística de profissionais da educação que não têm
formação acadêmica para exercer a profissão, mas que já atuava por ter “jeito”
de professora.
Para ela, vestir a farda com um nome educadora era vestir sua
identidade. De segunda a sexta e nos finais de semana, mesmo sem a farda, a
identidade permanecia através da educação religiosa na igreja.
Durante três anos e meio, sua experiência nessa escola lhe proporcionou
descobertas e algumas inquietações. Uma dessas descobertas foi sua
experiência em sala de aula com duas crianças especiais, uma autista e a outra
com deficiência auditiva total, esta última ela tinha um orgulho especial, pois era
filha de sua grande amiga, estudaram juntas no Fundamental e Médio.
Posteriormente, acompanhou a gravidez dessa amiga, tendo o privilégio
de ser a primeira professora de sua filha.
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Retomando ao contexto da sala de aula, algumas de suas inquietações
eram provocadas quando ela percebia determinados comportamentos de
algumas crianças. Certo dia, ao ver um aluno brigando com outro por estar
brincando de boneca, pois, para um dos alunos, boneca era brinquedo de
menina, ela então se interrogou: como eu poderia intervir naquela situação? O
que era errado de fato? Como intervir na situação em que um aluno briga com o
outro por causa de uma boneca? Proibir o aluno de brincar? Mas com que razão
tal proibição? Boneca não seria brinquedo? Para amenizar a situação e pela sua
falta de experiência e conhecimento, logo ela começou uma brincadeira que
todos pudessem brincar e assim “esqueciam” o ocorrido no momento.
Outro momento que lhe causara angústia era quando os alunos
interpretavam os personagens das histórias infantis no momento da contação de
história, assumindo identidades estereotipadas para meninos e para meninas.
Ela percebia que alguns alunos se sentiam em um mundo estranho
quando invertiam os “papéis”, uma hora havia meninas jogando bola, em outra,
meninos “brincando” de bonecas, mas isso acontecia em momentos rápidos,
como se as próprias crianças estivessem em um mundo estranho, no mundo do
outro, e por algum momento elas tivessem permissão de brincar com
brincadeiras de meninos e vice-versa para, em seguida, voltar ao seu “habitat”
original.
Até na brincadeira com seus pares os alunos definiam o que seria de
menino e menina. Existiam aquelas que diziam:
- Eu quero o brinquedo rosa, vermelho, amarelo, as cores de menina.
Outros gritavam:
- Não, não. Quero azul, verde, preto, que é cor de menino.
E,

assim,

aquelas

crianças,

cheias

de

significados

e

cultura,

(re)produziam comportamentos em parte construídos a partir de experiências
com artefatos impregnados de significados.
Nos três anos e meio que passou na escola, alguns motivos a conduziram
a pensar em outros caminhos profissionais, como o de receber uma melhor
remuneração.
Assim, depois da experiência como professora, ela começou a trilhar
novos caminhos, dessa vez o da coordenação pedagógica em uma escola
preparatória para vestibulares no Recife – PE. Nesse momento, já se encontrava
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na graduação em Licenciatura em Pedagogia, curso que iniciou sem muita
expectativa, mas, com o passar das aulas, teve a certeza de estar no lugar certo.
Após quatro anos na coordenação, ela passou a atuar em outras funções
na área da educação, agora como supervisora, numa escola de idiomas do
Grande Recife – PE, e lá permaneceu por cinco anos, partindo de lá para outro
estado, onde teve algumas de suas inquietações reacendidas.
1.2 O encontro com o objeto de estudo: da sala de aula para o ventre, do
ventre para as pesquisas científicas
Imagem 2: Mãe amamentando seu filho II (título dado pela pesquisadora)

Fonte: Acervo pessoal (autor desconhecido).

A imagem que inicia esta seção, e também ilustrada na abertura do
próprio capítulo, retrata a escultura de uma mãe amamentando seu filho,
adquirida por mim em 2015, ano em que cheguei do Rio de Janeiro para morar
na cidade do Natal, no Rio Grande do Norte. O encontro com essa escultura se
encaixa bem naqueles acontecimentos não programados que ocorrem na vida
da gente. Por acaso, estava em uma loja fazendo compras quando a vi. Ao
percebê-la com mais detalhes, vi ali a minha representação e, também, a da
minha filha, Valentina, e até do nosso gato na época.
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Ao iniciar a escrita desta dissertação, entrelaçando-a com minhas
perspectivas humanistas sobre parto, amamentação, criação com apego, dentre
outras, percebi a forma como essa escultura fazia e faz alusão a uma pesquisa
acadêmica, que precisa ser acolhida em braços de acalento e mansidão, que a
todo momento de sua construção precisa ser nutrida e fortificada para crescer
como uma criança, ganhar corpo, vida, e sair caminhando pelo mundo.
E, para ela ganhar corpo e sustentação, é necessário entender qual ou
quais as inquietações ao pesquisá-la. A respeito da minha inquietação, ela era
provocada pelo pensamento de como as diferenças nas identidades infantis de
gênero entre meninos e meninas aconteciam, ela inclusive aparecia em
momentos distintos, como uma brincadeira ou uma fala.
Mas, de fato, os incômodos aumentavam quando se tratava da literatura
infantil, por perceber que muitas dessas práticas entre crianças, adolescentes, e
até adultos, remetiam às figuras presentes nas histórias que relatarei no curso
desta pesquisa. Ou seja, as brincadeiras, ditas como de meninas e de meninos,
as princesas interpretadas pelas meninas, os heróis e príncipes pelos meninos,
os filmes, as roupas e os brinquedos remetiam em sua maioria a personagens
da literatura infantil.
Mas minha inquietação foi sendo adormecida com o passar dos anos
devido à contribuição de alguns acontecimentos pessoais, os quais relato logo
em seguida.
O ano de 2008 foi o ano da minha formatura em Pedagogia e, em
seguida, encaminhei-me para uma especialização, permanecendo na profissão,
em alguns momentos na condição de professora, em outros, supervisora ou
coordenadora.
É bem certo que uma inquietação não se finda sem ser resolvida. O
destino tinha um encontro marcado comigo. Tive de ir para longe, levando
comigo tais inquietudes desde a época que era professora da Educação Infantil.
De Olinda, fui morar por um semestre em Natal – RN e, durante esse curto
período, vi um dos meus sonhos se tornar real... Gerar uma vida. Mas o que
seria? Menino ou menina? E logo pensei... Não sei, só sei que será minha cria,
minha criança. Eu, professora, agora mãe, desejava uma menina, mas algumas
vezes achava que era um menino, Vinícius. Pagamento de uma dívida gratuita
com minha mãe por ela ter perdido meu irmão Vinícius em um parto natural sem
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respeito. Vinícius, na verdade, era Valentina, e que, até o momento da
descoberta, recebia enxoval de menino, o qual usei todos em Valentina, sem
distinção de cor e desenhos, por acreditar que as cores são para serem
apreciadas, usadas e vividas.
E por que falar de mãe, gravidez, parto, menino e menina aqui nestas
linhas acadêmicas? Como diria Bujes (2007, p. 15-16):
[...] a pesquisa nasce sempre de uma preocupação com alguma
questão, ela provém, quase sempre, de uma insatisfação com
respostas que já temos, com explicações das quais passamos a
duvidar, com desconfortos mais ou menos profundos em relação a
crenças que, em algum momento, julgamos inabaláveis. Ela se
constitui na inquietação.

E foi assim que o meu caminho como professora-mãe ou mãe-professora,
não sei ao certo a ordem que isso se deu na pesquisa, tornou-se um caminho
totalmente entrelaçado com as minhas inquietações a respeito sobre o que é ser
menino e ser menina.
E foi na maternagem1 ativa que essa minha inquietação ganhou vida. O
uso do termo maternagem, e não maternidade, aqui é colocado por se tratar de
um termo comum no ativismo do parto humanizado, do qual sou militante desde
a gestação da Valentina. E que, a partir dessa perspectiva, tal inquietude
encontrava ainda mais força, pois algumas indagações começaram a aparecer
em minha mente: As crianças merecem respeito? Qual a importância de
respeitar a criança desde o ventre? Por que tentar oferecer um parto com
respeito? Isso implicaria nas futuras tomadas de decisões para a educação de
uma criança?
Para ilustrar essas questões e outras que vinham à memória, exponho a
Imagem 3, que abarca vários significados e expressa para mim a ideia de
respeito à criança desde o ventre e também na hora do seu nascimento.

O termo, segundo a pediatra Thelma B. de Oliveira, corresponde ao processo de criação
que gira em torno da mãe. “Para vencer o desamparo que é nascer, o bebê necessita do abraço,
do peito, do calor e dos batimentos do coração da mãe”. Numa definição pessoal, conceituo o
termo das palavras materno e aprendizagem, por entender que mães, a partir do momento que
geram pelo útero ou pelo coração, vivem em um estado permanente de maternagem. Disponível
em: <http://bit.ly/2GwRtPt >.
1

29

Imagem 3: Parto natural I

Fonte: <http://migre.me/w5HPp>.

A imagem foi escolhida por representar o nascimento da Valentina e o
respeito à hora natural que ela escolheu para nascer. Trouxe uma imagem
fictícia, já que optei por não registrar com fotos o momento de trabalho do meu
parto. Fiz a escolha por um parto natural por considerar um momento que
constituiu de maneira lúdica o respeito2 à hora que a criança desejou nascer, o
nascimento de uma criança e de uma mãe.
De maneira figurativa, essa imagem mostra a presença do pai da
Valentina, da doula3, das obstetrizes, da obstetra e das enfermeiras, que
souberam respeitar essa tomada de decisão e me apoiaram nas ideias voltadas
à humanização.
Descrevo aqui o parto humanizado não apenas como um mero
acontecimento natural pelo qual passei por opção, após muitas orientações e
Respeito: o conceito de respeito ao parto natural aqui usado estabelece uma relação
com o parto natural de parturientes de baixo risco e condições de saúde para parir, pois
entendemos que os bebês sabem nascer e as mulheres sabem parir. Contudo, compreendemos
e valorizamos a importância da cirurgia de Cesárea por indicação necessária, quando há riscos
para o bebê ou para a mulher.
3
Doula: é uma acompanhante de parto especializada em prover suporte emocional e
conforto físico à mulher (e seu parceiro) durante todo trabalho de parto e pós-parto. É a
profissional que irá oferecer a presença serena e contínua durante todo o processo, do início ao
fim. Transmite segurança, traz a sabedoria feminina do parir, normaliza a experiência, segura a
mão, aninha a parturiente e lhe conta que o processo de parto, às vezes, é difícil mesmo, mas
que tudo está perfeitamente bem, encorajando-a a prosseguir. Disponível em:
<www.despertardoparto.com.br/o-que-eh-doula.html>.
2
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acompanhamentos, mas pela relação que ele tem com esta pesquisa a qual
objetiva analisar e problematizar como a literatura infantil na escola contribui
para a construção de identidades infantis de gênero. Considerando o parto
humanizado como o pontapé inicial depois de tantos desencontros com a
temática de identidades infantis de gênero, compreendo que ele – o parto –
passou a ser um resgate, uma afirmação e uma quebra de um estereótipo de
gênero feminino em relação à fraqueza e falta de domínio sobre o corpo, como
muito se apresenta na literatura infantil.
Observei esse estereótipo durante minha atuação como professora,
quando as crianças do sexo masculino se prevaleciam e se mostravam
superiores às crianças do sexo feminino, e essa relação de poder e fraqueza era
fortalecida por meio de contribuições de vários artefatos como brinquedos,
músicas, desenhos, bonecos, mas que, por vezes, vinham da literatura infantil.
Lembro-me de que nesse período adorava contar histórias para meus
alunos, uma turminha encantadora. Mas comecei a observar o comportamento
deles durante e após as leituras e isso gerou algumas interrogações. Alguns dos
alunos ouviam as histórias e não apresentavam comportamentos que refletissem
os estereótipos dos contos; contudo, outros, em suas brincadeiras e falas, já
mostravam significados conforme determinados rótulos sociais presentes nas
histórias. Para Argüello (2005), a literatura se torna um veículo da linguagem,
contribuindo na fabricação de identidades, posicionando os sujeitos em
diferentes e desiguais lugares sociais.
E foi por meio desse veículo que é a literatura, como argumenta Argüello
(2005), que comecei a perceber que esses comportamentos nas brincadeiras
não aconteciam apenas no momento em que mediava as leituras em sala de
aula, pois o reflexo dessas histórias era visto até nos adultos ao meu redor e em
crianças e adolescentes com os quais eu interagia, no interior da minha família e
na comunidade em geral, que tiveram durante suas infâncias contatos com
determinados padrões ditos na literatura infantil.
Lançar um olhar mais sensível sobre as literaturas e o que elas traziam a
respeito das identidades infantis de gênero me fez notar que as princesas, os
príncipes e os heróis saíam dos livros e ganhavam espaço nos aniversários das
crianças, nas roupas, no modo de brincar e nas falas dos adultos que cresceram
nessa fantasia dos contos.
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A meu ver, a partir dessas observações, tais literaturas não só
determinavam

esses

modos

de

viver,

mas

legitimavam

determinadas

identidades de gêneros construídas e potencializavam a fraqueza feminina, pois
construíam a verdade que, além de delicadas e fracas, as meninas precisavam
de uma figura masculina, representada pelo príncipe perfeito, que seria a única
possibilidade de ajuda, salvação e proteção. Pensando nisso, e vendo como a
sociedade brasileira já traz reflexos dessas relações construídas ainda na
infância, é que me preocupei em compreender como a criança vem sendo
constituída de identidades infantis que a colocam em lugar de mérito ou demérito
com seus pares e como isso se reflete em sua fase adulta.
Por isso, elegi como norteadora a seguinte questão de partida: Como as
Pedagogias Culturais colaboram para o entendimento das identidades infantis de
gênero?, partindo da problemática advinda da observação de determinadas
práticas sociais envolvendo crianças que privilegiam um gênero em detrimento
de um outro, tendo como objetivo analisar e problematizar o modo como as
identidades infantis de gênero na escola são construídas e influenciadas por
meio de artefatos advindos das práticas sociais.
E por pensar nessa problemática é que reitero a importância da escolha
do parto humanizado representado na Imagem 3, por se tornar, para mim, a
primeira quebra social para o entendimento e a afirmação feminina, mostrando
que o gênero feminino pode exercer domínio do seu corpo, trazendo outra
identidade da mulher, que fora construída contrapondo a imposição implícita em
um conjunto de artefatos e práticas sociais, muito provavelmente incluindo a
literatura infantil.
Em outras palavras, aprende-se sobre o parto, sobre escolhas que se faz
em relação a ele e sobre a própria maternidade ou maternagem na cultura em
que está inserido. O parto humanizado é uma aprendizagem que rompe com os
discursos homogêneos disponíveis sobre essas questões.
Retomando minhas implicações, após seis meses em Natal – RN, fui
morar em Macaé – RJ, no ano de 2013. Mudanças essas sempre motivadas
pelo trabalho do meu esposo, com quem comunguei todos os anseios da
maternagem. Na cidade de Macaé, tive o início do ciclo da maternagem, que
constituiria o pilar para esta dissertação de mestrado.
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Comecei a fazer parte de grupos presenciais e virtuais com mães e
mulheres do Estado do Rio de Janeiro. Esses grupos discutiam desde o respeito
ao nascimento de seus filhos até uma educação orientada que pudesse
problematizar os estereótipos de gênero disponíveis para o público infantil, bem
como assuntos relacionados a possibilidades de se educar crianças livres de
uma cultura consumista, adeptas de uma alimentação saudável e consciente,
entre outros.
Minha participação nos grupos de mães me remeteu novamente às
inquietações de uma maneira mais forte, dessa vez, o mergulho para as
questões da criança. As conversas sobre a construção de gênero que
aconteciam nos grupos, alguns deles com a participação de pedagogas,
psicólogas e médicas pediatras, ajudavam-me a entender um pouco mais sobre
o assunto, ao mesmo tempo que pensava possibilidades de pesquisas.
Até pareciam peças de quebra-cabeça quando vão sendo montadas. Para
mim, um quebra-cabeça da vida real, que fora deixado faltando algumas peças
ainda quando professora da Educação Infantil, quando as questões sobre
identidades infantis de gênero percebidas na literatura, principalmente na
literatura infantil, incomodavam-me e que, a partir dessas vivências nos grupos,
começaram a ganhar luz em minha mente. Nesses grupos, fui respeitada e
acolhida, principalmente quando mais precisei, no dia do nascimento de
Valentina, 11 de novembro de 2013.
Após o nascimento de minha filha, representado figurativamente na
Imagem 4, e que por mera coincidência nascera em uma maternidade pública no
centro do Rio de Janeiro, na rua Moncorvo Filho, nome dado em homenagem ao
médico precursor das políticas de proteção à infância no Brasil e que Kuhlmann
Jr. aborda em sua obra Infância e educação: uma abordagem histórica. Nesse
livro, o autor diz que:
Dez anos depois, após demorado estágio no serviço de crianças da
Policlínica Geral do Rio de Janeiro, dirigida por seu genitor, outra
experiência causou um profundo desgosto a Arthur Moncorvo Filho: a
morte de seu primeiro filho. O fato foi determinante no impulso de
empenhar sua vida no trabalho com crianças pobres, para o que
fundou o Instituto de Proteção e Assistência à Infância do Rio de
Janeiro. A entidade multiplicou-se em muitas filiais por todo o país,
oferecendo serviços pré-natais, de puericultura e higiene infantil,
hospitais infantis, Gotas de Leite, creches, jardins de infância, escolas
elementares profissionais, etc. (KUHLMANN, 2015, p. 68).
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A coincidência dos fatos levou o meu caminho a cruzar pelo de Moncorvo
Filho, no sentido de desenvolver preocupações com as práticas pré-natais, de
maternidade e educacionais; o que veio a corroborar com a minha iniciativa de
desenvolver estudos sobre a criança.

Imagem 4: Parto natural II

Fonte: <http://amandagreavette.com/>.

Percebi, nessa forte experiência que é o parto, que o meu desejo em
fazer a pesquisa partia de desdobramentos como a da minha vivência como
professora, mas também partia da minha luta para o respeito à identidade
feminina, marcada por uma ideia de debilidade construída ao longo da história.
Outra marcante experiência como mulher foi a de ir contra um sistema de
saúde privado, de certa forma “privilegiado”, porém cesarista4, o qual tinha
acesso, e que, mesmo eu sendo uma parturiente de baixo risco, indicou-me uma
cirurgia cesárea.
Naquele momento, refleti sobre o ato heroico e de força que é ter uma
filha. Heroico, pois a mulher no momento do parto se desvencilha de uma
identidade vulnerável dada a ela, para, assim, trazer outra vida ao mundo. E de
Cesarista: termo popular referente à cultura que dá preferência ao parto cirúrgico por
meio de cesárea em detrimento do parto natural, mesmo quando a mulher e o bebê têm
condições de saúde para parir e nascer, respectivamente.
4
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força porque essa identidade de vulnerabilidade imposta nesse momento cai por
terra, visto que as identidades construídas para as mulheres são de fragilidade,
mas uma situação dessa que vivi, mostra a identidade de uma mulher poderosa
e empoderada.
Diante dessas condições, escolhi parir em uma maternidade pública, que
me possibilitou sentir a força do gênero tão estigmatizado de fraqueza. E ali
dividi uma enfermaria com mais seis puérperas. Nessa enfermaria, fiquei por três
dias e ali vi casos de mulheres com tanta força, vi a garra de mulheres leoas que
conseguiram parir e enfrentar, logo após o nascimento de suas crianças,
conflitos que as marcavam. Uma delas mostrava, junto ao semblante desolado,
a proteção ao seu filho que nascera com seis dedos em cada mão e que
posteriormente passaria por uma cirurgia ainda nos seus primeiros meses de
vida. Outra mãe, com apenas quinze anos, abandonada pelo pai da criança e
acompanhada por outra mulher, sua mãe, teve sua filha de 6 kg por meio de
parto natural; esta já recebia todo o cuidado necessário, pois foi acometida por
uma diabetes neonatal. Uma outra, sem seu filho por perto, devido a
complicações no parto, pois ele seguiu para a Unidade de Terapia Intensiva
neonatal.
Esses arquétipos que acabei de citar mostravam que minha inquietação
em pesquisar identidades infantis de gênero por meio das pedagogias culturais
andava em caminhos de afirmação e ganhava força, por perceber que em nossa
sociedade se perpetuou a falsa ideia de que pessoas do gênero feminino eram
vulneráveis em diversas situações de suas vidas e que homens seriam
presentes e cordiais em tais ocasiões.
Nessa

enfermaria,

tive

a

confirmação

da

inverdade

construída

socialmente sobre tal fragilidade, sobre a presença masculina fantasiada de um
príncipe, que se tornou, e que talvez cada vez mais se torna, uma verdade
absoluta. Essas mulheres, que trago no meu relato, são sinônimos de fortaleza,
sem ter a presença do príncipe encantado ou de um herói; elas são exemplos
ocultados por uma sociedade que não as deixam falar ou que fala por elas.
Quantos de nós ouvimos e vemos comumente essas histórias? Quantos
de nós estamos acostumados a ver mulheres lindas, mostradas na mídia, como
verdadeiras

princesas,

mostrando

um

pós-parto

perfeito,

com

corpos

exuberantes e uma criança quieta que dorme o dia todo? Quantas mulheres no
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auge dos 15 anos, ou até menos, sonham com um príncipe encantado perfeito
que é apresentado nos contos, prontos para salvar e dar todo o amor que
imaginam ter?
Sobre isso, pontuo aqui, inclusive, os discursos midiáticos que, segundo
Momo

(2007),

mobilizam

o

desejo,

estimulam

a

imaginação,

criam

necessidades, padrões de exigências, significados, capital simbólico e práticas
que são compartilhadas pelas crianças. Discursos que também contribuem para
construção das identidades de gênero.
Esses discursos presentes na mídia e na cultura acabam, de alguma
forma, constituindo o que a mulher pensa a respeito do parto e do pós-parto por
dois caminhos: o primeiro, a família que abraça a criança por uma identidade
rosa ou azul, chamando-a de princesa ou príncipe, identidade essa que vai
acompanhá-la na família, na escola, ganhando aos poucos força nas
brincadeiras, nos brinquedos e na literatura infantil e até em cursos de como se
comportar como uma princesa; o segundo é sobre o não reconhecimento da
mulher com a criança que acabou de nascer, que chora por horas e se incomoda
com um “novo” mundo, fazendo com que a mulher acabe não se identificando
com o modelo apresentado pelas mídias, entrando em conflito consigo mesma
por não ser aquela princesa idealizada.
Ainda sobre meu parto e passado um tempo após ele, vi que minha filha
crescia junto com a vontade de me aprofundar sobre os fenômenos que diziam
respeito à criança, sua interação social, desenvolvimento e a formação das
identidades de gênero. Essa vontade foi ainda mais alimentada por situações
que me causaram uma certa angústia, como a escolha de brinquedos, roupas,
músicas e livros infantis para minha filha, esses artefatos em sua maioria
demarcavam predominantemente o que deveria ser de menino e de menina. E
mais uma vez eu me encontrava inquieta com essas demarcações de gênero.
Possíveis resultados dessas interações da criança com esses objetos
demarcados podem fazer com que ela reproduza determinados modelos que
fazem parte de sua rotina e com isso perpetue desigualdades, preconceitos e
injustiças sem conseguir perceber se é certo ou errado o que está fazendo.
Esses modelos podem vir da sua relação com os artefatos como a literatura
infantil, mas também da relação com os adultos, que, em sua maioria, também
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determinam modelos que viveram na infância e ainda na fase adulta. Sobre
isso, Santos diz que
A criança realiza imitações das ações que observa, utilizando modelos
que estão próximos a ela. Observa atentamente os gestos e as ações
das pessoas e depois os reproduz de forma simplificada. Inicialmente,
os modelos são os pais, os avós e quem mais for do convívio diário da
criança, depois os vizinhos, o dono do armazém, o carteiro, o guarda
de trânsito, e outros modelos retirados do mundo adulto (SANTOS.
2001, p. 93).

Sobre a leitura da literatura, sei o quão valioso é seu poder para o
imaginário, inclusive a fantasia e o faz de conta constituem uma parte importante
no processo de desenvolvimento da criança.
A leitura acontece quando a imaginação é convocada a trabalhar junto
com o intelecto, responsável pelas operações de decodificação e
entendimento de um texto ficcional. O resultado é a fruição da obra,
sentimento de prazer motivado não apenas pelo arranjo convincente do
mundo fictício proposto pelo escritor, mas também pelo estímulo dado
ao imaginário do leitor, que assim navega em outras águas, diversas
das familiares a que está habituado (ZILBERMAN, 2008, p. 18).

Além de pontuar sua importância para o desenvolvimento infantil, ressalto
o seu progresso diante das modificações sociais, em que há um investimento
maior em trazer novas literaturas que abordam as princesas negras, meninas em
brincadeiras com meninos e vice-versa. Ainda assim, é notório que as histórias
que apresentam segregação de gênero permanecem em circulação, em grande
quantidade, e alimentando a imaginação das crianças.
Dito isso, e após muitas conversas nos grupos de apoio a maternidade, e
muitas vezes essas conversas aconteciam pelas redes sociais no Estado do Rio
de Janeiro, resolvi dar início à minha tecelagem, desejando contar um pouco
sobre minhas inquietações a respeito dos modelos impressos, por meio dos
artefatos culturais, sobre as identidades infantis de gênero.
Mas por que problematizar as questões de gênero a partir das pedagogias
culturais como a literatura infantil na escola? Como já citei nos relatos de minha
experiência como professora, a literatura por vezes me incomodou por ser um
possível canal no qual as crianças quase sempre se transportam para o mundo
do imaginário, representando determinados personagens que podem em algum
momento constituir ou não uma segregação ou preconceito com outras crianças.
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Essa percepção de que por vezes a literatura infantil estimula a
imaginação das crianças a personificar personagens que podem em algum
momento constituir estereótipos me causava um incômodo que partia da ideia de
que a literatura infantil (uma boa parte dela) traz um modo de operar nas
crianças e que pode fazê-las pensar e agir a partir de padrões determinados
pelas histórias que vão muito além do imaginário. Esses padrões podem ser
vistos nas ações, nas vivências e no que as crianças pensam sobre o que é
certo e errado sobre o mundo.
Uma das minhas preocupações é evidenciar como as histórias infantis,
além de outras pedagogias culturais, contribuem com a construção e/ou
(con)formação das identidades infantis de gênero na criança dentro dos espaços
escolares.
Apesar de introduzir um pouco a inserção da literatura infantil, não entro
no mérito de historicizar toda a literatura infantil desde seu aparecimento no
século XVII, mas, sim, de compreender e considerar alguns aspectos da sua
história que são relevantes para o objeto de estudo desta pesquisa.
Sobre isso, vejo que, no geral, o surgimento da literatura infantil não se
deu com uma preocupação em representar a criança na literatura, até porque
possivelmente não se representava aquilo que não se enxergava. Esse
fenômeno se deve ao fato, penso eu, de que, na Idade Média, segundo Ariès
(1981), não havia a concepção de criança que se tem hoje. O autor demonstra
que, na própria arte, as pinturas que representavam as crianças da Idade Média
e do início da Modernidade eram a de um adulto menor, isso se via, inclusive,
nas pinturas que retratavam os corpos das crianças, pelas formas e pelos
músculos presentes no corpo, ou seja, elas eram um adulto em um corpo menor.
Segundo Zilberman (1999 in Argüello 2005), foi atribuída a Charles
Perrault (1628-1703) a literalização de uma produção que até então se dava por
tradição oral. Ele recontou clássicos como “A Bela Adormecida no Bosque”,
“Chapeuzinho Vermelho”, “O Gato de Botas”, “As Fadas”, “A Gata Borralheira”,
“Henrique do Topete” e “O Pequeno Polegar” com uma roupagem e um formato
talvez já mais direcionados para as crianças.
Nesse período de surgimento da literatura infantil na Europa, era a
literatura que tinha o objetivo de “educar” moralmente as crianças. Dessa forma,
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desde sua aparição, a literatura já governava uma relação de poder nas
crianças.
Assim, a literatura infantil chegou no Brasil no século XIX, ou seja, a
literatura endereçada às crianças levou um tempo para chegar em nossa terra.
Segundo Zilbermam e Lajolo (1986, p. 16):
Um dos primeiros livros didáticos a circular no Brasil deve ter sido o
Tesouro dos meninos, obra traduzida do francês por Mateus José da
Rocha (Silva, 1808-1821)1. Na mesma linha, a Impressão Régia
publicou Leitura para meninos, “coleção de histórias morais relativas
aos defeitos ordinários às idades tenras e um diálogo sobre a
geografia, cronologia, história de Portugal e história natural” [...].

A industrialização ocorrida nas cidades e a aceleração do crescimento
populacional nas capitais contribuíram para o crescimento da literatura e,
consequentemente, da literatura infantil, que via uma grande oportunidade de
comercialização e geração de lucro a partir do incentivo de seu consumo.
Decorrente dessa acelerada urbanização que se deu entre o fim do
século XIX e o começo do XX, o momento se torna propício para o
aparecimento da literatura infantil. Gestam-se aí as massas urbanas
que, além de consumidoras de produtos industrializados, vão
constituindo os diferentes públicos, para os quais se destinam os
diversos tipos de publicações feitos por aqui: as sofisticadas revistas
femininas, os romances ligeiros, o material escolar, os livros para
crianças. Esta, por assim dizer, prontidão e maturidade da sociedade
brasileira para absorção de produtos culturais mais modernos e
especificamente dirigidos para uma ou outra faixa de consumidores
expressa-se exemplarmente no surgimento, em 1905, da revista infantil
O Tico-Tico. O sucesso do lançamento, a longa permanência da revista
no cenário editorial, a importância de suas personagens na construção
do imaginário infantil nacional, a colaboração recebida de grandes
artistas – tudo isso referenda que o Brasil do começo do século, nos
centros maiores, já se habilitava ao consumo de produtos da hoje
chamada indústria cultural (ZILBERMAN; LAJOLO, 1984, p. 23.)

Apesar de se passar um bom tempo desde o seu surgimento até os dias
de hoje, a literatura se consolidou e ganhou ainda mais o público, bem como
novo escritores. A partir de seu surgimento, a literatura vai aos poucos sendo
questionada pela capacidade de produzir preconceitos e estereótipos, entre
outras percepções e ensinamentos na sociedade.
Acredito que a literatura em si, em se tratando de mercado e consumo,
não andou e não anda em crise, mas concordo que existe uma crise voltada à
crítica sobre a produção de estereótipos.
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Os problemas atuais [...] da literatura decorrem da situação incerta em
que se encontra a própria literatura neste fim de século, época que se
convencionou chamar de pós-moderna. No momento atual, a literatura
está sendo questionada em sua produção e em sua recepção,
encontrando-se ameaçada em seus próprios fundamentos (PERRONEMOISÉS, 2000, p. 345).

O

mercado

literário

brasileiro

continua

tendo

boa

aceitação,

comercialmente falando. Há incentivos que ajudam a estimular a leitura de livros.
Exemplo disso são as feiras de livros que acontecem nas principais capitais do
país, além do crescimento do mercado de mídia digital. O que se põe em xeque
aqui é como estão sendo produzidos esses livros, o teor da escrita, se seus
escritores estão atentos e se são conhecedores das características e
peculiaridades do público-alvo.
1.3 O estado da arte: contribuições de outras histórias contadas no Brasil
No caminho para a construção deste trabalho, foi fundamental abrir
páginas de “histórias” que já tinham sido contadas no território brasileiro sobre
temáticas que se aproximam desta pesquisa. Essas “histórias” nos mostraram
demarcações

importantíssimas,

pensamentos,

mas

também

não
pela

só

pelas

possibilidade

contribuições
de

de

outros

desenvolver

outras

investigações como esta. É um tipo de mapeamento e, como afirma Ferreira
(2002, p. 258):
[...] elas parecem trazer em comum o desafio de mapear e de discutir
uma certa produção acadêmica em diferentes campos do
conhecimento, tentando responder que aspectos e dimensões vêm
sendo destacados e privilegiados em diferentes épocas e lugares, de
que formas e em que condições têm sido produzidas [...].

Sendo assim, para compor essa etapa da dissertação, iniciei uma
pesquisa de base exploratória e de cunho qualitativo que buscou conhecer
pesquisas desenvolvidas sob a perspectiva dos Estudos Culturais em Educação
e a vertente pós-estruturalista com temas que se aproximam do objeto de estudo
de minha pesquisa. Ainda sobre o olhar para as pesquisas encontradas e
mencionadas aqui no estado da arte, é pertinente ressaltar que, para Graue e
Walsh (2003, p. 48):
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[...] a nossa forma de olhar afecta aquilo para onde olhamos, e aquilo
para onde olhamos afecta a nossa forma de olhar. As duas coisas
afectaram o modo como explicamos, e o modo como explicamos afecta
aquilo para onde olhamos e a nossa forma de olhar. Mais uma vez, o
processo não é individual.

Nessa busca, utilizei as palavras-chave: Identidades infantis de Gênero;
Escola; Estudos Culturais em Educação; e Pedagogias Culturais. Para isso,
foram pesquisados os seguintes sites para compor esse estado da arte:
Scientific Electronic Library Online (Scielo), Associação Nacional de PósGraduação e Pesquisa em Educação (ANPED), Domínio Público, Repositório
Digital da Universidade do Rio Grande do Sul (LUME), Programa de PósGraduação da Universidade Luterana do Brasil (ULBRA), Seminário Brasileiro de
Estudos Culturais e Educação (SBECES), Universidade Federal do Rio Grande
do Norte (UFRN), Universidade Federal da Paraíba (UFPB) e Universidade
Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), por meio da Fundação Joaquim
Nabuco (FUNDAJ).
Contudo, é importante ressaltar que nem todos os sites pesquisados
contemplaram pesquisas diretas com o meu objeto, algumas delas falavam na
literatura infantil e o fenômeno do bullying, outras no contexto que envolvia a
literatura infantil na escola, mas não dialogava com gênero.
Os campos pesquisados e os trabalhos encontrados constituíram, assim,
parte de uma tecelagem intelectual compreendida por mim como substancial
para entrelaçar os fios que formaram um novo tecido para o meu entendimento,
ilustrado na Imagem 5. Escolhi a imagem de tecelagem manual para trazer a
memória de um trabalho delicado, refinado e único, como foi proposto para
esses escritos.
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Imagem 5: Tecelagem manual, 2009

Fonte: <http://migre.me/w5Eh1>.

Entendendo que a área da educação é formada por um conjunto de
outras áreas, como as ciências sociais, que auxiliam para uma melhor
compreensão dos atores sociais na sociedade, pode-se compreender esse tear
como o conjunto de áreas que se entrelaçam para ajudar na compreensão de
um fenômeno. Como propõe o sociólogo Mills (2009, p. 28-29), em sua obra
intitulada O artesanato Intelectual e outros ensaios:
Um bom trabalho em ciência social [...] se compõe em base a matérias
existentes, teorias que têm a ver com um tópico, materiais já
trabalhados por outros como evidências para aquelas teorias; e
materiais já reunidos e em diversos estágios de centralização
acessível, mas ainda não tornados teoricamente pertinentemente.

Sanchez (2009) traz uma definição do trabalho do artesão que nos
permite refletir sobre como os trabalhos em educação podem ser desenvolvidos
igualmente com delicadeza e habilidade. Isso reflete a que se destinou esta
pesquisa. Para esse autor,
O trabalho do artesão é um trabalho de ação independente, ele é
mestre da atividade e de si mesmo. Em tal processo, se desenvolve
como homem e ao mesmo tempo desenvolve sua habilidade, sendo o
produto desse tipo de trabalho o que ele mostra para o mundo
(SANCHEZ, 2009, p. 73).

Essa passagem de Sanchez (2009) me fez lembrar meus escritos no
início desta dissertação, quando remeti à imagem que tenho em meu acervo
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pessoal de uma mãe amamentando seu filho e a comparação com a pesquisa
que precisa ser fortificada.
Eu, assim como Sanchez (2009) e tantos outros pesquisadores, se não
todos eles, desejamos que o trabalho ganhe o mundo, não por questões de
vaidade, digo em posição particular, mas, como já citei anteriormente, por
acreditar nas suas contribuições diante do desafio paradoxal entre gêneroescola no qual vive a educação.
Para isso, realizei um recorte temporal das pesquisas que dialogaram
com a proposta desta investigação a respeito das Pedagogias Culturais,
priorizando um recorte cronológico que contemplou desde o ano 2000 até o ano
de 2016, período compreendido como importante para a consolidação dos
Estudos Culturais no Brasil. Cabe destacar que um dos primeiros programas de
Pós-Graduação em Educação na década de 1990, que iniciou uma linha de
pesquisa em Estudos Culturais em Educação, é o Programa de Pós-Graduação
em

Educação

da

Universidade

Federal

do

Rio

Grande

do

Sul

(PPGEDU/UFRGS), após uma nova reestruturação do Programa. No período
supracitado, foram encontrados oito estudos, o ano com maior volume de
estudos desenvolvidos foi o de 2008, com três estudos, sendo esses uma
dissertação e dois artigos, todos eles na região Sul. No Repositório Digital –
Lume da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, foram encontradas duas
dissertações de mestrado, uma de Argüello (2005), que aborda, sob uma visão
pós-estruturalista, a possibilidade da problematização sobre a questão de
gênero através de 11 histórias infantis cuja autora denomina “não sexistas” e por
meio das quais crianças entre 4 e 6 anos puderam manifestar seus
pensamentos sobre o que é gênero. “Contudo, sabe-se que as histórias infantis
não sexistas nos seus textos carregam representações que poderão produzir
efeitos sobre os sujeitos” (ARGÜELLO, 2005, p. 43).
Desde o ano 2000, Argüello tem trazido contribuições relevantes sobre o
envolvimento da literatura infantil e gênero nas lentes pós-estruturalistas, suas
pesquisas trazem um olhar crítico para esse fenômeno contemporâneo entre as
crianças. Para a autora, a literatura infantil auxilia as crianças nessa faixa etária
na sua construção de mundo. Segundo ela,
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[...] o mundo não tem um sentido preexistente àquele que
discursivamente lhe é atribuído. Embora a sua existência material seja
inegável, ela só passa a ter sentido numa prática, na qual
determinados discursos vão conferir-lhe sentidos culturais (ARGÜELLO
2008, p. 70).

Seu outro trabalho intitulado Representações de gênero nos discursos de
crianças pré-escolares: problematizando as questões de gênero com crianças
através da literatura infantil traz apontamentos para a literatura como sendo um
bom aliado para tecer estratégias para se trabalhar as questões de gênero com
crianças no âmbito escolar, como também sua publicação em 2004 Sapo ou
Príncipe? Análise de uma história infantil feminista com crianças de 4 a 6 anos.
O outro trabalho encontrado no Repositório Digital – Lume da
Universidade Federal do Rio Grande do Sul é o de Vidal (2008), que aponta para
os contos contemporâneos, também denominados como os novos contos de
fadas. A autora subdivide sua dissertação em seis capítulos, trazendo neles os
novos contos produzidos a partir da década de 1990 e mostrando as diferenças
dessas narrativas em relação aos contos tidos como clássicos. A autora salienta
que
[...] tais representações convivem com as de “novos/as príncipes e as
princesas” contemporâneos, através da literatura, por exemplo,
revestidos/as com as novas roupagens, atitudes, posições do sujeito
mais distantes daquelas dos contos clássicos (VIDAL, 2008, p. 29).

Pelos estudos da autora, as representações de gênero na infância por
meio da literatura infantil permitem uma reflexão sobre novas possibilidades de
ser criança. Todavia, indaga a fragilidade carregada nas construções das
representações de gênero socialmente constituídas.
Já no portal da Anped, foram encontrados dois estudos, sendo um do ano
de 2007 e o outro de 2008. Os estudos de Mattioda (2007) trazem contribuições
para a compreensão sobre a construção das identidades femininas através da
literatura infantojuvenil.

Em

seu

trabalho

intitulado Intencionalidades e

representações nas práticas discursivas na literatura infantojuvenil na construção
da identidade feminina, analisa a intencionalidade nos discursos dos autores de
determinadas obras infantojuvenis, que estabelecem uma padronização para a
feminilidade. Essa padronização se dá por meio de gestos, práticas rotineiras
comuns aos adolescentes. “Através da literatura infantojuvenil, como essa
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construção de gêneros e suas implicações transversais, como a criação de
estereótipos, podem atingir os sujeitos em tempo de culturas híbridas e
identidades fragmentadas” (MATTIODA, 2007, p. 5).
A autora tem contribuído para a discussão dessas temáticas com suas
pesquisas desde o ano de 2006, que versam sobre a formação das identidades
dentro de uma visão pós-estruturalista, como um compartilhamento de
significados culturais na literatura infantojuvenil, em especial em crianças de
idades maiores e adolescentes. Embora suas pesquisas não trabalhem
diretamente com a literatura endereçada para crianças menores, elas, de certa
forma, contribuem para uma reflexão sobre como as crianças estão sendo
influenciadas por tal artefato dentro e fora da escola.
Desse modo, considerando que as identidades também são
construídas através das práticas discursivas, portanto, ocupando um
espaço de produção de cultura na escola, as abordagens elaboradas
pelos currículos como espaço de enunciação têm, obrigatoriamente,
que conviver com as diferenças, partindo do conceito de hibridização
que, invariavelmente, afetam alunos e professores (MATTIODA, 2007,
p. 4).

Também em uma visão pós-estruturalista, Tortato (2008) concentra suas
pesquisas mostrando experiências com os profissionais da educação e as
diferenças entre os gêneros. Direcionou alguns trabalhos em atividades
desenvolvidas com a literatura infantil, “a fim de que promovam uma educação
democrática e inclusiva, sem preconceitos nem discriminações” (TORTATO,
2008, p. 2).
No Repositório da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN),
não foi encontrada nenhuma pesquisa relacionada diretamente à temática que
se utilizasse do arcabouço teórico dos Estudos Culturais na vertente pósestruturalista. O que se encontrou foi apenas algumas propostas sobre a
importância da literatura infantil relacionada à problemática de bullying,
alfabetização e outras abordando gênero fora do contexto da literatura infantil.
No SciELO, foram encontrados estudos de Constantina Filha (2011), com
pesquisas voltadas para a equidade de gênero a partir da infância, relacionando
os direitos e a proteção à criança. A autora tem trabalhos de pesquisa, no grupo
de estudo que coordena, voltados para a temática da Sexualidade, Educação e
de Gênero – CNPq/UFMS. Para Constatina Filha (2011, p. 594):
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A afirmação de que a menina tem de usar o rosa e o menino o azul
extrapola a questão ligada ao gosto pessoal por cores. Essa questão é
eminentemente social, pois se aprende, desde muito cedo e no
decorrer da vida, que essas cores identificam os meninos e as
meninas. Essas cores produzem marcas identitárias, não permitindo
pensar em outras formas de se fazer homem e de se fazer mulher. Ao
contrário, demarcam a única forma legítima de ser masculino e de ser
feminino. É interessante observar que esses discursos e convenções
são ensinados às meninas desde muito cedo e, talvez por esse motivo,
elas apresentem maior conformidade com as regras sociais,
diferentemente do que ocorreu com a produção de alguns meninos.

É importante salientar que as contribuições dessa autora têm sido
relevantes para a educação e têm lançado novos olhares sobre direitos e
cuidados e proteção da criança, incluindo nesse tema a produção de livros
infantis que visam, por meio do lúdico, orientar as crianças. Seu estudo aqui
pontuado foi publicado na Revista de Estudos feministas – UFMS, apontando
para a importância da construção de valores na sociedade sobre a criança e
sobre a mulher por meio da literatura.
Percebi que todos os estudos encontrados dialogavam, direta ou
indiretamente, com a temática desta pesquisa. Dos oito estudos encontrados,
seis trabalhos são claramente escritos na perspectiva dos Estudos Culturais:
Constantina Filha (2011), Argüello (2004, 2005, 2008, 2013) e Vidal (2008), os
outros dois, apesar de não assumirem claramente essa perspectiva teórica em
seus escritos, fizeram uso da visão e de autores pós-estruturalistas em suas
referências.
Os estudos realizados por Argüello (2004, 2005, 2008, 2013) foram os
que mais dialogaram com a temática proposta nesta dissertação, evidenciando
que a autora tem se dedicado às pesquisas voltadas para literatura infantil e
gênero a partir do arcabouço teórico-metodológico dos Estudos Culturais em
Educação.
Além disso, observei, desde o momento da construção do estado da arte,
a insuficiência de estudos que abordassem a literatura infantil e identidades
infantis de gênero na escola a partir da perspectiva teórica dos Estudos Culturais
em Educação. A necessidade de mais pesquisas sobre essa temática
direcionada à educação é algo que pontuo no estado da arte, uma vez que o
número de pesquisas encontradas não é expressivo dentro do recorte temporal
analisado, e isso leva à reflexão de que há muitos anos já se problematiza as
relações de gênero na escola, infância e sociedade; contudo, o olhar para a
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literatura infantil provavelmente tenha sido preterido diante de outras vertentes
de pesquisa relativas às relações de gênero.
Percebi que a região Nordeste, apesar de ter um acervo de estudos
considerável no tocante às relações de gênero, eventos e grupos de estudos
preocupados em contribuir, ainda assim, mostrou-se uma região que não tem
tantas discussões sobre a temática a partir da literatura infantil. Isso foi
evidenciado quando, nas procuras dos repositórios das universidades da região
Nordeste, poucos estudos voltados à temática foram encontrados.
O número mais expressivo de pesquisas encontradas foi na região Sul,
com seis pesquisas encontradas, como demonstra o Gráfico 1, talvez esse
número reflita a inserção dos Estudos Culturais no próprio Estado, em especial
na Universidade do Rio Grande do Sul, “precursora” em pesquisas dos Estudos
Culturais em Educação, como já fora mencionado.
Em seguida, seguem a região Sudeste e Centro-Oeste, com uma
pesquisa cada. As regiões Norte e Nordeste ocupam o terceiro lugar, sem
apresentar contribuições diretamente ligadas à temática. Isso não significa que
essas regiões não trazem contribuições à temática de gênero, contudo, não
contemplam as especificidades da literatura infantil e das identidades infantis de
gênero no contexto escolar.
É importante ressaltar que a região Nordeste tem desenvolvido, durante
os últimos anos, eventos importantes, reafirmando o trabalho sobre gênero na
escola, como a Universidade Federal da Paraíba (UFPB), que abriu uma
especialização Lato Sensu em Gênero na Escola e uma linha de pesquisa no
mestrado e doutorado em educação sobre os Estudos Culturais, a fim de
promover o debate e a conscientização dos Direitos Humanos, sexuais e
reprodutivos. A Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), através
da Fundação Joaquim Nabuco (FUNDAJ), atuando no mestrado em Educação,
Culturas e Identidades, também atua na mesma perspectiva dos Estudos
Culturais e vertente Pós-Estruturalista.
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Gráfico 1: Distribuição de produções sobre a temática de identidades infantis de gênero
por meio da literatura infantil entre os anos de 1990 e 2017 por região brasileira
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Fonte: Elaborado pela autora.

Dito isso, surgiu a necessidade de revelar novas pesquisas que envolvam
o entrelaçamento das identidades infantis de gênero e a literatura infantil na
escola com a intenção de contribuir para o estudo desse fenômeno e possibilitar
uma educação brasileira mais assistida e orientada nessa temática, em especial
na cidade do Natal e na região Nordeste, onde foi realizada a pesquisa, tornando
também mais expressivo o número de trabalhos que auxiliam para um maior e
melhor entendimento na formação dessas identidades.
Após o levantamento e as observações de trabalhos vistos neste estado
da arte, o capítulo a seguir tratará da metodologia de investigação.
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2 ERA UMA VEZ... OS CAMINHOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS E
INVESTIGATIVOS QUE LEVARAM A UM LUGAR CHAMADO SALA DE
LEITURA
Neste capítulo procuro abordar alguns dos conceitos teóricos que dão
sustentação a esta pesquisa, bem como os caminhos investigativos e a
metodologia utilizada, além do lócus de pesquisa investigado.
Cabe ressaltar que fiz a opção por ir desenvolvendo as discussões
teóricas em toda a dissertação ao invés de concentrá-las em um capítulo
específico. Por isso, busquei trazer a correlação entre as Pedagogias Culturais,
o campo de investigação dos Estudos Culturais em Educação em uma vertente
pós-estruturalista e as contribuições foucaultianas para, depois, ir abordando os
caminhos investigativos percorridos na escola e também na própria cultura.
2.1 Os Estudos Culturais em Educação na vertente pós-estruturalista, os
Estudos de Gênero e as contribuições foucaultianas
Ao iniciar minha pesquisa, fui percebendo como o fenômeno do
estereótipo de gênero estava entrelaçado com as vivências do imaginário
infantil, reforçado através do contato da criança com o que lhe é oferecido
durante seu desenvolvimento, sendo uma parcela desse imaginário criada por
meio dos livros infantis. Cabe destacar que, quando falo de criança, não estou
querendo dizer que todas as crianças estão sujeitas a condições culturais
semelhantes e que todas elas têm acesso a artefatos culturais iguais como a
literatura infantil, mas estou optando por falar daquelas que têm esse acesso.
Por considerar a existência dos estereótipos de gênero tanto na literatura
infantil quanto na vida das crianças, detectei a crescente necessidade de um
maior aprofundamento na teoria dos Estudos Culturais em Educação para a
compreensão do fenômeno do estereótipo de gênero, como meio de construção
das identidades infantis de gênero.
Como diz Grossberg (2010, p. 1), a respeito dos Estudos Culturais:
[...] Eles importam não porque se constituem na única prática
intelectual que pode nos dizer algo sobre o que está acontecendo no
mundo em que vivemos, mas porque eles são de maneira diferente de
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fazer o trabalho intelectual, e, como resultado, podem dizer e fazer
certas coisas, podem produzir certos saberes e compreensões que
podem não ser tão facilmente obtidos através de outras práticas. Os
Estudos Culturais importam porque dizem respeito ao futuro e sobre o
tanto de trabalho que teremos, no presente, para construir o futuro.
Trata-se de compreender o presente a serviço do futuro. Ao olhar para
a forma como o mundo contemporâneo tem sido moldado para ser o
que é, eles [os Estudos Culturais] tentam tornar visíveis formas
alternativas de mundo – formas através das quais o mundo pode se
tornar diferente, inusitado.

E foi nessa compreensão, em se pensar sobre o que temos hoje no
mundo contemporâneo, que surgiu o questionamento sobre os adultos que
foram constituídos e que estão hoje no mundo. Tal questionamento leva em
consideração que no passado esses adultos foram crianças orientadas com
devidos direcionamentos e auxílio de determinados artefatos. Acredito ser
fundamental para esta pesquisa esse entrelaçamento teórico. Como afirma
Willians (2012, p. 41), “o pós-estruturalismo envolve uma crítica da política
utópica e uma reflexão sobre como manter o desejo por um mundo melhor sem
uma imagem fixa do que este mundo deveria ser”. Por isso, esta dissertação
baseia-se nos Estudos Culturais em Educação, pois não desejava trazer aqui um
apanhado de pensamentos e pesquisas dissociados da realidade de minha
militância pessoal, posição política na educação e humanização. Assim sendo,
denomino esta pesquisa como “educação humanizada”, por acreditar que essas
lutas não se separam.
Como afirmam Costa, Silveira e Sommer (2003, p. 39-40), os Estudos
Culturais não constituem um conjunto articulado de ideias e pensamento. “[...]
Estudos Culturais se constituíram como um projeto político de oposição [...]”.
Como, também, contribui Mattioda (2007), entre outros da educação e áreas
afins, que desenvolveram, até os dias atuais, pesquisas voltadas às identidades
de gênero inclusas considerando a literatura, reunindo esforços, para combater
as dificuldades e os preconceitos em se fazerem entender que um padrão
moldado de princesas e príncipes não cabe mais como únicas referências no
mundo contemporâneo com tantas possibilidades.
Não desejo descartar a possibilidade de a criança se imaginar princesa e
príncipe, mas reitero que a criança contemporânea pode ser mais que isso, que
ela pode ler e ouvir histórias com finais felizes, sem aprisioná-las a um
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imaginário tradicional em que o príncipe salva a princesa e eles vivem felizes
para sempre.
Para Yúdice (2015, p. 18), “[...] o imaginário é uma forma de ação mútua
entre as pessoas”. É muitas vezes nessa ação mútua que as crianças acabam
representando, com outras crianças, os contos infantis numa compreensão
abstrata a partir de uma percepção “limitada” do que seria uma criança de
gênero feminino e uma criança de gênero masculino e de como pode se
comportar e viver (a criança).
Por isso, ao me deparar com a perspectiva pós-estruturalista para os
Estudos Culturais em Educação, vi como os ECE acolhiam o objeto de estudo
desta pesquisa, sendo esse a (con)formação das identidades infantis de gênero
analisadas por meio das pedagogias culturais, com ênfase na literatura infantil.
[...] pesquisas abordando a relação estabelecida entre cultura e
sociedade, numa perspectiva pós-estruturalista, passaram a ser
predominantes dentro da vertente teórica dos Estudos Culturais,
recebendo, inclusive, atenção de outros campos, como é o caso dos
Estudos de Gênero (BECK; GUIZZO, 2013, p. 174).

Sobre os Estudos de Gênero e suas contribuições para minha pesquisa a
respeito das identidades infantis de gênero, dialogo com autores como Felipe,
Guizzo e Beck (2013); Louro (2003, 2010, 2014); Carvalho (2008), Scott, Lewis e
Quadros (2009), entre outros, por compreender que as relações sociais
contribuem para a formação do sujeito ainda quando criança.
Não descarto a perspectiva de gênero enquanto corpo biológico, mas
reitero que esse corpo recebe contribuições históricas e sociais que dão forma e
sentido a ele, ou seja, ele ganha sua identidade conforme suas relações sociais.
[...] não há, contudo, a pretensão de negar que o gênero se constitui
com ou sobre corpos sexuados, ou seja, não é negada a biologia, mas
enfatizada, deliberadamente, a construção social e histórica produzida
sobre as características biológicas (LOURO; FELIPE; GOELNNER,
2003, p. 21).

Diante desse entendimento, e em meio a tantas discussões sobre as
definições de gênero nos últimos anos, reitero que gênero nesta pesquisa é visto
para além de um corpo biológico.
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Enfim, gênero contrapõe-se às concepções pautadas em uma essência
(masculina ou feminina) natural, universal e imutável, enfatizando os
processos de construção ou formação linguística, histórica e
socialmente determinada (BECK; FELIPE; GUIZZO, 2013).

Não quero, aqui, fazer juízo de valor sobre possibilidades de uma criança
menino desejar ser menina ou vice-versa. Ou que elas podem nascer com um
determinado gênero biológico e ainda criança “decidirem” sua identidade como
menino ou menina. O que proponho nesta pesquisa é promover uma
problematização sobre como a literatura infantil pode despertar dois mundos
polarizados e estereotipados, constituindo identidades para meninos e para
meninas. Esses mundos polarizados foram aos poucos se posicionando na
sociedade, desvalorizando um gênero em detrimento de outro.
Surgiu da tentativa de compreender as desigualdades entre homens e
mulheres na cultura e sociedade ocidentais. Antes dessa categoria, os
estudos deste tipo focavam a condição social da mulher para entender
porque as posições e as tarefas que elas realizavam eram, na maioria
das vezes, desvalorizadas em relação às atividades feitas pelos
homens. Uma das explicações propostas fundava-se na diferença
biológica entre homens e mulheres (LEWIS, SCOTT, QUADROS,
2009, p. 80-81).

Os Estudos Culturais se tornaram basilares ao objeto desta pesquisa por
possibilitar construir meus próprios caminhos, possíveis de investigação, por
meio de observações que contribuam de algum modo com o que desejo
problematizar a respeito das identidades (con)formadas pela literatura infantil na
escola. Para Wortmann, Costa e Silveira. (2015, p. 12):
Os Estudos Culturais focalizam diferentes dimensões de educação e
da cultura – nesta direção, eclodem diferentes estudos que abrangem,
por exemplo, áreas como culturas infantis, as identidades juvenis, as
ciberculturas, as culturas pós-coloniais, negras e indígenas, as culturas
já consagradas como a literatura, a música, os filmes, a televisão, a
dança, a arquitetura. Também interessa ao campo, em conexão com a
educação, compreender a certos grupos, problematizando
representações naturalizadas, estereótipos e preconceitos implicados
no posicionamento desigual dos sujeitos.

Para isso, foi necessário utilizar das lentes dos Estudos Culturais em
Educação e ampliar a visão sobre o que desejei pesquisar, neste caso, sobre
crianças, sobre histórias presentes na literatura infantil e os fenômenos
relacionados às identidades de gênero durante as observações realizadas. E,
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para um melhor entendimento do que propus pesquisar, escolhi dois conceitos
que ajudaram a responder às minhas inquietações de pesquisa.
O primeiro conceito se refere às relações de poder que são resultantes de
práticas socioculturais específicas, em que cada contexto cultural pode significar
uma simbologia específica para determinada ação. Para Foucault (1979), o
conceito de poder parte de uma relação, ou seja, para que haja alguém
exercendo o poder, deve haver alguém que siga essas diretrizes, mas que, além
de segui-las, também exerça poder, mesmo que seja em outra intensidade.
Nesse sentido, poder deve ser entendido também como elemento que auxilia
nos processos de organização social de verdade e moral, por exemplo. De um
modo geral, Foucault não analisa o poder nas mãos de alguém ou de uma
instituição específica. Para o filósofo, observar o poder é observar suas
ramificações menos jurídicas, na chamada microfísica do poder. Observar uma
relação envolvendo um médico e um interno em um hospital psiquiátrico, ou,
ainda, observar a relação entre um detento e um carcereiro no presídio são
formas de observação de uma relação de poder em locais por ele denominados
“instituições de sequestro” (FOUCAULT, 1979). Ou seja, trata-se de um lugar em
que as pessoas estão submetidas a diversas formas de relações de poder por
períodos específicos de seu tempo. Na escola, por exemplo, os alunos são
colocados de uma forma homogênea, perfilados, de modo que o professor esteja
controlando suas ações, além de monitorando as atividades, com determinação
de prazos para entrega etc., característica de uma relação de poder disciplinar.
Tal relação de poder não é caracterizada como exercício de um poder
vertical, como a de um chefe e um subordinado em uma empresa, por exemplo.
Porém, de mesmo modo, constitui uma relação de poder advinda das práticas
sociais. Este conceito é importante para esta pesquisa porque auxilia o
entendimento de como a literatura pode exercer poder sobre as crianças e de
como o poder é exercido entre as próprias crianças.
O segundo se refere ao conceito de identidade, que se faz necessário
para compreender as identidades infantis de gênero. Sobre o conceito de
identidade, estudos provenientes dos Estudos Culturais mostram que, em
tempos atuais, esse conceito vem sofrendo uma crise de rupturas com antigos e
rígidos paradigmas. Um desses estudos é o de Hall (2004), para quem a
identidade em tempos de pós-modernidade, ou tempos atuais, é algo
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fragmentado, não fixo, que sofre constantes mudanças, podendo ou não ser
catalogada.
Desde muito tempo, as sociedades criam protótipos de identidade que
estabilizam as práticas sociais. Essa dimensão, calcada principalmente a partir
da concepção de indivíduo construída no período do iluminismo, criou uma
identidade baseada no racionalismo, ou seja, baseada na proposta cartesiana de
que o indivíduo pode pensar e, desse modo, existir.
Hall (2004) divide em três as concepções que definem identidade: o
sujeito do iluminismo, o sujeito sociológico e o sujeito pós-moderno. Para o
autor, essas três concepções se encontram em constante tensão, provocando o
que ele denomina por “crise de identidade”.
Nesse quadro, para Hall (2004), o sujeito iluminista e o sujeito sociológico
criam maiores estabilidades de formação de identidade, uma vez que o sujeito
iluminista se forma a partir do pensamento racional e o sujeito sociológico se
forma a partir das relações inerentes à sua prática social.
De forma distinta, o sujeito pós-moderno, para o autor, não cria traços
definitivos, pois sua formação é flexível e não linear nem tampouco fixa. Definir o
sujeito pós-moderno em traços essenciais não é o melhor caminho. Uma das
descobertas que descontrói o sujeito sociológico é o conceito de inconsciente
freudiano. Por meio dessa descoberta freudiana, podemos dizer que os sujeitos
possuem experiências ímpares, que se iniciam na primeira infância, e moldam o
sujeito e, consequentemente, sua formação de identidade.
Por isso, é necessário romper com o paradigma tradicional de teorização
sobre as identidades fixas na área da educação e assim poder revelar
fenômenos sobre a constituição das identidades dos sujeitos que habitam as
nossas escolas. Essa percepção emerge da indagação de Bujes (1995 apud
WORTMANN; COSTA; SILVEIRA, 2015, p. 33) “Serem a educação, a pedagogia
e a escola básica, campos problemáticos que mereciam ser escrutinados a partir
de referenciais capazes de romper com as teorizações canônicas vigentes”.
Assim, por meio dos Estudos Culturais em Educação, pude analisar o que
em alguns momentos não é percebido no campo da educação, a respeito da
formação das identidades infantis, embora entenda que seja uma via de mão
dupla a construção identitária, ou seja, trazidos de casa e vivenciados na escola
e fazendo também o caminho da escola para casa, assim, meu foco foi a análise

54

na escola. “As análises dos ECE têm se voltado a um anteriormente
negligenciado território de pesquisa, que questiona a produtividade da cultura
nos processos educativos em curso na sociedade de hoje” (WORTMANN;
COSTA; SILVEIRA, 2015, p. 34).
Por isso, ao eleger o objeto desta pesquisa que interage com uma cultura
consagrada como é o caso da literatura infantil além de outros artefatos culturais
como sites, blocos de atividades, bonecos e bonecas dentre outros, percebeu-se
como as relações de poder e determinadas práticas culturais se tornaram
representações naturalizadas. O que nos faz pensar sobre como a desigualdade
dos sujeitos está evidente e precisa ser problematizada. Assim, a partir de
estudos iniciais sobre a perspectiva teórica dos Estudos Culturais em Educação,
foi possível pontuar cinco caminhos que essa perspectiva teórica colaborou para
a construção, o fortalecimento e a legitimação desta pesquisa.
O caminho um possibilitou a compreensão de que as Pedagogias
Culturais e os Estudos Culturais em Educação nos fazem pensar sobre as
relações de poder e práticas culturais. Segundo Maia (1995), há, nas relações
de poder, um enfrentamento constante e perpétuo. Assim, faz-se necessário
pensar sobre as relações de poder na literatura infantil e suas contribuições nas
práticas e vivências das crianças com seus pares, na escola e também nas
comunidades onde elas interagem.
O caminho dois me fez perceber as pedagogias culturais, como, por
exemplo, a literatura infantil, entre outros artefatos, institui-se como cultura
presente no contexto social e político, por compreender que esses artefatos
transmitem uma mensagem ao longo de sua história, em função do papel que o
leitor desempenha na sociedade, no caso da criança, contribuindo de maneira
lúdica na base ideológica das futuras gerações.
Os laços entre a literatura e a escola começam desde este ponto: a
habilitação da criança para o consumo de obras impressas. Isto aciona
um circuito que coloca a literatura, de um lado, como intermediária
entre a criança e a sociedade de consumo que se impõe aos poucos
(LAJOLO; ZILBERMAN, 1986, p. 17).

O caminho três auxiliou no entendimento de uma cultura de gênero
construída ainda na infância com a contribuição de livros, brinquedos e
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brincadeiras, e também o entendimento da minha ação política, pois foi por meio
deste estudo que propus problematizar o campo da educação.
Para Hall (1997, p. 50), a luta e a participação da mulher através do
feminismo contribuíram nessa ação política.
Isto é, ele politizou a subjetividade, a identidade e o processo de
identificação (como homens/mulheres, mães/pais, filhos/filhas)... aquilo,
que começou como um movimento dirigido à contestação da posição
social das mulheres, expandiu-se para incluir a formação das
identidades sexuais e de gênero.

O caminho quatro me proporcionou uma postura de não neutralidade. A
partir do momento em que decidi problematizar a educação por meio do referido
objeto de estudo, foi iniciada uma ação socialmente ativa. A não neutralidade me
permitiu trazer experiências como um posicionamento de professora e de mulher
para o embate dessa temática.
Assumia-se, com ousadia, que as questões eram interessadas, que
elas tinham origem numa trajetória histórica específica que construiu o
lugar social das mulheres e que o estudo de tais questões tinha (e tem)
pretensões de mudança (LOURO, 1997, p. 19).

O caminho cinco possibilitou à pesquisa uma crítica à sociedade
moderna, a problematização das relações entre meninos e meninas que
usualmente são tidas como naturais e como a sociedade tem sofrido com as
relações de diferenças construídas nos espaços escolares.
Diferenças, distinções, desigualdades... A escola entende disso. Na
verdade, a escola produz isso. Desde seus inícios, a instituição escolar
exerceu uma ação distintiva. Ela se incumbiu de separar os sujeitos –
tornando aqueles que nela entravam distintos dos outros, os que a ela
não tinham acesso. Ela dividiu também, internamente, os que lá
estavam, através dos múltiplos mecanismos de classificação,
ordenamento, hierarquização. A escola que nos foi legada pela
sociedade ocidental moderna começou por separar adultos de
crianças, católicos e protestantes. Ela também se fez diferente para
ricos e para os pobres e ela imediatamente separou meninos das
meninas (LOURO, 2014, p. 61).

Ao refletir sobre o que diz Louro (2014), entendo que a escola foi, e ainda é,
palco para protagonizar essas diferenças de gênero, tanto pelas possibilidades
de promover práticas significativas sobre as identidades e suas diferenças como
por sua capacidade de criar segregações.
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2.2. Dos caminhos teórico-metodológicos
Os Estudos Culturais em Educação também deram suporte para constituir
os caminhos metodológicos desta dissertação pela possibilidade da pluralidade
teórico-metodológica, como descreve Corazza (2002, p. 120):
[...] ao modo como os Estudos Culturais descrevem a(s) metodologia(s)
plurais de trabalho com as quais vêm operando, em que não há
referência a nenhuma base disciplinar estável, desde que se
aproveitam quaisquer campos discursivos que forem necessários para
produzir o conhecimento por um projeto particular de investigação.

Usei então da bricolagem para as possibilidades de construção dos
caminhos investigativos e, assim, escrever uma “nova” história na educação,
diante do que tinha visto nas observações realizadas na escola, nas incursões
na cultura e em determinados livros e sites que não fizeram parte do contexto
escolar.
Nesta pesquisa, foi considerado o conceito de bricolagem de Kincheloe
(2007), pela aproximação do seu pensamento sobre a bricolagem e sua ação
direta com o que se planejou pesquisar. Para Kincheloe (2007), a bricolagem é
uma forma de fazer ciência que analisa e interpreta os fenômenos a partir de
diversos olhares existentes na sociedade atual, sem que as relações de poder
presentes no cotidiano sejam desconsideradas.
Para a observação que em poucas vezes teve interferências da minha
parte e da interpretação metodológica, valendo-me das possibilidades de
bricolagem, utilizei uma metodologia qualitativa de cunho etnográfico para maior
aproximação com o objeto investigado para, assim, entender as contribuições
das Pedagogias Culturais na escola para formação das identidades infantis de
gênero. Para Sandin Esteban (2010, p. 124, 163), a pesquisa qualitativa e a
etnografia permitem-nos:

[...] designar ou mencionar tanto os métodos tradicionalmente
caracterizados como “naturalistas” ou “interpretativos” – por exemplo, a
etnografia. [...] Atualmente, os métodos etnográficos estão se
desenvolvendo profundamente no âmbito da educação com uma clara
finalidade: Compreender “de dentro” os fenômenos educacionais.
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A escolha pela pesquisa qualitativa se deu também pela necessidade de
me fazer como pesquisadora, um instrumento ao dispor da pesquisa. Para
Ludke e André (1986), a pesquisa “tem, dentre outros fatores, o pesquisador
como instrumento”.
Com isso, tornei-me parte desses escritos de análise, pois, enquanto fazia
as observações e tentava me desvencilhar do meu eu para estar lá, e poder
contar aqui sem muitas inferências, ainda assim, estava impregnada pelo
contexto vivido. Por isso, foi relevante relatar os caminhos motivadores que a
pesquisa teve, no início deste texto dissertativo, por compreender que, para uma
pesquisa ser construída, ela precisa de tempo para ganhar sua própria
identidade.
Além de tempo de dedicação, existe um debruçar, uma imersão, que,
nesse caso, foi um debruçar etnográfico, que já se enveredava antes mesmo da
construção da pesquisa, quando, nas primeiras leituras dos estudos da
antropologia social motivadas pela obra etnográfica do inglês Edward Evan
Evans-Pritchard, fui ganhando, assim, contribuições para o entendimento da
importância sobre a aproximação em estar lá no campo da pesquisa.
Com o passar dessas leituras da antropologia, compreendia que os
relatos etnográficos, em especial a etnografia de Pritchard, não traziam apenas
informações sobre o sistema de crença e cultura dos Azande5, por exemplo, mas
a forma como o pesquisador se entregou para fazer essas observações
etnográficas e como deixou-se ser “levado” pelo que pesquisava. “Nesse
sentido, Evans-Pritchard deixou que o campo “falasse” (OLIVEIRA, 2014, p. 2).
Após as leituras impulsionadoras de Pritchard, dentre outras leituras da
antropologia como as de Gilberto Velho, desejava já no início desta pesquisa
lançar um olhar etnográfico para as observações realizadas na escola
investigada. E, para esse olhar etnográfico no campo da educação, foi
necessário fazer uma imersão (como os etnógrafos fazem), no meu caso, era
uma imersão nos momentos de contação de histórias na sala de leituras da
escola, a ponto de registrar cada fenômeno o mais próximo de como ele
5

Azande: Povo da região do alto Rio Nilo, de cultura e costumes próprios, com o qual o
antropólogo Edward Evan Evans Pritchard estabeleceu diálogos para uma melhor compreensão
sobre seus costumes e procedimentos de rituais. Os diálogos e observações culminaram na sua
tese de doutorado e posteriormente com o livro Bruxaria, oráculos e magia entre os Azande
(1937).
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acontecia e de como eu o percebia, tentando me desvencilhar do que eu
imaginava ou do que eu achava, contudo, compreendendo total implicação e
assujeitamento àquelas situações vividas. Como ressalta Velho (2013, p. 111),
Quando um antropólogo faz etnografia, uma de suas tarefas mais
difíceis, como sabemos, ao narrar um evento, é transmitir o clima, o
tom, do que está descrevendo. A sucessão dos fatos no tempo, o
número de participantes, a reconstituição das interações são etapas
fundamentais, mas, quase sempre, fica-se com a sensação e/ou
sentimento de que falta algo crucial. No caso, o que me parece mais
importante é tentar transmitir a ideia de que, para as pessoas
envolvidas, nada particularmente anormal está acontecendo.

Claro que não desejo comparar esta investigação a uma pesquisa
antropológica, mas, sim, costurar esses vieses para a formação de um elo
teórico em uma pesquisa sobre crianças.
Fazer investigação com crianças pequenas é tão gratificante e
turbulento como viver e trabalhar com elas. Requer uma perspicácia
especial para detectar as suas necessidades, mais do que as
necessidades do projecto de investigação. Requer atenção às
circunstâncias especiais que permitem às crianças mostrar-nos os seus
mundos (GRAUE; WALSH, 2003, p. 29-31).

Compreendendo os caminhos que se percorreu durante a pesquisa,
algumas coletas de dados começaram a fazer parte da construção dela. Para
isso, busquei não interferir diretamente nos momentos de leitura realizados na
escola, pois queria perceber os fenômenos e como eles aconteciam
naturalmente durante a mediação de leitura e após ela.
Diante disso, acompanhada de um diário de campo durante as
observações na sala de leitura, fui registrando os momentos de leituras e
também o pós-leitura, como os momentos nos quais as crianças manipulavam
os livros na sala de leitura, o modo como elas representavam os personagens
durante as brincadeiras, alguns momentos extras6, como na hora do intervalo,
no parque e outros em sala de aula, quando a professora7 se interessou pela

A pesquisa se preocupou em registrar os momentos da contação de história mediados
na sala de leitura. Contudo, a própria pesquisa apontou a reverberação do fenômeno da
construção das identidades de gênero que ultrapassam os momentos da leitura e as mediações
realizadas pelas professoras. Por isso, senti a necessidade de registrar e considerar para as
análises outros momentos vividos pelas crianças no contexto escolar.
7
Professora do nível IV do turno da tarde. Esse momento aconteceu apenas na turma do
nível IV.
6
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temática que era pesquisada e permitiu outros registros em sala, que envolviam
práticas dos alunos que apontavam estereótipos de gênero advindos de alguns
personagens da literatura infantil. Contudo, foram apenas registros e não
observações, como foi feito na Sala de Leitura.
Reforça-se que esses instrumentos metodológicos foram escolhidos por
auxiliarem o objetivo da pesquisa, que foi analisar e problematizar como a
literatura infantil na escola contribui para a construção de identidades infantis de
gênero.

Tais

instrumentos

foram

selecionados

por

proporcionarem

o

protagonismo da criança, observando-se as provocações causadas pela
literatura infantil.
Acredita-se que a pesquisa sobre criança é sempre uma situação muito
delicada de respeito ao momento dela e é necessário colocá-la como
protagonista durante todo esse período.
Deve ficar muito claro que, enquanto investigadores, o nosso acesso
às crianças é mediado. Por mais aliciante que a frase>através dos
olhos das crianças> possa ser, jamais veremos o mundo através dos
olhos de outra pessoa, particularmente dos olhos de uma criança. Pelo
contrário, veremos sempre o mundo através de uma multiplicidade de
camadas de teoria, com T – grande e t – pequeno (GRAUE; WALSH,
2003, p. 56).

Por isso, buscou-se deixar as crianças confortáveis, compreendendo o
valor e a importância delas, sem realizar muitas interferências, mas ao mesmo
tempo captando todas as multiplicidades que elas naturalmente ofertavam.
Penso também que há outras formas de entender o protagonismo infantil
em uma pesquisa, como a possibilidade de as crianças opinarem sobre a própria
pesquisa, escolherem as histórias a serem lidas, dialogarem diretamente com a
pesquisadora sobre o objeto da pesquisa, entre outras possibilidades. No
entanto, foi minha escolha observá-las em seu contexto, entendendo-as como
protagonistas dos acontecimentos relacionados a questões de gênero a partir da
literatura infantil na escola.
2.3 Lócus e ecologia da pesquisa
Tive o cuidado em trazer com mais detalhes a ecologia da escola a fim de
detalhar o que o próprio nome no grego denomina como eco – oikos “casa”, e
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logia, “estudo”. Assim, esta subseção do texto mostra como era organizado o
espaço físico e sua funcionalidade.
A pesquisa foi realizada com alunos e alunas do nível IV no turno da tarde
da Educação Infantil de uma antiga creche municipal que ganhou, desde 2009,
uma reestruturação e passou a ser um Centro Municipal de Educação Infantil
(CMEI), localizado na zona sul de Natal, no Estado do Rio Grande do Norte.
O CMEI atende crianças da comunidade na creche de 0 a 3 anos (57
alunos) e Pré-Escola com crianças de 4 a 5 anos (33 alunos), com total de 110
alunos, em prédio estrutural, acolhendo 36 funcionários (professores, auxiliares,
diretoria, coordenação, merendeira, serviços gerais, porteiro); sua estrutura
física está dividida em cinco salas de aula; uma sala de professores; cozinha,
para alimentação escolar; um parque infantil; uma área aberta nos fundos da
escola, com espaço para brincadeiras e alguns brinquedos, e outro parque para
as crianças maiores; um banheiro adulto; um banheiro adequado à Educação
Infantil; sala de leitura; lavanderia; e sala de secretaria.
O CMEI desenvolve um trabalho com práticas de leituras infantis e, para
auxiliar nesse trabalho, recebe alguns incentivos para a sala de leitura como o
Projeto Para lá e Para Cá, que é feito por meio de uma parceria entre as Lojas
C&A e a rede Municipal de Natal para doação de livros, material pedagógico,
recursos de bandinha, fantoches, dedoches, entre outros recursos que auxiliam
na mediação das leituras dos livros infantis.
Outro projeto estava sendo realizado por uma escola da rede privada de
Natal, escola que optei pela não divulgação do nome por não ter relação direta
com a pesquisa. O projeto dessa escola iniciou no ano de 2010, tendo como
mediadora a coordenadora do CMEI, a mesma também trabalhava na referida
escola da rede privada. Com isso, as escolas foram apresentadas e, após uma
visita com professores e alunos, a escola decidiu fazer uma campanha entre os
alunos para montar uma biblioteca para o CMEI. Após a inauguração da
biblioteca, a escola vem fazendo visitas anualmente para ver a necessidade de
renovação dos livros.
Para compor o seu acervo, o CMEI também recebe livros do Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE e da própria Secretaria de
Educação do Natal. Algo que ficou muito claro nas visitas, nas observações e
nos momentos em conversas com os funcionários foi que a leitura no CMEI é
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muito valorizada e recebe um forte incentivo por parte de todo o corpo de
profissionais da escola.
Para a mediação de leitura, como é chamado na escola o momento de
contação de histórias, e que se inicia desde o nível I, a escola fez uma tabela de
horários (Quadro 1) com todas as turmas, para a mediação das leituras. Além
disso, a escola faz adaptações das histórias lidas pelas mediadoras8
(professoras). Essas adaptações permitem que as leituras contemplem os
projetos que são trabalhados pela escola durante determinadas épocas ou
evento culturais.
Quadro 1: Cópia da quadro de mediação de leitura cedida pelo CMEI
Segunda-feira

Terça-feira

Quarta-feira

Quinta-feira

Sexta-feira

Nível II “A”

Nível IV “A”

Nível II “B”

Nível III “A”

Das 8:30 às

Das 8:30 às

Das 8:30 às

Das 8:30 às

9:10

9:10

9:10

9:10

Segunda-feira

Terça-feira

Quarta-feira

Quinta-feira

Sexta-feira

Nível I “A”

Nível II “C”

Nível IV “A”

Nível II “D”

Nível III “A”

Das 14:20 às

Das 14:20 às

Das 14:20 às

Das 13:50 às

Das 14:20 às

15h

15h

15h

14:30

15h

Nível I “A”
Das 8:20 às 9h
Nível I “B”
Das 9:00 às 9:40

Nível I “B”
Das 14:30 às
15h

Fonte: Arquivo pessoal.

Quando iniciei as observações em setembro de 2016, a escola estava
vivenciando um projeto sobre o meio ambiente; com isso, no horário da
mediação das leituras, as professoras adaptavam as histórias ao tema do
projeto.
A respeito das mediações nos níveis iniciais, ouvi um relato de uma das
professoras do nível II, em um dos momentos em que ela estava iniciando a
leitura com sua turma, contou que, para as crianças que não sabiam ler, elas —
Nome dado pela coordenação aos professores que contam histórias aos seus alunos na
sala de leitura. Esse nome também é usado para as professoras auxiliares que assumem a sala
de leitura quando os professores titulares não puderam assumi-la, pois estavam desenvolvendo
outras atividades na escola.
8
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as professoras — usavam um tipo de contação com as imagens dos
personagens; assim, as crianças faziam a pseudoleitura9. Apesar de não ser o
nível que observei para compor este trabalho, tive contato com essa professora
em alguns momentos, enquanto aguardava a turma com a qual realizava a
pesquisa.
Os livros para a pseudoleitura eram adaptados pelas professoras, elas
confeccionavam algo parecido com flashcards, utilizando os personagens dos
livros para fazer a contação. Mesmo não sendo o nível que estava pesquisando,
registrei o momento, com a devida autorização da professora, que segue nas
Imagens 6 e 7, ajudando-me a mostrar a ecologia da escola no que diz respeito
ao universo da literatura infantil em meus primeiros contatos com a sala. Durante
a pseudoleitura, as crianças também participavam da contação. Após a contação
da professora, as crianças pegavam os flashcards e faziam sua própria
contação.

Imagem 6: Contação de história com
flashcards I

Imagem 7: Contação de história com
flashcards II

Fonte: Acervo pessoal.

Fonte: Acervo pessoal.

Para as observações de leitura no nível IV, que se iniciou ainda no nível III
da mesma turma ainda em 2016, tentei me debruçar o máximo possível e deixar
o meu olhar etnográfico perceber o que acontecia, sempre com o foco nas
questões de gênero presentes nas histórias, na mediação das professoras e nas
Termo denominado pela professora do nível II para as crianças ainda não alfabetizadas
e que fazem a “leitura” por meio das imagens.
9
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relações estabelecidas entre as crianças. Nesses momentos, desejava o que
acontecia e acontece geralmente com os etnógrafos, embora eu não fosse um,
desejava que o campo, as crianças e as histórias “falassem”.
Nos dez encontros realizados dos quais eu participei, detalhados no
Quadro 2, optei por não interferir indicando literaturas infantis que possivelmente
poderiam direcionar a pesquisa. Essa decisão de não indicar os livros infantis
esteve relacionada ao que penso sobre a construção sociocultural da criança.
Quis ver como os livros infantis escolhidos pelas professoras em conjunto com
as crianças, independentemente de serem os clássicos dos contos de fadas ou
não, agiam na (con)formação das identidades infantis de gênero. Assim,
despendi meu tempo em observar o curso natural das mediações de leitura e os
livros que a(s) professoras(s) utilizavam normalmente.

Quadro 2: Encontros com a mediação de leitura: observação da contação de histórias
com diário de campo
DURAÇÃO TOTAL DE ENCONTROS: 10 ENCONTROS REALIZADOS ENTRE
SETEMBRO/2016 E JUNHO/2017
NÍVEL IV

QUARTAS-FEIRAS

DAS 14:20 ÀS 15H

TOTAL DE ALUNOS: 12

5 MENINAS

7 MENINOS

Fonte: acervo pessoal.

Nesses encontros na sala de leitura, fiz poucas interferências antes,
durante e após a mediação da professora. Geralmente, seguia uma rotina:
chegava meia hora antes da mediação da leitura, conversava com funcionários,
observava a escola como um todo e, em seguida, a sala de leitura com a turma
e a professora.
As poucas interferências feitas eram mais provocativas, para ouvir o que
as crianças achavam sobre aquelas histórias contadas. Refiro-me a poucas
interferências, pois na maioria dos encontros as crianças já sinalizavam, a partir
de falas e práticas com seus pares, comportamentos que “falavam” como
aquelas histórias (con)formavam ou não elas a respeito das suas identidades
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infantis de gênero. E, também, para responder à questão de partida desta
pesquisa que almejava ali compreender: Como a literatura infantil na escola
colabora na (con)formação das identidades de gênero?
Ver como aquelas crianças se moviam, como elas olhavam umas às
outras, sua fala, suas experiências vividas a partir daquelas histórias e que
muitas vezes aprendiam também dessas histórias em suas casas e traziam
dessas experiências para o momento de leitura foi para mim o mais importante,
mais até do que ter feito um apanhado de perguntas a elas, ou direcioná-las a
um tipo de entrevista e “mecanismos” que, por vezes, são utilizados em
pesquisas com crianças.
E nessa compreensão de perceber as crianças e como as identidades
infantis de gênero “se moviam” nelas a partir das leituras realizadas na escola
com a mediação das professoras, amparei-me mais uma vez em Graue e Walsh
(2003, p. 17), nas contribuições presentes na obra Investigação etnográfica com
crianças: teorias, métodos e ética.
É, por isso, saibamos tão pouco acerca das suas vidas. Pouca ou
nenhuma atenção é prestada aos contextos em que as crianças se
movem. Onde estão essas crianças cuja forma de agir muda tão
marcadamente de casa para a sala de aula e daí para o recreio? Onde
está a compreensão das experiências vividas pelas crianças, ou
mesmo o interesse por tais experiências?

O interesse em observar as experiências vividas pelas crianças na escola
e como elas interagiam com a literatura infantil, me colocou em estado de
profunda curiosidade, especialmente por buscar compreender como elas
reagiam, viviam e trocavam experiências relacionando as identidades infantis
apresentadas nas histórias às suas identidades.
Assim que procurei a escola em setembro de 2016, a intenção, a priori,
era mesmo a de observar os momentos de leitura em sala de aula, mas, ao
conversar sobre a temática com a coordenação e direção da escola, descobri
que a instituição possuía uma Sala de Leitura, inaugurada no ano de 2010.
A coordenadora me apresentou a sala de leitura ao mesmo tempo que me
falou dos projetos de instituições que apoiavam a escola, os quais já relatei
anteriormente nesta seção do texto.
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A Sala de Leitura é um espaço um pouco menor que uma sala de aula,
sua localização fica na última sala do corredor principal, logo em frente ao
parquinho, onde não há cadeiras, apenas almofadas e colchões no chão para
sentar, em todas as paredes tem um cortinado de porta-livros, assim as crianças
também podem escolher e folhear os livros. No lado esquerdo da sala, há uma
estante com mais livros, baús com os fantoches e bandinhas.
O funcionamento da Sala de Leitura acontece nos dias e horários já
mencionados na Quadro 1, e os alunos a frequentam sempre acompanhados
dos seus professores.

Imagem 8: O primeiro contato com a escola – Sala de leitura – vista do lado direito da
sala

Fonte: Acervo pessoal.

Imagem 9: O primeiro contato com a escola – Sala de Leitura – Vista do lado esquerdo
da sala

Fonte: Acervo pessoal.
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Durante os momentos de leitura nessa sala, percebia que as crianças se
sentiam confortáveis, elas tinham a liberdade de escolher livros para contar
histórias e manuseá-los, e quase todas as vezes antes da leitura, enquanto a
professora procurava livros para a contação, as crianças corriam e interagiam
umas com as outras. Era notável que elas reconheciam o ambiente como um
lugar agradável de se estar.
Além dos dados produzidos durante as observações selecionei para a
análise sete livros infantis, dos quais seis foram utilizados pelas professoras nos
momentos de observação. Esses seis livros utilizados na escola foram
selecionados pois neles foram identificados maior interação das crianças com
relação às identidades infantis de gênero. O sétimo livro que não foi trabalhado
pela escola, foi trazido como forma de ilustrar a rede conceitual do estereótipo
de gênero infantil.
Além dos livros, também selecionei um site de uma escola que faz parte
dessa rede conceitual de estereótipos, que ensina a padronizar comportamentos
femininos em crianças e adolescentes. Bem como dois blocos de atividades que
reforçam tais fragilidades de um gênero em detrimento de outro, por meio das
atividades propostas para meninos e meninas.
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3 ERA UMA VEZ... CRIANÇAS ALÉM DAS IMAGENS LITERÁRIAS
Imagem 10: A Bela Adormecida

Fonte: <https://binged.it/2DQTlFi>.

Inicio este capítulo com a clássica imagem do beijo que o príncipe dá na
Bela Adormecida, que reforça a fragilidade de um gênero ante o outro. Tal
fragilidade não é exclusividade apenas da literatura infantil, uma vez que essa
literatura cria uma rede conceitual disponibilizada em outros gêneros midiáticos,
tais como sites, revistas, entre outros que circulam no mercado.
Além disso, essa imagem reforça o estereótipo de fragilidade do gênero
feminino por meio da simbologia do beijo, que pode representar a relação de
dependência e fragilidade demonstrada nas análises a seguir.
3.1 O estar lá para contar aqui:
Pensando na ideia de Geertz (1989) quando usou o termo estar lá,
escrever aqui, para trazer o novo papel do antropólogo após o fim do
colonialismo (MOMO, 2007), adapto esse movimento do estar lá e do escrever
aqui para a realidade desta pesquisa. Em outras palavras, esta seção deste
terceiro capítulo visa contar as histórias vivenciadas na escola durante a
pesquisa, não apenas as histórias dos livros infantis, mas as histórias que foram
criadas pelas crianças a partir do contato com a literatura infantil.
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Quando fiz a primeira visita à escola e conheci a sala de leitura, percebi
os caminhos que a pesquisa poderia “percorrer”. Até então, eu não sabia que a
escola tinha uma sala de leitura e que havia tanto cuidado com o projeto de
leitura para as crianças. E foi nesse movimento de estar lá e contar aqui que
percebi que as identidades infantis de gênero, representadas na literatura
infantil, também se movimentavam e me mostravam como as identidades das
crianças tinham contribuições nos momentos de leitura. Mas não apenas nesses
momentos, “O lá diz respeito ao vai e vem entre o trabalho de pesquisa realizado
nas escolas e à imersão na cultura fora da escola” (MOMO, 2007, p. 171).
Por isso, passei a compreender que o que era dito e representado sobre
as identidades de gênero nos livros que eram lidos na escola, também estava
presente em um conjunto de discursos na cultura. Isso confirmava a concepção
de criança que defini aqui, sendo ela sujeito a partir de uma construção históricosocial e cultural, capaz de interagir com a sociedade em que vive e, mesmo com
suas

dependências

biológicas

e

físicas,

que

passam

por

constante

desenvolvimento, ela consegue aprender e se desenvolver, produzindo,
inclusive, novas culturas dentro e fora dos espaços escolares.
Com base nessa definição de criança que sustento, entendo que a partir
dessa construção histórico-social e cultural a qual a leitura também acaba
fazendo

parte,

e

que

pode

algumas

vezes,

disparar

determinados

reconhecimentos sobre a identidade da própria criança, provocando por diversas
vezes uma dualidade entre suas fantasias e o reconhecimento em quem lê .
Dúbia, a literatura provoca no leitor um efeito duplo: aciona sua
fantasia, colocando frente a frente dois imaginários e dois tipos de
vivência interior; mas suscita um posicionamento intelectual, uma vez
que o mundo representado no texto, mesmo afastado no tempo ou
diferenciado enquanto invenção, produz uma modalidade de
reconhecimento em quem lê (ZILBERMAN, 2008, p. 17)

Foi o que comecei a perceber logo no início das observações. Um
reconhecimento das crianças com os personagens das histórias e, além disso,
que as identidades produzidas pelo reconhecimento do imaginário não se
movimentavam sozinhas, pois as crianças naturalmente faziam a relação entre
as histórias que ouviam e o que já traziam de suas casas, do que tinham vivido e
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aprendido em sua comunidade familiar e em contato com outras crianças e
adultos.
Estar presente na escola me fez perceber como as identidades infantis de
gênero perpassam momentos que as constituem suavemente, muitas vezes sem
a percepção do adulto e como as experiências na escola por meio da literatura
infantil indicavam situações diversas vezes de conflitos entre as crianças,
ocasionadas por uma relação de desigualdade de gênero.
De acordo com o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil
(RCNEI), que serve como um guia de reflexão a partir de um olhar educacional
sobre conteúdos e orientações para os profissionais que atuam diretamente com
crianças de zero a seis anos, na fase dos quatro aos seis anos, “as crianças
devem ter a capacidade de enfrentar conflitos, utilizando seus recursos
pessoais, respeitando as outras crianças e adultos e exigindo reciprocidade”
(BRASIL,1998, p. 27).
Com relação a isso, no início das observações, percebi que apenas eu
estava diante do fenômeno das identidades infantis de gênero e da sua
reverberação, observava que as crianças de certo modo não percebiam, a
professora em sala também não percebia, apenas eu. Talvez porque os olhares
estivessem atentos querendo ver algo, querendo produzir pesquisa logo nas
primeiras observações.
Talvez as crianças não percebiam a ponto de conseguirem explicar, mas
de alguma forma elas representavam as relações de gênero e as identidades
que assumiam diante dos pares. E talvez por serem tão dinâmicas e rápidas
como se apresentavam, essas relações passavam despercebidas algumas
vezes. Daí a importância de pontuar a necessidade de contribuir com esse tipo
de pesquisa no campo da educação, por perceber que certos fenômenos são
construídos tão rápidos que por algum momento achamos que eles não são
nocivos.
[...] afirmamos a importância de produzir pesquisas que articulem
infância, gênero e sexualidade, compreendendo tais conceitos como
construções sociais, culturais e históricas. Em razão disso, as
compreensões que giram em torno desses conceitos são provisórias,
instáveis, podendo ser reconstruídas/reconfiguradas de acordo com
determinados conceitos (GUIZZO; BECK; FELIPE, 2013, p. 19).
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Lembro-me da primeira observação na sala de leitura, no dia 30 de
setembro de 2016. Como a escola trabalhava projetos temáticos, e na ocasião o
tema era o meio ambiente, a história contada naquele dia para as crianças foi a
Dona Baratinha (Imagem 11):
Imagem 11: Capa do livro “Dona Baratinha”

Fonte: <https://binged.it/2mbUk83>.

Para essa história, a professora usou um fantoche, mas, como não tinha
encontrado um fantoche de barata, ela usou um fantoche de uma boneca,
colocou uma fita vermelha para caracterizar o fantoche de “barata” e, assim,
começou a contação.
Nesse dia, a professora que mediava as histórias não era a titular da
turma, quem fazia essa contação era uma professora que estava voltando
naquela semana de uma licença. Ela começou a contar a história fazendo um
apanhado de vivências sobre o meio ambiente e inseria determinadas
informações na história, como não jogar papel no chão, pois Dona Baratinha
gostava de ajudar o planeta, entre outros exemplos.
As crianças prestavam atenção, porém, havia algumas que não ficavam
quietas, queriam tirar o laço da cabeça do fantoche. Uma delas falou:
Professora, isso não é dona baratinha, isso é uma boneca10. A professora

10

Optei por utilizar uma fonte de letra específica, Comic Sans MS, para evidenciar as falas
dos sujeitos participantes da pesquisa.
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explicou que era uma boneca, mas que o fantoche assumia ali o personagem de
baratinha.
Preciso informar que, nesse primeiro dia, eu estava sedenta para ver as
crianças e como elas reagiam com um outro, um sujeito “estranho” na sala.
Algumas sorriam, falaram boa-tarde, umas com mais intensidade, outras,
tímidas, optaram por ficar sentadas caladas. Momo (2007) relatou esse processo
de estranhamento em sua pesquisa pelo caminho inverso, o medo de não ser
capaz de enxergar elementos relacionados ao objetivo de sua pesquisa, já que
fazia parte do corpo de professores de uma das escolas que pesquisou. No meu
caso, eu já estava ansiosa com as primeiras vivências na escola, embora tenha
sido bem aceita, tinha consciência de que eu era uma estranha no ninho. Os
olhares das crianças me revelavam isso nesse primeiro momento.
Com o passar do tempo, fui me sentindo mais confortável e penso que as
crianças também. Assim, tomei a iniciativa de, ainda na contação da história
“Dona Baratinha”, começar a realizar também registros fotográficos. Logo
quando capturei a primeira foto, pensei em como colocaria essas imagens nos
meus relatos e no texto dissertativo, visto que sempre me incomodou a
exposição de crianças pequenas em pesquisas. Por isso pensei em cuidar e
preservar as imagens (rostos) das crianças envolvidas, fazendo a substituição
de tarjas por estrelas. Em determinado momento, o pensamento sobre expor o
rosto das crianças foi por diversas vezes lembrado, já que se buscou aqui tratar
das identidades infantis. Inclusive, ousei elucidar aqui uma própria crítica à
pesquisa. Como pode uma pesquisa que discute a construção das identidades
infantis de gênero não abordar de forma positiva a exposição dos rostos das
crianças, dando-lhes a própria identidade construída no percurso da pesquisa?
E, para minha própria crítica, remeto ao que disse Kramer (2002, p. 45)
sobre questões éticas na pesquisa com crianças:
Nesse contexto, muitos pesquisadores têm buscado conhecer a
infância e as crianças com um conceito de infância e uma prática de
pesquisa que podem ter enfoques teórico-metodológicos diversos, mas
com os quais as crianças jamais são vistas ou tratadas como objeto.

As crianças aqui apresentadas tiveram preservados os rostos, pois,
mesmo com a autorização delas, da escola e da família, vejo que, como

72

pesquisadora, professora e mãe, as crianças da faixa etária pesquisada não têm
o determinado conhecimento científico sobre uma pesquisa em educação e sua
exposição nela. Elas estavam ali expostas como sujeitos ativos e pelo que eu
via, apenas com interesses em ouvir histórias, brincar e viver com seus pares.
Não quero desmerecer pesquisas que trazem a exposição dos rostos das
crianças, só ressalto que, por compreensão muito pessoal, não realizei essa
prática.
Ainda sobre o que foi registrado no momento da contação de “Dona
Baratinha”, eu estava sentada no canto da sala (no chão), a observar, do jeito
que propus para a pesquisa, de iniciativa simples, porém importante para mim e
para o que considerei relevante para pesquisa sobre crianças. Estávamos eu,
uma máquina (celular) e um diário de anotações.
O estudo de Ting (1992) sobre as interações de crianças do préescolar fornece um bom exemplo da diversidade de meios para gerar
dados. Ela tomou desde o início a iniciativa simples, mas importante,
de se sentar cada dia num local para fazer observações (GRAUE;
WALSH, 2003, p. 128).

De forma muito tímida e ao mesmo tempo rápida, porque as crianças se
moviam entre si de maneira muito dinâmica, notei como aquelas crianças se
agrupavam pelos gêneros socialmente identificados como meninos e meninas.
Existiam crianças que não sentavam próximo a outras de gêneros diferentes.
Nesse primeiro momento, isso me chamou atenção, pois os meninos só
sentavam pertos de outros meninos, como mostra a Imagem 12. A turma tinha
doze crianças, sendo cinco do gênero feminino e sete do gênero masculino. Mas
o que isso revela para a pesquisa? Talvez fosse cedo demais para tirar uma
conclusão desse primeiro contato. Existia um grupo de meninos à direita, outro à
esquerda e duas meninas afastadas desses dois grupos. Na ocasião, as outras
meninas não foram à escola e não existia ali nenhum grupo de meninas. Os dois
meninos mais afastados no centro da imagem são alunos que, segundo a
professora, tinham necessidades especiais, contudo, não tinham laudo.
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Imagem 12: Alunos na primeira mediação da leitura – “Dona Baratinha”

Fonte: Acervo pessoal.

Em um outro encontro, a professora titular da turma levou as crianças
para sala a de leitura, mas não ficou lá; quem mediou a história foi a professora
auxiliar, professora aparentemente jovem, destoando um pouco da faixa etária
dos demais professores. Nesse momento de mediação, para mim, estava nítida
a falta de paciência da auxiliar com os alunos e a falta da importância com o
momento de leitura. Observei que aquele momento estava diferente do que fora
apresentado pela coordenação e pelo que já tinha visto na primeira observação.
O momento estava acontecendo, mas por mero cumprimento de rotina escolar,
usando a sala de leitura como algo menor, para passar tempo. Isso foi algo que
me tocou tão fortemente que só percebi que não havia feito nenhum registro de
imagens a posteriori, pois estava debruçada sobre os escritos que me tiraram
em determinado momento o ânimo.
Durante o momento que era para ser a mediação de leituras, a professora
auxiliar colocou todas as crianças para sentarem no chão, mas não houve uma
contação de história; as crianças ficaram livres para pegar livros, correr, gritar.
Sentaram novamente e, dentre outras tentativas de leituras, ela mandou todos
pararem e falou: Vamos dar um boa-tarde, minha gente, para a professora que
está nos visitando. Os alunos responderam: Boa-tardeeeeee.
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Um deles diz que a Beatriz não deu o boa-tarde. E a professora auxiliar
fala em um tom forte que Beatriz não respondeu porque é mal-educada. Após
esse comentário, a professora auxiliar pega um livro e tenta novamente fazer
uma leitura para as crianças.
Poderia não trazer essa passagem logo no início de meus relatos sobre
as observações, pois em algum momento pensei que ela não teria relação com
as questões de gênero que pesquiso. Contudo, as cenas desse dia ficaram na
minha mente. Vi as crianças que estavam ali se (con)formando com as direções
dadas pela auxiliar. Olhei para a aluna Beatriz e ela parecia muito tímida e triste
no canto da sala, onde continuou “conformada” durante todo o tempo que
passaram na sala.
Esse fato revela práticas de relações de poder que não são pontuais e
exclusivas a um(uma) sujeito/professora. Outro exemplo dessa (con)formação
identificada com o direcionamento das atividades das crianças, por meio de um
adulto responsável, que pode influenciar as questões de identidade de gênero,
foi dado pela mesma auxiliar já citada, quando um aluno se dirigiu ao baú de
fantasias e pegou um chapéu de bruxa, ele havia escolhido um livro sobre bruxa
e possivelmente desejava representar a história. Ele colocou o chapéu na
cabeça e disse: eu sou uma bruxa, eu sou uma bruxa. A professora auxiliar
ouvindo o aluno disse que ele não era bruxa porque bruxas são meninas e ele
era um menino, portanto, ele era um bruxo. Nesse momento, o aluno desiste do
chapéu e desiste da brincadeira, guarda-o e vai pegar outro livro, com semblante
que transparece tristeza e confusão de pensamento, por não poder brincar com
o chapéu, como se tivesse feito algo de errado.
Sobre isso, entrelaço a ideia de Bujes (2001, p. 17): “[...] a ideia de sujeito
em formação e de como é vivida a experiência da infância podem variar de
época para época (são históricas) e as escolhas que fazemos para dirigir este
processo, também”.
É inevitável que qualquer professor sinta dificuldade de abrir mão da sua
história e da forma como foi educado, para educar outras crianças, mas algo que
me chamou atenção é que, mesmo passados os anos, existindo uma variação
de épocas consideradas, em se tratando do surgimento da escola entre os
séculos XVI e XVII (BUJES, 2001), passaram-se tantos anos e a escola
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representada naquele momento pela professora não repensou a forma de
ensinar suas abordagens (con)formadoras diante de experiências vividas pelas
crianças.
A autora ainda salienta que a noção de experiência educativa realizada
pelas escolas tem variado muito. Isso justifica de certo modo as práticas dos
professores em sala, e é o que pode tentar justificar a prática da professora
auxiliar. Segundo Bujes (2001, p 16), “muitas vezes a prática tem se voltado
para

as

atividades que

têm

objetivo

de

educar

pela submissão,

o

disciplinamento, o silêncio, a obediência”.
Naquele momento que observava a cena, só conseguia ver que o aluno
queria brincar, fantasiar, imaginar-se. Mas seu desejo foi silenciado pela
professora.
Para Bujes (2001, p. 17), essa dimensão educativa acaba desconhecendo
um modo atual de ver as crianças “como sujeitos que vivem um momento em
que predominam o sonho, a fantasia, a afetividade, a brincadeira, as
manifestações de caráter subjetivo”.
Nesta pesquisa, não tive o objetivo de me dedicar às práticas das
professoras, que seriam outro objeto de estudo, mas não poderia deixar
escapar, pois elas também fazem parte da pesquisa e de certa forma se
constituem práticas sociais na construção da identidade da criança.
Foi também nessa compreensão que algumas vezes eu chegava antes do
horário da contação e conversava com os funcionários, para ver como eles se
conectavam durante o dia. Inclusive por acreditar que as identidades infantis de
gênero fazem parte de um conjunto de práticas socialmente construídas, como
já falei anteriormente.
Em um novo momento de contação de história, já com a professora titular
da turma, esta estava a contar a história “A casa do bode e da onça”. O enredo
da história mostra a diferença entre o bode e a onça, mas que, sem se darem
conta, a onça e o bode acabaram construindo uma mesma casa e que, com
todas as diferenças, perceberam que tinham direitos iguais sobre a casa, e, por
isso, resolveram morar juntos, coisa que não foi fácil.
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Imagem 13: Capa do livro “A casa do bode e da onça”

Fonte: <https://binged.it/2Fhw38G>.

Nessa história as crianças começaram a conversar sobre as brigas entre
o bode e a onça, mas vi em determinados momentos que elas “assumiam” a
identidade que consideravam mais forte. Em determinado momento, a
professora perguntou na sala: Quem quer ser o bode para construir a casa? A
maioria dos meninos levantou a mão. A professora fez outra pergunta: Quem
quer ser a onça? E as meninas em maioria gritaram, levantando a mão. Mas um
dos meninos falou que não queria ser mais o bode, pois a onça era mais “braba”.
Logo, alguns outros meninos também decidiram ser a onça.
Foi notado que os meninos tinham identificação inicialmente com o bode,
possivelmente pelo fato de ele ser macho, contudo, passaram depois a tomar
partido da onça, por ser um animal mais forte, visando assumir a posição de
dominância, talvez pela ideia que eles já construíram em algum momento de sua
infância de que o bode, mesmo sendo macho, é um animal passivo, de cria, e
que a onça é um predador.
Em uma outra observação, foi o dia da contação de um dos clássicos:
“Branca de Neve e os Sete Anões”.
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Imagem 14: “Branca de Neve e os Sete Anões”

Fonte: Acervo pessoal.

A professora começou a contar a história e, talvez por ser uma história
que, segundo ela, os alunos gostavam muito, eles não tiveram interesse de
pegar outros livros para folhear como sempre faziam; alguns até pegaram, mas
ficaram com eles no colo, sem abrir. Nesse dia, após a contação da história, fiz
pequenas provocações com a turma junto com a professora.
– A Branca de Neve precisava de um príncipe para salvá-la?
– Sim, ela precisa do príncipe, porque ela é fraca e o príncipe é
forte (disse um dos meninos).
– Mas o que é ser forte?
– É empurrar a rainha má (disse o outro menino).
– A princesa não consegue empurrar a rainha má? E quem poderia
ajudar a princesa?
– O lenhador, os sete anões, o pai, o príncipe.
Nessa hora a professora parou, olhou para mim e disse:
– É impressionante como as mulheres até na história são frágeis.
Após olhar para ela com um ar de confirmação, ela mesma
perguntou a turma.
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– E se a mãe da Branca de Neve estivesse viva, ela conseguiria?
– Não, porque ela não é forte (vários alunos).
– E o que é ser forte?
– É lutar MMA, Karatê (diz um dos meninos).
– E meninas podem lutar?
– Podem, mas elas só querem brincar (fala um menino).
Nesse momento, as duas alunas que estavam na sala naquele dia,
olhando para o aluno que falou que elas só queriam brincar, demonstraram
atitudes de introversão quando ouviram sua fala, aparentemente, na minha
percepção, sentindo-se reprimidas, o que me fez pensar que elas ficaram
envergonhadas porque não lutavam.
Abril de 2017 (Diário de campo)
Durante toda a história, as duas alunas ficaram no cantinho da sala de
leitura atentas: uma com uma coroa na cabeça e a outra com uma tiara com
orelhinhas de gatinha. Ambas não interviam na história. Elas até ficaram
animadas quando comecei a perguntar, mas percebi um desconforto e um
silenciamento quando foram colocadas em situação de fragilidade.
Em seguida, os meninos começaram a simular uma luta entre eles,
assumiam a identidade do lutador que poderia salvar a princesa e, mesmo a
história mostrando um homem delicado como um príncipe, eles remetiam o
salvamento como símbolo de força. Para Bello (2016, p. 54),
[...] essa experiência infantil masculina, repleta de poderes, aos
meninos geralmente é ensinado que devem ser os “donos do
campinho”. As meninas, por sua vez, devem criar espaços de
sobrevivência sob o poder masculino.

Ao mesmo tempo que as respostas mostravam como a identidade infantil
de gênero entre meninos e meninas estava permeada de uma construção
simbólica dos personagens infantis relacionando seus personagens, bastaram
algumas perguntas sobre determinados personagens para as crianças falarem
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várias coisas que davam indícios que tinham relação a uma construção sobre o
que entendem por ser menino ou ser menina.
Para Louro (2014, p. 93), “a escola é atravessada pelos gêneros; é
impossível pensar a instituição sem que se lance mão das reflexões sobre as
construções sociais e culturais de masculino e feminino”. Essas relações de
gênero ultrapassam os livros e a convivência das casas, elas começam a serem
vividas pelos alunos nas brincadeiras em que só os meninos podem brincar de
lutas e só as meninas podem brincar de princesa. Um exemplo disso foi o relato
da professora após a contação da história da “Branca de Neve e os Sete Anões”.
Aqui nós temos bibites (velocípedes) e todos são na cor rosa, pois foi uma
doação à escola, mas é uma luta para esses alunos brincarem com os bibites,
eles até querem brincar, mas não querem sentar nos bibites cor-de- rosa.
Relatos da professora após a contação da “Branca de Neve e os Sete
Anões”. Abril de 2017 (Diário de Campo)

Imagem 15: Bibites (velocípedes) cor-de-rosa no pátio da escola

Fonte: Acervo pessoal.

Observei que os bibites estavam disponíveis por todo o pátio, e que
apenas as meninas se dispunham a brincar com eles. Percebi que os meninos
evitavam brincar com os bibites, principalmente quando havia outros meninos
presentes.
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A meu ver, essa atitude de evitar brincar com os bibites é uma reação de
reprovação da cor rosa dos meninos. Essa reprovação ficava mais aparente
quando havia muitos meninos, talvez numa tentativa de evitar o bullying por
brincar com brinquedo de cor rosa, que, nesse entendimento, seria brinquedo de
meninas.
Percebi que a influência da literatura infantil atinge de certa forma o
comportamento das crianças em diversas áreas de relacionamento, nas ações
cotidianas, conforme o exemplo dos bibites, pois, para muitas crianças, a cor
rosa é a cor de meninas e de princesas. Essa influência pode constituindo um
modelo de indivíduo, conforme escreveu Craidy e Kaercher (2001).
Segundo Craidy e Kaercher (2001), dos três aos seis anos de idade, a
criança já está na fase de tornar-se alguém com pleno domínio da língua
portuguesa, daí os momentos de leituras e histórias ganharem sentido especial
para elas.
A participação da criança nesses rituais de leituras permite que ela vá
construindo o seu próprio modelo, vivencie essa experiência e a
percepção que cada um encontra o seu jeito, o modo que mais lhe
agrada [...] (CRAIDY;KAERCHER, 2001, p. 85).

A autora inclusive faz uma reflexão sobre como se pode desencadear
outras temáticas e discussões a partir de uma história contada para crianças,
mas que a literatura não precisa necessariamente “servir para alguma coisa”, e
sim pelo prazer que ela traz e pela importância dela enquanto arte.
De certo modo, concordo com o pensamento de Craidy e Kaercher
(2001), mas, em contrapartida, ao problematizar a literatura e o que ela pode
(con)formar nas crianças, percebi nas observações que a literatura não estava lá
paralisada, sem agir de certa maneira nas crianças. A partir do momento que as
crianças ouviam as histórias e manuseavam os livros, estabelecia-se em
determinado momento uma relação de poder entre elas, que fazia com que elas,
a partir do seu imaginário, refletissem em grande ou pequena proporção uma
relação de poder com seus pares, como nos exemplos que já foram mostrados
até aqui.
Outra crítica que ouso elucidar aqui é a de que a literatura infantil é criada
a partir da ideia de alguém, de um ou outro que, embora esteja no mercado,
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talvez possa não compreender as fases, características e até o que é ou não
apropriado para a faixa etária do público para o qual se propôs a escrever.
Relaciono aqui como a literatura infantil, sendo os clássicos ou não,
intensifica certas identidades padronizadas fixas, mesmo quando, em algumas
histórias, como foi o caso do bode e da onça, não tinha uma relação direta com
as questões de fragilidade de uma princesa e de força de um príncipe/herói.
Ainda sobre homogeneidade das histórias clássicas ou não clássicas, em
um outro momento de contação, a professora pegou um livro para contar a
história das cores. O livro “Aperte Aqui”, de aparência simples, convida as
crianças a interagirem com ele, com muitas bolas de cores diferentes que se
multiplicam, mudam de lugar, de tamanho, conforme a interação da criança.

Imagem 17: Capa do livro
“Aperte Aqui”

Imagem 16: Criança
interagindo com o livro
“Aperte Aqui”

Fonte:
<https://binged.it/2CX5AP3>.

Fonte: Arquivo pessoal.

Os alunos se encantaram com o livro, e todos queriam interagir ao mesmo
tempo. O que a princípio não traria nenhuma questão relativa às identidades de
gênero culminou com uma predileção de meninos para o azul e das meninas
para a cor rosa. Entre o folhear e ver as cores, a professora comenta que não
existem apenas as cores que estão no livro, existem muitas cores. Nessa hora,
um aluno diz que gosta da cor azul e, com isso, puxa um coro com todos
dizendo suas cores preferidas. Uma menina diz que gosta de rosa, a outra de
azul. E um menino diz que ela não pode gostar de azul, porque é cor de menino,
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que ela pode gostar de rosa e vermelho. Nessa confusão entre os alunos, a
professora intervém e diz que, se eles não pararem, ela não vai contar mais
histórias, e que tanto as meninas quanto os meninos podem gostar de várias
cores, e que rosa não é apenas cor de menina e azul de menino. Eles se
conformam e param de discutir, mas ficou clara a segregação de gênero,
expressa nas cores, arraigada nas identidades de gênero das crianças, fruto de
uma sociedade que sempre estimulou esse tipo de separação.
Segundo Carvalho (2008, p. 1), “Os gêneros constituem um par de
opostos e uma relação assimétrica. É preciso afirmar continuamente que gênero
é uma construção cultural, social e educacional que resulta em desigualdade,
subordinação, opressão e sofrimento humano”.
Pensando sobre essa questão, e como já tinha ressaltado que o livro não
abordava diretamente as questões de identidades infantis de gênero, já
construídas em algum momento da vida ainda como crianças pequenas,
identifiquei que, além da ideia de gênero masculino e feminino, as crianças
mostraram a existência de especificidades e a dominância do que se pode ser
ou ter para ter sua identidade definida. Especificidades essas que não apenas
aparecem nesse exemplo, mas em outros citados, ganhando uma proporção a
ponto de uma criança oprimir a outra, pelo excesso de uma determinada
identidade que não permite que uma criança entre em contato com a outra ou
que

em

determinado

momento

“proíbe” a

criança

de

não

socializar

saudavelmente.
Em outro momento, a escola promoveu um piquenique literário, em que
as contações de histórias saíram da sala de leitura e foram contadas em um
parque da cidade. Para esse piquenique, a escola organizou um rodízio de
professores para a contação de história, ali elas fizeram um grande círculo em
cima de um tapete circular, almofadas e baú e deram início à contação.
Cada professora pegava no baú uma história para contar, algumas se
caracterizavam na hora. Além disso, havia um brilho no olhar de cada criança,
que, por mais que quisesse descrever, não conseguiria.
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Imagem 18: Piquenique Literário no Parque – Natal/RN

Fonte: Arquivo pessoal.

Fonte: Arquivo pessoal.

Imagem 19: Piquenique Literário – história da “Chapeuzinho Vermelho”

Fonte: Arquivo pessoal.

Percebi que as crianças não se comportavam como na sala de leitura, era
um grupo grande de crianças, com todos os níveis presentes, por isso, foquei
apenas nos alunos que faziam parte da pesquisa. As crianças ficaram todas
bem-comportadas, e, mesmo tendo oportunidade de interagir com as
professoras, elas preferiam ouvir quietas. Em determinado momento, a
professora informou que elas podiam ir até o baú para escolherem os livros que
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queriam ver, nessa hora observei que as meninas em sua maioria pegavam
livros relacionados com a temática das princesas. Já os meninos, quando
pegavam vários livros, descartavam os que tinham a temática de princesas ou
de meninas.
Em outro momento, já na escola (em sala de aula), e que depois
culminava na sala de leitura, a professora iniciou um projeto chamado
Conhecendo os super-heróis. O objetivo desse projeto era falar sobre o respeito
com as diferenças, que cada herói/heroína tem suas diferenças e que precisam
ser respeitados, assim como nós. No projeto, a professora também ressaltou os
movimentos do corpo, relacionando-os aos movimentos dos personagens.
Nesse projeto iniciado em sala de aula, a professora começou escrevendo
músicas infantis no quadro e depois passava para uma folha de papel grande;
nesses textos, a professora, junto com os alunos, trocava as palavras das
músicas por palavras que remetiam aos heróis, e, assim, eles interagiam a
respeito das diferenças, das características e dos movimentos. Em seguida,
levava o projeto para a sala de leitura para contar e cantar essas músicas e
caracterizar os alunos.

Imagem 20: Paródia da música “A Barata” – Projeto Conhecendo os super-heróis

Fonte: Arquivo pessoal.
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Imagem 21: Paródia da música “A dona Aranha” – Projeto Conhecendo os super-heróis

Fonte: Arquivo pessoal.

Como as imagens não ficaram nítidas, apresento, a seguir, as paródias
das músicas.
A barata diz que tem

Sete tiaras da Mulher Maravilha

Uma teia de aranha

É mentira da barata

É mentira da barata

Ela tem é uma ervilha

Ela tem é uma castanha

O Homem-aranha subiu pela parede

Há! Há! Há! Ho! Ho! Ho!

Veio a chuva forte e o derrubou!

A barata diz que tem

Já passou a chuva o sol já está
surgindo

A força do homem de ferro
É mentira da barata
Ela tem é casca dura
A barata diz que tem

E o Homem-aranha continua a subir.
Ele é valente e obediente
Sobe, sobe, sobe e sempre está
contente

Observando as duas músicas, percebeu-se como a identidade nas duas
personagens femininas – a barata e a Mulher Maravilha – foi relacionada pelos
alunos à fraqueza e à comparação da força de um personagem masculino,
passando assim a fragilidade feminina representada na barata. Ao contrário da
música do Homem-aranha, que, mesmo em situação de adversidade, as
crianças o descreveram como valente.
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Em outro momento, a professora pede para que as crianças tragam para
a próxima aula brinquedos dos seus super-heróis favoritos. E, para os que não
tinham em casa, foram disponibilizados alguns pela escola, das doações do
projeto já citado aqui de uma escola privada.
Na mediação seguinte, a professora juntou todos os brinquedos que os
alunos trouxeram, e uma das coisas que se percebeu foi como se destacou o
gênero masculino nesse projeto, como se não houvesse super-heroínas. Nas
meninas, destacou-se o desejo de ser apenas duas heroínas: a Mulher Invisível
em predominância, mas que as meninas não tinham como se fantasiar, já que
ela era invisível; e a Mulher Maravilha. Em algum momento, falou-se da Batgirl,
mas nenhuma menina quis representá-la. Essas super-heroínas até existiam em
alguns artefatos, brincadeiras, mas naquele momento não havia representação
delas, apenas do masculino.

Imagem 22: Super-heróis favoritos trazidos pelos alunos para sala de aula

Fonte: Arquivo pessoal.

Para os meninos, a maioria dos super-heróis masculinos se destacou
durante o projeto. No caso das meninas, a que mais se destacou foi a Mulher
Invisível. Inclusive, em um momento da história, percebeu-se que as meninas
começaram a encontrar estratégias para não ficarem com menos poder que os
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meninos super-heróis. Por isso, optavam por ficar invisíveis, para conseguir
atacar o inimigo sem ele ver (fala de uma menina).
Uma das observações que também ganhou destaque no projeto foi a
percepção das crianças em relação às identidades dos super-heróis com mais
força e poder e, nesse caso, ficou clara a evidência dos heróis masculinos. Para
se “igualarem” da identidade forte do super-herói masculino, as meninas
necessitavam de estratégias para se aproximar da ideia de poder que os
meninos super-heróis demonstravam, sendo assim, uma ou duas heroínas
acabavam sendo escolhidas, enquanto nos meninos existiam mais de seis
heróis escolhidos como o Batman, o Hulk, o Homem de Ferro, o Thor, o
Wolverine, entre outros.
Durante as observações de campo, que totalizaram dez encontros, optei
apenas por seis histórias contadas na escola, escolhi as que trouxeram
contribuições direta para a pesquisa. As outras histórias contadas, mas que não
compõem as análises desta dissertação, foram: “Duda dentes nervosos” – Polly
Dunbar; “A lenda do Saci Pererê” – Marco Haurélio; “O Joelho Juvenal” –
Ziraldo; e “Chapeuzinho Vermelho” (adaptado) – Todo Livro Editora. No caso
desse último livro, a história se repetiu tanto na escola como no piquenique
literário realizado no parque.
3.2 Infância(s) e a construção de gênero na literatura infantil: implicações
das pedagogias culturais para a escola brasileira11
Partindo do entendimento do conceito de pedagogias culturais, a partir de
Steinberger e Kincheloe (2001), pode-se dizer que as crianças aprendem sobre
o mundo e sobre a vida, modos de ser e de viver, não apenas por meio das
pedagogias escolares, mas na cultura na qual estão inseridas. Esse
entendimento me fez perceber que as crianças estão em constante movimento e
que elas não estão neutras no mundo, as vivências sociais fora da escola
voltadas às histórias infantis também chegavam na escola, constituindo, de certa
forma, suas identidades.
11

Parte constituinte do artigo apresentado por Silva (2016) no IX Encontro Estadual de
Políticas e Administração da Educação no GT 02 – Currículos e práticas pedagógicas,
organizado pela Associação Nacional de Políticas e Administração da Educação (ANPAE).
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Os acontecimentos no âmbito das instituições destinadas às crianças
pequenas ao longo da história reafirmam a declaração de Momo (2015, p. 99) de
que “os entendimentos de infância, das crianças e das práticas a elas
direcionadas mudam de acordo com o contexto social, cultural e histórico”.
Nesse sentido, a autora aponta que “durante o longo período da modernidade,
foi sendo construído um conjunto de entendimentos sobre a infância e sobre a
criança. Entre esses entendimentos, estão as ideias de que as crianças seriam
seres incompletos, dependentes e inaptos” (MOMO, 2015, p. 100).
Assim, sobre o reconhecimento e a representatividade da criança como
um ator social, tanto na sociedade como na própria escola, a criança foi desde
muito tempo até os dias de hoje condicionada ou adicionada, se assim pode-se
dizer, aos grupos adultos nos quais está inserida.
Geralmente, a criança acaba se adaptando ao contexto social dos grupos
nos quais está inserida, como sua própria família. Isso não quer dizer que ela
não tenha a capacidade de se apropriar e modificar a cultura na qual está
inserida. O que se aponta aqui é que são os adultos, em grande medida, que
pensam, criam e desempenham um conjunto de discursos e práticas para as
crianças. Esse condicionamento ou adicionamento da criança ocorre muitas
vezes por não a perceber apta e capaz de interagir com o mundo, pois, como
bem ressalta Kuhlmann Jr (2015, p. 16):
Etimologicamente, a palavra infância refere-se a limites mais estreitos:
oriunda do latim, significa a incapacidade de falar. Essa incapacidade,
atribuída em geral ao período que se chama de primeira infância, às
vezes era vista como se estendendo até os sete anos, que
representariam a passagem para a idade da razão.

Compreendo que se tornaria difícil, para não dizer que seria um
insucesso, tentar abraçar as várias concepções de criança e infância aqui nesta
pesquisa. Aproprio-me da ideia de Kuhlmann Jr. (2015, p. 16) a respeito da
infância, tendo em vista que a abordagem sobre as identidades infantis de
gênero passa por várias transformações sociais e culturais. Para esse autor,
Infância tem um significado genérico e, como qualquer outra fase da
vida, esse significado é função das transformações sociais: toda
sociedade tem seus sistemas de classes de idade e a cada uma delas
é associado um sistema de status e de papel.
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Sobre a concepção do que é ser criança e suas especificidades, e com
contribuições de Kramer (2002) a respeito das marcas da sociedade na
construção social da criança, esta pesquisa aponta para uma definição que vai
além de uma categoria aristotélica, seja ela hermenêutica, no que tange à
interpretação e de como se entende o que é observado, ou heurística, no que se
entende sobre instrumentos, práticas e recursos utilizados.
A concepção do que é ser criança aqui nesta pesquisa, como já coloquei
anteriormente, define-se na compreensão de que ela é sujeito a partir de uma
construção histórico-social e cultural, capaz de interagir com a sociedade em
que vive e, mesmo com suas dependências biológicas e físicas, passa por
constante

desenvolvimento,

ela consegue

aprender e

se desenvolver,

produzindo, inclusive, novas culturas dentro e fora dos espaços escolares.
Segundo Bujes (2001, p. 13), isso “só foi possível porque também se
modificaram na sociedade as maneiras de se pensar o que é ser criança e a
importância que se foi dada ao momento específico da infância”.
É importante ressaltar que, abordando o contexto de representatividade
da criança como sujeito, e sua ação em suas relações a partir do entendimento
das pedagogias culturais, nota-se que a criança é um sujeito ativo que age e
interage em seu meio e que também se assujeita a partir de artefatos como o da
literatura infantil, como falei na seção anterior.
Compreendendo que a escola é um espaço para as representações da
criança como sujeito, observo que a escola, em se tratando da Educação infantil,
tem sido espaço de práticas muitas vezes não refletidas sobre seus efeitos,
como é o caso da contação de histórias, realizadas algumas vezes sem uma
maior criticidade da mensagem que pode endereçar às crianças. Dessa forma,
abordar questões relativas às pedagogias culturais, como é o caso da própria
literatura infantil na escola, tem se tornado cada vez mais presente em
pesquisas educacionais vinculadas ao campo dos Estudos Culturais em
Educação,

algumas

dessas

pesquisas

buscam

analisar,

investigar

e

problematizar objetos como o livro, visando compreender como as relações
entre os sujeitos se dão quando recebem devidas influências.
Por meio desta pesquisa de mestrado, pude perceber que certas práticas
na escola ainda resistem, como a reverberação e a demarcação dos
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comportamentos masculinos e femininos encontrados nas histórias infantis. Para
Candau (2003, p. 160):
A escola é, sem dúvida, uma instituição cultural. Portanto, as relações
entre escola e cultura não podem ser concebidas como entre dois
polos independentes, mas, sim, como universos entrelaçados, como
uma teia tecida no cotidiano e com fios e nós profundamente
articulados.

Penso que um dos papéis que é de responsabilidade da escola e que foi
visto durante as visitas em campo é o de trazer às salas de leituras questões
sociais que foram discutidas e problematizadas, como o proposto pela pesquisa
sobre as diferenças entre as identidades de gênero a partir das literaturas.
Segundo Candau (2011, p. 248): “Várias contribuições se situam no sentido de
problematizar a cultura escolar dominante nas nossas escolas, seu caráter
monocultural, e enfrentar a questão das diferenças na ação educativa”.
É importante considerar as crianças como sujeitos ativos e pensantes da
cultura na qual estão inseridos, uma vez que a infância seria uma fase em que a
criança adquire um melhor aproveitamento e abertura para o processo de ensino
e aprendizagem. A própria história da educação no Brasil traz escritos sobre o
processo de ensino com crianças.
Ao refletir sobre as contribuições de Felipe (2001) no que tange ao papel
da escola e nas práticas que envolveram os momentos de leitura durante a
pesquisa, algumas delas demonstraram herança de práticas socialmente
construídas, como abordadas no capítulo anterior.
A escola, por sua vez, carrega consigo práticas separatistas construídas
ao longo de sua história que ainda são vividas em seu cotidiano, como o que foi
visto durante as mediações das leituras como a vigilância em certos
comportamentos dos alunos, havendo um policiamento e separação dentro dos
seus espaços no momento em que aconteciam as leituras. Para Felipe (2001, p.
65), cabe também às educadoras e aos educadores diluir algumas barreiras
rigidamente estabelecidas em relação ao que seja apropriado para meninos e
meninas.
A reflexão sobre a literatura infantil que demonstra separação entre os
dois polos, feminino e masculino, remete novamente à relevância desta pesquisa
e à necessidade de as escolas pensarem e planejarem com intencionalidade
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pedagógica as leituras que farão para e com as crianças. Existe no Brasil uma
variedade de livros que compõem o que se poderia nomear como literatura
infantil. Assim, no decorrer da realização desta pesquisa, fui ampliando as
possibilidades analíticas para além dos livros lidos e das histórias contadas na
escola investigada. Fiz essa opção por considerar que as crianças estão imersas
em uma rede discursiva bastante hegemônica e homogênea que vai ensinando
sobre as identidades de gênero; ensinando, aliás, quase sempre, as mesmas
coisas sobre o que é ser menino e o que é ser menina. Por isso, durante meu
percurso no mestrado, tive o interesse de analisar um livro que considerei
importante dentro do que propus pesquisar, intitulado “Menina não entra”, como
já expliquei anteriormente, esse livro não foi trabalhado pela escola pesquisada.
Contudo, faz parte das análises fora do contexto escolar, mas que acredito
compor parte de uma rede conceitual de estereótipos infantis de gênero. Esse
livro, cuja ilustração da capa consta na Imagem 23, é um dentre tantos outros
que exemplifica uma história separatista entre meninos e meninas. Na história,
um grupo de meninos que deseja jogar futebol precisa de um integrante para
compor o time. Fernanda, uma menina esperta e boa de bola, deseja jogar
futebol, mas os meninos não gostam da ideia por ela ser menina.
Imagem 23: Capa do Livro “Menina não entra”

Fonte: Acervo pessoal.

Ao entrelaçar as perspectivas dos Estudos Culturais em Educação e dos
Estudos de Gênero, percebeu-se pela narrativa do livro que houve, em alguns
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momentos, desconforto por parte de todos os personagens. Os diálogos trazidos
no livro mostram a não aceitação de uma menina no time de futebol, para os
meninos essa possibilidade não era possível, tendo em vista que, para eles,
meninas deveriam brincar de boneca e fazer ballet.
Para Dornelles (2010, p. 1), faz-se necessário “reinterpretar as infâncias
fazendo transbordá-las de significados, na tentativa de mostrá-las com outras
possibilidades de viver e viver de outra forma o ser criança”.
Diante do exposto, notou-se que tanto essa história, apesar do seu final
feliz, quanto uma boa parte da literatura infantil, que envolve as relações de
gênero, possuem em seu contexto um padrão e uma narrativa que conduzem
todo tecido discursivo da história; esse padrão reforça o estereótipo de gênero e,
consequentemente, uma circulação exercendo uma rede como reafirma Foucault
(1979). Pode-se dizer que a problematização referente à segregação entre
meninos e meninas é uma temática relativamente recente, da mesma forma que
os estudos que tratam a criança e a infância envolvendo literatura infantil para a
construção das identidades.
Estudos mostram que, após a Revolução Industrial, devido à ausência
das mães que até então assumiam postos laborais nas indústrias, surgiram as
instituições de acolhida para essas crianças. Nesses espaços, as crianças
conviviam durante grande parte do dia. Logo, interagiam entre si meninos e
meninas. O nascimento dessas instituições não significou que a criança passaria
a ter sua vez e voz, mas um início que depois de um longo processo acabou por
construir um espaço para a formação do que hoje se entende por Educação
Infantil.
No mesmo período em que as instituições abriram espaço para a acolhida
das crianças — entre séculos XVI e XVII —, perpetuava-se a ideia de uma
educação para meninos e outra para meninas, com recomendações, limitações
e manuais de boas condutas que limitavam as crianças nos espaços escolares,
bem como na família e na sociedade. Dito isso, sabe-se, então, que a educação
formal, processada nos ambientes escolares, foi durante séculos privilégio do
sexo masculino, sendo a própria instituição reservada aos meninos, enquanto as
meninas recebiam uma educação informal em seus lares.
Apenas no final do século XIX passou-se a admitir meninas nas salas de
aula, o que não foi garantia de plena inclusão do sexo feminino na cultura
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escolar. Essa segregação ainda pode ser percebida nos dias de hoje, quando a
escola reproduz determinadas práticas pedagógicas consideradas separatistas,
como acontece ainda na Educação Infantil, quando a escola separa meninos de
meninas para grupos de trabalho, apresentações culturais e brincadeiras, ou até
mesmo na hora do lanche, estimulando a criança do gênero masculino a comer
e ficar forte como o Hulk, ou outro herói; as meninas, por sua vez, se comerem
tudo, ficarão forte e lindas como uma princesa. Essas determinações acabam
por demarcar ambivalências como afirmam Vorraber e Momo (2009, p. 522):
“São gritantes os indícios de que a escola da atualidade está impregnada de
marcas das sociedades contemporâneas, eivadas de ambivalências”.
No século XXI, a escola se debate com novos e velhos dilemas que
precisam ser olhados e investidos pelo viés da educação. Por isso, esta
pesquisa buscou trazer à reflexão as práticas que se perpetuam nos espaços
escolares e que ajudam a constituir determinado tipo de sociedade.
O investimento mais profundo, contudo, o investimento de base da
escolarização se dirigia para o que era substantivo: para a formação de
homens e mulheres “de verdade”. Em que consistia isso? Existiam (e,
sem dúvida, existem) algumas referências e critérios para discernir e
decidir o quanto cada menino ou menina, cada adolescente e jovem
estava se aproximando ou se afastando da “norma” desejada”
(LOURO, 2010, p. 12).

Tais referências trazidas por Louro (2010) mostraram como esses dilemas
influenciaram a formação de normatizações entre os sexos, trazidas pela escola
como verdades absolutas sobre meninos e meninas, como práticas oriundas de
brincadeiras, contos e histórias que aludem como é ser menino e menina de
verdade.
A partir dos entendimentos de Louro (2010) sobre as verdades que são
naturalizadas no que diz respeito às questões de gênero, proponho a reflexão da
normatização dos gêneros que a sociedade brasileira vem praticando com suas
crianças dentro e fora da escola, em que são determinados padrões regulatórios
que cada criança deve se encaixar e assim não se afastar do que ela entende
que é certo para cada identidade de gênero.
E por que problematizar identidades infantis de gênero a partir da
literatura infantil na escola? Como já mencionei, a respeito dos dilemas na
escola, viu-se que a escola atual passou por modificações extremas, mas que
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ainda se fazem necessárias modificações, como pode ser evidenciado a partir
da pesquisa de campo realizada na escola investigada. A escola ainda insiste ou
persiste em trabalhar histórias com seus alunos que perpetuam problemas
sociais, como é o caso das que colaboram para o preconceito entre meninos e
meninas. Por isso, uma das inquietações sobre a temática de gênero foi
perceber que a literatura infantil pode exercer sobre a criança influências no que
diz respeito aos seus pensamentos, aos seus sentimentos e à sua imaginação.
Nas palavras de Lajolo (1984), é fundamental para o professor que faz a
leitura ou conduz uma história deixar livre quem ouve para fazer suas
interpretações através da imaginação.
Numa narrativa simples, o livro “Menina não entra” mostra a complexidade
e a importância de alguns valores e diferenças construídos em sociedade e em
família que podem aparecer nas atividades e nos comportamentos das crianças.
Essa breve análise contribui para pensar o ser criança e o viver a infância e as
próprias identidades de gênero.
Continuo pensando que a criança nos desafia porque ela tem uma
lógica que é toda sua, porque ela encontra maneiras peculiares e muito
originais de se expressar, porque ela é capaz através do brinquedo, do
sonho e da fantasia de viver num mundo que é apenas seu. Outro
desafio que as crianças nos fazem enfrentar é o perceber o quanto são
diferentes e que esta diferença não deve ser desprezada nem levarnos a tratá-las como desiguais (CRAIDY; KAERCHER, 2001, p. 21).

As atitudes das crianças na narrativa da história levaram à percepção de
como a criança reproduz, assumindo determinado comportamento ou fala,
muitas vezes sem nem saber o porquê. Por isso, foi entendido que, em se
tratando do contexto escolar, é relevante que as práticas escolares assumam um
papel esclarecedor para auxiliar na construção de relações saudáveis e de
respeito às diferenças.
Penso que essa construção deveria ser assumida pela escola não apenas
em relação aos seus alunos, mas exercendo com as famílias dos alunos para
que todos compartilhem determinadas ideias. Deixando claro que essa
comunhão, por sua vez, não se dá através de relações de pensamentos iguais,
mas de uma comunhão de respeito mútuo entre as diferenças. “Em relação à
escola infantil e mesmo em outras séries do Ensino Fundamental, é importante
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esclarecer aos pais ou responsáveis que tudo na escola pode ser transformado
em tema de discussão” (CRAIDY; KAERCHER. 2001, p. 62).
E, em se tratando de literatura infantil, pode-se sempre ter uma porta
aberta para as discussões relacionadas à diversidade, ao respeito, à igualdade
de direitos e de oportunidades, dentre tantas outras discussões que se fazem
necessárias rumo ao tipo de sujeito e de sociedade que se quer formar.
As práticas de leitura na escola se tornam um momento mágico de
conhecimento, transformações e oportunidades de enxergar com novos olhares
desde criança. “Às vezes, no cotidiano da escola infantil, esquecemos o quanto
ouvir e contar histórias é importante. Quando lembramos dessa importância,
transformamos este momento de partilha” (CRAIDY; KAERCHER, 2001, p. 81).
Abrir a porta para o pensar e compartilhar histórias que transformem a
criança e a façam refletir sobre ela e sua ação sobre o outro e sobre a vida
deveria ser consequência inerente à leitura, pois o trabalho com leituras infantis
oportuniza vivências que podem ser trabalhadas no cotidiano da criança e que
trazem essa relação dela com o outro, numa relação que envolve o respeito às
diferenças.
O estudo da história “Menina não entra” permitiu um aprofundamento
maior sobre a questão da representação de gênero entre as crianças, sua
ambivalência, seus preconceitos e comportamentos. Apontou para a importância
de promover reflexões sobre o conteúdo e as imagens dos livros infantis. Fez
pensar também sobre o papel da escola no processo de orientar e problematizar
a construção e o desenvolvimento das crianças.
Tal apontamento despertou estímulos de permanente consideração e
autorreflexão sobre como as crianças podem (re)produzir preconceitos sobre o
gênero oposto, como também essas literaturas atuam sobre o fenômeno da
constituição das identidades infantis de gênero entre as crianças, mesmo
quando trazem um final feliz, como mostra a Imagem 24 do livro.
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Imagem 24: Livro “Menina não entra II”

Fonte: Arquivo pessoal.

O mesmo direcionamento oportunizou a percepção de como se sentem as
crianças que estão expostas ao preconceito de gênero e como elas se
comportam diante de situações iguais ou parecidas com a demonstrada nessa
história e por meio dos exemplos trazidos através das observações em campo.
Trazer essas questões para o campo da educação se torna cada vez mais
necessário, tendo em vista a necessidade de avançar para eliminar a
discriminação do preconceito entre gênero.
Desconstruir os papéis invertidos do que é ser menino e menina que
empregam nas crianças através dos contos infantis é um dos desafios que a
escola precisa articular ainda na Educação Infantil, podendo promover situações
de reflexão e, a partir disso, partir para uma prática mais efetiva e orientada para
com os alunos, no entendimento do respeito entre pessoas independentemente
da(s) identidade(s) de gênero.
O livro “Menina não entra”, publicado no ano de 2008, usado como
exemplo de literaturas que circulam hoje na sociedade brasileira, permite ver um
novo final, ou um final não padrão daqueles frágeis que se via e ainda se vê
sobre a identidade infantil feminina. Quase nove anos após seu lançamento, se
poderia acreditar em um progresso crescente, no entanto, antagonicamente,
alguns livros ainda perpetuam o retrocesso sobre a temática de gênero. A prova
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disso é que, no ano de 2016, a Editora Porto publicou dois livros intitulados
“Bloco de atividades”, demonstrado na Imagem 25 na cor azul (“Bloco de
atividades para rapazes de 4 a 6 anos”, conforme o que está escrito na capa do
livro) e na cor rosa (“Bloco de atividades para meninas de 4 a 6 anos”).

Imagem 25: Blocos de atividades para rapazes e meninas

Fonte: <https://binged.it/2gzTB0P>.

Esses livros trazem atividades semelhantes propostas para meninos e
meninas, com vários exemplos de segregação e demonstração de fragilidade
feminina e de força e robustez para os meninos. Com isso, o principal
questionamento é: as crianças de fato precisam de dois livros que as separam
por atividades? Esses livros estão divididos por blocos, sendo o azul para
rapazes (meninos crescidos), e o bloco rosa, que não traz o feminino de
rapazes, que seriam moças, e sim meninas, contudo, ambos são para a mesma
faixa etária.
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Um segundo questionamento é sobre os tipos de atividades direcionadas
para cada gênero. Não é necessário abrir o livro para perceber como ele está
impregnado por uma ideia sexista mascarada por uma beleza infantil.

Imagem 26: Atividades propostas nos blocos de meninas e rapazes

Fonte: <https://binged.it/2gzTB0P>.

É fácil perceber na atividade referenciada na Imagem 26 que a proposta e
o comando pedidos para a menina são os mesmos para os meninos. Contudo,
há uma diferença de complexidade no que é proposto. Além do que, no final do
caminho, a menina irá encontrar uma coroa, fazendo referência a uma princesa
delicada; também é ressaltada a figura da menina no rodapé do lado direito da
atividade, ela se encontra de costas com as mãos suprimidas. A criança, ou
suposta princesa, no canto superior esquerdo, que procura a coroa, também
demonstra um semblante triste e um corpo sem expressão.
Ao observar a mesma atividade para o menino, vemos ele na mesma
condição de procura que a menina, contudo, com aparência mais feliz, cabeça
erguida e seu objeto procurado não era uma coroa, e sim um navio, uma clara
proposta de busca de aventura, e não de supressão de atitudes, como no caso
da menina. O menino no rodapé esquerdo demonstra ousadia, correndo e
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acenando com as mãos livres, do mesmo modo em oposição à falta de atitude
da menina.
Obras na mesma linha da apresentada na Imagem 26 se prestam a
aumentar o abismo entre os gêneros, dando às meninas uma incapacidade
cognitiva que não é identificada na realidade. A diferenciação entre os materiais
“para meninas” e “para meninos” acentua estereótipos de gênero basilares de
desigualdades sociais entre mulheres e homens.
3.3 Espaços escolares e não escolares para o desprincesamento infantil:
possibilidades de viver e ser criança além do consumo das imagens
literárias12
Penso que nosso desafio está em conceber novas
experiências
[...],
incluindo
as
múltiplas
manifestações culturais (da experiência política, dos
modos de viver e de relacionar-se, do folclore, da
literatura, da arte, da música, da TV, do cinema, das
revistas e jornais...) que são expressão da riqueza
do mundo humano. Não existe apenas um
conhecimento, uma tradição que deve ser
compartilhada por todos, na sociedade (BUJES,
2001, p. 20).

Amparada nas contribuições de Bujes (2001), esta seção visa
problematizar as possibilidades de viver e ser criança além do consumo das
imagens literárias. Esse consumo se dá não apenas pela leitura, mas pelas
práticas que referenciam os contos. Por isso, o termo desprincesamento13 aqui
utilizado foi para designar tanto meninas quanto meninos.
Inicialmente não tive o interesse de trazer registros de fora do contexto
proposto da sala de leitura, mas nas observações acabei percebendo que as
crianças traziam outros costumes e culturas relacionadas ao objeto de estudo da
pesquisa. E foi nesse momento que vi que não tinha como não considerar, de
alguma forma, os objetos dessa sociedade contemporânea e que estavam

12

A temática faz parte de um artigo de Silva (2016) publicado no XVII Encontro Nacional
de Educação Infantil e que fez parte do GT4 – Educação Infantil, diversidade, inclusão e direitos
humanos, promovido pelo Núcleo de Educação da Infância – NEI/CAp – e pelo Programa de
Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte.
13
Desprincesamento: termo que, em contraposição ao princesamento, remete à ideia de
incutir desde cedo nas meninas a consciência feminina de protagonista na sociedade, em
condição de equidade com os meninos.
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sendo consumidos pelas crianças e constituindo cultura, como os sites, os
brinquedos, os livros de atividades, entre outros. “O que as crianças levam para
a escola é o que consideram publicamente valioso, facilmente reconhecido e
desejado, o que assim foi constituído por meio da mídia em uma cultura cada
vez mais global” (MOMO, 2007, p. 218).
Considerei informações presentes em sites que estão facilmente
disponíveis e que podem ser representativas de pedagogias culturais que estão
colocando em funcionamento determinados ensinamentos sobre as identidades
de gênero para as crianças na contemporaneidade.
Penso que um dos ensinamentos, presente na literatura infantil, mas
também na cultura, é o do princesamento, e por isso busquei encontrar na
cultura

outras

possibilidades

desprincesamento.

Embora

identitárias,
os

como

exemplos

a

de

própria

ideia

princesamento

de
ou

desprincesamento para meninas sejam mais fáceis de perceber na cultura,
ressaltamos que estes que seguem nesta seção nos possibilitaram o
entendimento de que, mesmo quando os meninos não são expostos a esses
ensinamentos e em algumas práticas específicas para meninas, ainda assim,
existe um fortalecimento do preconceito do estereótipo feminino ante o
masculino.
Entendo que a disseminação da diversidade cultural no âmbito escolar é
uma prática salutar que deve ser estimulada. Essa disseminação, no entanto,
não deve desvirtuar o arcabouço das tradições culturais do local onde a escola
está inserida, isto é, para mim a escola deve estimular as crianças a conhecer e
pôr em prática as peculiaridades culturais de sua própria comunidade, de sua
região ou país, mas também ampliar essas possibilidades. Crianças inseridas
em um ambiente escolar monocultural não conseguem desenvolver de forma
plena a sensibilidade para tomar suas próprias atitudes. Elas são, de certa
forma, direcionadas a “seguirem o rebanho” e se reconhecerem no papel de um
“ser

pensado”

(ARROYO,

2014),

aquele

que

não

pode

expor

suas

singularidades. Tal direcionamento é fruto de uma metodologia que busca
dominação das ações e dos pensamentos, sendo instrumento do “discurso do
disciplinamento que passa pelos corpos, pelas formas de manifestação da
inteligência, pelas formas de representação caricata do mundo e pelos modos de
agir” (SÁ, 2000, p. 15).
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Contrapondo esse comportamento monocultural, a escola pluricultural
disponibiliza às crianças um ambiente que estimula a fertilidade de pensamentos
e manifestações, materializando o desejo de “um lugar onde se pudesse inventar
outros modos inusitados de pensar, de perceber, de sentir, de agir, de gesticular.
Um lugar onde pudesse existir a fantasia, a criação, a abertura para o mundo”
(SÁ, 2000, p. 17).
O pluralismo permite ao indivíduo, de certa forma, protagonizar as ações
relativas ao seu desenvolvimento educacional. A importância de estimular o
protagonismo nas iniciativas educacionais é imperativa, pois “o homem deve ser
o sujeito de sua própria educação” (FREIRE, 1990, p. 28).
No arrasto dos estímulos decorrentes da pluralidade cultural já discorrida
inicialmente, a temática do desprincesamento infantil se deu pelo entendimento
de a pluralidade cultural poder permitir que a criança assuma identidades infantis
fora de um padrão engessado que foi construído de princesas, príncipes/heróis.
A percepção de que as crianças inseridas em minha pesquisa estavam de
certa forma “condicionadas” ao princesamento, como penso ter evidenciado no
capítulo anterior desta dissertação, trouxe questionamentos para o caminho
inverso. No final do primeiro semestre de 2016, comecei a pensar sobre o
desprincesamento e tive acesso, por meio de sites, às oficinas que eram
lançadas

no

Chile

para

crianças

maiores

e

adolescentes

desprincesamento ou o desprincesa-te (Imagem 27).

Imagem 27: Oficina de arte corporal e defesa

Fonte: <https://glo.bo/2yTwuCY>.

sobre

o
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Essas oficinas foram realizadas pelo Escritório de Proteção de Direitos da
Infância, que tem como um dos objetivos oferecer novas oportunidades para as
meninas aprenderem outros elementos para a construção da sua identidade
livres de preconceitos. Nessas oficinas, as meninas realizam aulas de defesa
pessoal, debates sobre o empoderamento feminino e de como elas podem
mudar o mundo sem a presença obrigatória de um homem.
Outra

experiência

que

remete

ao

desprincesamento

está

representada na Imagem 28, que ilustra uma reportagem de 6 de abril de 2016,
sobre o “desprincesamento” chegando à Casa Branca, nos Estados Unidos,
como forma de mostrar para a população que nem todas as crianças desejam
ser princesas ou príncipes.

Imagem 28: Menina vestida de princesa

Fonte: <https://goo.gl/N5kZwn>.

O referido evento na Casa Branca teve o título, em tradução livre,
“Quebrando estereótipos de gênero na mídia e brinquedos para que nossos
filhos possam explorar, aprender e sonhar sem limites”. O intuito de tal iniciativa,
que contou com a presença de fabricantes de brinquedos, mídia e empresas de
varejo, foi o de chamar a atenção para a problemática de segregação de
gêneros na infância. Tal segregação, aplicada nas experiências iniciais das
crianças, pode afetá-las não apenas no desenvolvimento e em suas escolhas de
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vida, mas, futuramente, na composição da força de trabalho de um país.
Exemplificando essa influência na composição da força de trabalho, pode-se
tomar as indústrias baseadas em “Ciência, Tecnologia, Engenharia e
Matemática”, onde as mulheres não preenchem nem 40% das vagas.
Na contramão do desprincesamento, em agosto do mesmo ano, na
cidade de São Paulo, foi publicada na versão digital do jornal Estadão uma
matéria sobre a abertura da Escola de Princesas nessa cidade, instituição com
sede em Minas Gerais que se difundiu em formato de franquia no segundo
semestre do ano de 2017. Até o momento desta pesquisa, a franquia
apresentava um total de cinco escolas espalhadas pelos estados de Minas
Gerais, São Paulo e Mato Grosso, com previsão de novas unidades no estado
do Rio de Janeiro e Amazonas, como mostram as Imagens 29 e 30.
Imagem 29: Página inicial do site das Escolas de Princesas

Fonte: <http://escoladeprincesas.net/ws/escolas/>.
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Imagem 30: Mapa de localização das Escolas de Princesas no
Brasil

Fonte: <http://escoladeprincesas.net/ws/escolas/>.

A psicopedagoga e fundadora da instituição, Nathalia de Mesquita, em
entrevista ao jornal, diz que a Escola de Princesas veio para ensinar boas
maneiras, culinária e postura. Ela também acredita que as meninas devem se
“privar” para evitar a imagem ruim para os meninos. Diante disso, retomo as
recentes contribuições de Louro (2014, p. 61), que nos convida a uma reflexão
sobre “como se produziram e se produzem tais diferenças e que efeitos elas têm
sobre os sujeitos”.
Essas práticas dentro e fora da escola vão favorecendo o fortalecimento a
partir do estereótipo de que mulher é sexo frágil, tomando outras proporções
quando adolescentes e até mesmo em adultos. Percebeu-se claramente nas
imagens contidas no site da Escola de Princesas determinadas especificidades
do comportamento humano, provavelmente derivadas das imagens literárias que
ganharam vida. E, assim, tornou-se uma escola que visa, através dos contos das
princesas, escolarizar os corpos e as mentes das crianças, impondo-lhes
comportamentos destinados para meninas.
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Imagem 31: Aula prática de como ser uma princesa

Fonte: <http://escoladeprincesas.net/ws/escolas/>.

Para Louro (2014, p. 62): “A escola delimita espaços. Servindo 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”. A escola, por diversas vezes, acaba exercendo o que Louro
(2014) chama de escolarização dos corpos e das mentes.
Imagem 32: Aula de etiqueta

Fonte: <http://escoladeprincesas.net/ws/escolas/>.

A criança, ao reproduzir determinados personagens na escola ou fora
dela, passa a exercer uma representação social daquilo que ela vive ou que
deseja viver. Para Resende (2015a, p. 131), dos vários lugares organizados para
“abrigar” e ou “capturar” as crianças, a escola, na época moderna, tornou-se
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espaço de referência para a orientação infantil”. Mas por que então os espaços
escolares ainda se tornam palco de tradições e padronizações de estereótipos?
É nesses espaços que o brincar ganha sentido e pode deixar de ser
apenas uma simples brincadeira e passar a ser expressões cheias de
significados em que a criança pode ser o que ela quiser. A transposição do que
ela imagina e do que deseja ser e interpretar se constitui uma prática natural,
mostrando suas concepções e representações do sujeito criança, como afirma
Santos (2001, p. 90):
A criança expressa-se pelo ato do lúdico e é através desse ato que a
infância carrega consigo as brincadeiras. Elas perpetuam e renovam a
cultura infantil, desenvolvendo formas de convivência social,
modificando-se e recebendo novos conteúdos, a fim de se renovar a
cada nova geração.

Em análise comparativa entre as formas de educação adotadas na Escola
de Princesas e no CMEI, lembrando que a Escola de Princesas é exclusiva para
meninas, percebi a proposta clara de princesamento presente na Escola de
Princesas. Lá não há espaço para a menina criar sua identidade, pois ela já vem
pré-fabricada pela instituição. Em contraponto, no CMEI, a proposta não é
impositiva, porém, inconscientemente, os valores básicos do que “é coisa de
menina e de menino” presentes na escola reforçam essa formação de
estereótipos.
3.4 Imagens literárias como demarcação para ser menina princesa e
menino príncipe/herói.

Durante esta dissertação, penso que foi possível perceber como a
literatura infantil trouxe em suas histórias padrões de como ser criança menino
ou criança menina. Esses padrões são ensinados para as crianças por meio de
um conjunto de discursos e representações, que são por elas consumidos —
entendendo aqui o consumo de acordo com Momo,
o consumo é entendido não apenas como consumo
de bens materiais, mas principalmente de
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representações e significados que promovem
processos de identificação. (MOMO, 2007, p. 62).

Ou seja, consumo a partir da interação com outras pessoas e com a
cultura que cada uma vivencia. No caso das crianças pesquisadas, diz respeito a
interações delas com as histórias lidas, com as professoras, com outras crianças
e artefatos.
O fato é que penso que, muito provavelmente, as imagens, o modo de
representar, tanto nos livros quanto na cultura, é uma estratégia importante na
constituição das identidades de gênero. E mais do que isso, é uma estratégia
capaz de ser interpretada, lida e entendida mesmo por crianças muito pequenas.
Assim, considero que o poder da literatura infantil em colaborar no processo de
formação das identidades infantis de gênero está na demarcação, por meio das
imagens utilizadas, dos limites do que pode ou não pode um menino e uma
menina. Em outras palavras, o consumo das imagens literárias demarcando
limites para as crianças, como também vimos nos exemplos da Escola de
Princesas.
As crianças não estavam apenas consumindo uma fantasia estética, mas
a representação de significados, comportamentos e, com isso, adequando seu
entendimento para os limites daquelas imagens consumidas: “em relação ao
consumo infantil, são muito comuns os investimentos no sentido de
promover/explorar as diferenças relativas a gênero” (MOMO, 2007, p. 288).
Com isso, ao refletir sobre essa demarcação, pensamos no que diz essa
autora: “[...] pode-se dizer que os corpos são generificados, entre os outros
elementos, pelas marcas que a cultura neles inscreve” (MOMO, 2007, p. 289).
As crianças expostas a esse tipo de artefato impregnado de códigos e
significados próprios para o consumo vivem essa simbologia cada vez mais de
modo “natural”, representando as imagens nos espaços escolares e fora deles
como identidade própria. Isso me fez lembrar uma situação ocorrida no
piquenique literário, no momento em que a diretora abriu o baú de livros e pediu
para que as crianças escolhessem seus livros para contar suas histórias.
Algumas escolheram, outras não pegaram nada. Escolher uma história com a
qual se identificassem seria óbvio, mas algo me chamou atenção, pois, ao
observar as crianças, uma delas pegou o livro “Alice no País das Maravilhas” e,
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nesse mesmo momento, a professora oferece outros livros para ela, mas ela
rejeita e diz que quer o de Alice porque tem o laço igual ao dela.

Imagem 33: Livro “Alice no País das Maravilhas”

Fonte: Arquivo pessoal.

Nessa hora, lembrei que estava ali para ver como acontecia o fenômeno
da (con)formação das identidades infantis de gênero por meio da literatura
infantil na escola, que em determinados momentos era tão marcante e me fazia
ver como a literatura infantil em certos momentos estabelecia uma relação de
poder com as crianças. No entanto, acabei me deparando com um possível
desdobramento do fenômeno, o qual chamo aqui de princesamento, e por que
não pensar no que a literatura infantil ensina sobre princesamento e estética
infantil?
Sobre a estética infantil, trago exemplos os quais demonstram alunos
caracterizados com o que supostamente eles pensavam sobre as identidades
dos(das) seus(suas) heróis/heroínas e princesas favoritos (Imagem 34). A partir
do momento que eles tinham contato com determinada identidade de algum
personagem, seja na escola, em casa ou na comunidade, eles começavam a
usar acessórios que os identificavam e os afirmavam esteticamente com tal
identidade, por exemplo, alguns meninos usaram o chapéu do Batman para irem
à escola, (Imagem 34), outros meninos durante uma atividade escolar se
recusaram a se caracterizar com uma coroa, pois acharam que os acessórios
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que estava sendo confeccionado pela professora se tratava apenas de uma
super heróina, considerando esteticamente diferente do que é ser um meninoherói (Imagem 35), optando apenas por usar o bracelete da Mulher Maravilha.
Imagem 34: Caracterização com fantasias e acessórios estéticos para menina e
para menino

Fonte: Arquivo pessoal.

Imagem 35: Menino não aceita coroa da Mulher Maravilha

Fonte: Arquivo pessoal.

Geralmente, os personagens das histórias levam as crianças a
perceberem como elas podem viver e ser com os seus pares e na sociedade. E,
assim, representam princesas cor-de-rosa, usando coroa, sendo meiga e
delicada e príncipes/heróis valentes, corajosos, que estão prontos para proteger
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a princesa, que, por ora, é frágil e incapaz de se defender do mal ou de uma
situação de risco.
Esses artefatos foram “inventados” e aceitos socialmente como
território da infância e, de certo modo, recriam um mundo específico
onde as múltiplas infâncias se alojam, se constituem, se moldam, se
igualam, se diferenciam, se globalizam (CUNHA, 2007, p. 116).

Entendo que além da cultura imposta socialmente sobre “o viver no
mundo do faz de conta” ou no “conto de fadas”, muitas escolas acabam
acolhendo essa cultura em seus espaços, reproduzindo de formas “impensáveis”
histórias/imagens que podem a partir do consumo das crianças, se fazerem
mercado ativo na sociedade. Alguns professores e professoras acabam em suas
falas identificando seus alunos como princesas e príncipes, quando, por
exemplo, vão chamá-los ou recebê-los em sala, utilizando expressões como
“Bom-dia, Princesa!”; “Se comer tudo, vai ficar forte como o Super-Homem”. E
nesse embalo perpetuam discursos de estereótipos para seus alunos, muitas
vezes de uma forma inconsciente ou pela vivência com a sua própria família,
com filhos ou outros parentes, considerando essa uma atitude natural e
insignificante para ser questionada.
É necessário destacar que a possibilidade de brincar de ser princesa,
príncipe e herói não se constitui, necessariamente, como uma inferência
negativa nas brincadeiras infantis, como já dito. Contudo, entender que a criança
pode ser quem ela quiser e colocá-la em um estado de possibilidades maior para
explorar a imaginação e se desenvolver deveria ser uma das preocupações da
educação escolarizada.
Penso que evidenciei, neste trabalho, algumas imagens consumidas pelas
crianças na interação com a literatura infantil e, também, com a cultura
disponível em sites que retratam o mundo encantado das princesas/heroínas e
dos príncipes/heróis, na intenção de mostrar estereótipos lançados para o
público infantil. Mas, para deixar ainda mais evidente essa interação, trago, a
seguir, um conjunto de fotografias das situações registradas na escola:
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Imagem 36: Meninos fantasiados do super-herói favorito

Fonte: Arquivo pessoal.

Imagem 37: Caracterização da Mulher Maravilha

Fonte: Arquivo pessoal.

Imagem 38: Menina brincando
com máscara do homem aranha

Fonte: Acervo pessoal.

Imagem 39: Meninas pintando a máscara
do Homem-aranha

Fonte: Acervo pessoal.
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Esse conjunto de imagens demonstrou que os meninos sempre escolhiam
se caracterizar de super-heróis que representavam força e masculinidade,
escolhendo vários heróis para representá-los, como mostra a Imagem 36.
Já na Imagem 37, percebeu-se que apenas uma super-heroína foi
representada, que só as meninas se caracterizaram totalmente de Mulher
Maravilha e que os dois meninos presentes não assumiram a caracterização por
completo, pedindo à professora apenas o bracelete, recusando-se a usar a
coroa.
Nas Imagens 38 e 39, após a contação das músicas adaptadas de A
Barata e Dona Aranha, as meninas não se importaram em escolher um ser herói
masculino, além de pintar a máscara do Homem-aranha, uma delas colocou a
máscara e foi brincar no pátio. Contudo, percebeu-se que não houve um
reconhecimento dos meninos, deixando-a sozinha na brincadeira, enquanto
outra menina a observava como “Homem-aranha”.
Não tive com esses registros a pretensão de aguçar nenhum juízo de
valor ou demérito no tocante às imagens, mas reiterar a proposta da pesquisa
em pensar nas possibilidades de viver e ser criança, para além do consumo de
imagens estereotipadas em circulação na literatura infantil e em um conjunto de
outros artefatos culturais, como demonstrado, disponíveis para as crianças
contemporâneas.
Sobre essas imagens estereotipadas, ficam evidenciados os padrões
levantados de postura, de atitude, como veremos na Imagem 40, que retrata
algumas das princesas da Disney, com coroas, belos vestidos, comportamento
aparentemente recatado e em sua maioria de pele clara. A imagem nos permite
inferir que as princesas não podem usar calças, ou outro estilo de roupas, além
de não poderem se desviar do padrão de comportamento que remete a estar
bem-arrumada, ser delicada e ter posturas corporais que remetem de certa
forma a sedução.
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Imagem 40: Princesas da Disney

Fonte: <www.enfemenino.com.br>.

O estereótipo feminino das princesas da Disney, salvo raras exceções
como “Mulan” (1998), é o da jovem desprovida de autonomia, cujas habilidades
resumem-se em fazer tarefas domésticas e cantar, além de uma beleza
irrealista, beirando à perfeição para os padrões de beleza da atualidade. Esse
conceito é difundido entre as crianças desde que a obra “Branca de Neve” foi
lançada em 1937. Gerações de crianças cresceram assimilando esses
conceitos, sedimentando a segregação de gêneros, fortalecendo a ideia de que
as meninas devem atender a padrões definidos para as “princesas”.
A Imagem 41 mostra a Branca de Neve depois de ser salva pelo príncipe,
que por sua vez se mostra um homem educado e o único que pode salvá-la. A
imagem leva a uma construção de uma imagem de mulher frágil, longe de se
empoderar para se salvar, esperando um homem (príncipe) corajoso para
socorrê-la. O tema recorrente nessas histórias é o da “donzela em perigo”, que
está sempre em busca de seu verdadeiro amor, esperando ser salva por um
encantado príncipe. A ideia é de que a princesa sempre necessita de um
príncipe que possa ajudá-la em momentos ruins, colocando a criança\menina
num lugar de fragilidade e dependência masculina. “O processo de fabricação
das identidades é quase sempre sutil, age nas entrelinhas e passa imperceptível
para a maioria das pessoas” (ARGÜELLO, 2005, p. 130).
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Imagem 41: Branca e Neve e o Príncipe

Fonte: Foto extraída do Livro digital “Branca de Neve”.

Essa fabricação das identidades, inclusive a de mostrar a “dependência”
do gênero feminino, pode ser ilustrada na Imagem 42, em que a princesa
necessita, na maioria das vezes, encontrar seu príncipe para poder ser feliz para
sempre.
Imagem 42: Príncipes e princesas da Disney

Fonte: <https://goo.gl/LKjQXN>.

O outro lado da moeda é o estereótipo do gênero masculino, em que os
meninos devem sempre tomar a atitude, enfrentar os perigos e, por conseguinte,
salvar a princesa, construindo uma ideia de que homens não choram,
representada na Imagem 43, que apresenta estereótipos de heróis sempre fortes
e invencíveis, incapazes de chorar.
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Imagem 43: Heróis

Fonte: <www.chamandossuperamigos.com.br>

Trazem, para a vivência e cultura da criança (menino), que eles não
podem ser sensíveis às situações e aos sentimentos. Perpetua-se, dessa forma,
essa cultura não só para os meninos, como também para as meninas.
Evidentemente, os sujeitos não são passivos receptores de imposições
externas. Ativamente eles se envolvem e são envolvidos nessas
aprendizagens – reagem, respondem, recusam ou as assumem
inteiramente (LOURO, 2014, p. 61).

Ou seja, as crianças constantemente estão interagindo com os conceitos
de poder e força entre os gêneros, por muitas vezes assumindo inteiramente
essas imposições externas, conforme Louro descreve.
À escola, cabe educar, trazendo para dentro dos seus espaços
oportunidades de perceber, sentir e viver por meio de caminhos que levem à
construção dos sujeitos. Educar não por meios das limitações estereotipando os
alunos por artefatos, mas, sim, educar por meio de orientações e de
possibilidades.
Em um contexto social mais amplo, os artefatos visuais, sejam eles os
produzidos pelos meios de comunicação, pela arte ou pela arquitetura,
invadem, sem pedir licença, nossas vidas. Criam efeitos de realidades
e elaboram modalidades de compreensão acerca do mundo (CUNHA,
2007, p. 117).
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De maneira geral, debater o teor das imagens que fazem parte do
universo infantil não promove apenas expectativas sobre o papel da escola em
fomentar possibilidades de ser criança, como também mostra seu papel como
espaço para representações sociais, com o cunho de compartilhar outros meios
de ser, ofertando outras experiências, sensações, brincadeiras.
É fundamental dar às crianças o direito de escolha, de pensamento, do
que ela pode e quer ser. Seja ela princesa, professor, médico, bombeiro, herói,
pai, mãe. Simplesmente criança.

3.5

Identidades

infantis

na

contemporaneidade:

O

que

a(o)

fala/silenciamento das crianças nos revelam
Durante a construção do diário de campo para esta pesquisa de
dissertação, percebi no momento de leitura uma situação que me causou
incômodo e reflexão. Havia algumas crianças aparentemente alheias ao
contexto da contação de histórias. Essa situação me incomodava, uma vez que
esse momento possibilitaria uma maior identificação do sujeito e sua relação
com seus pares através de um discurso gerado pelas histórias contadas. Mas,
em certos momentos, não era isso que acontecia.
Claro que a criança tem sua própria expressão e talvez ali fosse um
momento em que ela estivesse expressando sua interação com a história de
maneira diferente dos demais. Sobre esse entendimento, Bujes (2001, p. 21)
afirma:
Continuo pensando que a criança nos desafia porque ela tem uma
lógica que é toda sua, porque ela encontra maneiras peculiares e muito
originais de se expressar, porque ela é capaz através do brinquedo, do
sonho e da fantasia de viver num mundo que é apenas seu. Outro
desafio que as crianças nos fazem enfrentar é o perceber o quanto são
diferentes e que esta diferença não deve ser desprezada nem levarnos a tratá-las como desiguais.

Estavam postas, ali, crianças silenciadas, e, com isso, a invisibilidade que
por ora instigava a observar essa “voz” silenciada, que de certa maneira poderia
constituir, ao seu modo, outras identidades infantis. O que me intrigava era
imaginar se essas crianças também estariam construindo possibilidades mais
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alternativas, menos consonantes com as identidades dominantes, para suas
identidades de gênero.
Assim, tomei a decisão de dar atenção ao silenciamento das crianças,
embora que por pouco tempo, e abordá-las nessa seção específica. Fiz essa
escolha por compreender que as crianças se expressam de alguma forma, seja
por falas ou quem sabe até por silenciamento.
Um dos autores do século XX, Lev S. Vygotsky, auxilia no entender que a
linguagem pode ajudar a organizar e discernir melhor as percepções, evoluindo
para uma linguagem interna que se tornará o próprio pensamento da criança e
perdurará como a inteligência adulta. Na interação com a cultura, a criança vai
se apropriando de uma fala que é externa e internalizando-a, tornando-a sua.
Observei que, à medida que algumas crianças da pesquisa silenciavam, também
assim, pude identificar nelas a construção de suas identidades de gêneros.
A comunicação das crianças, de maneira paradoxal, pode se manifestar,
justamente, na forma de silêncio em uma situação incômoda, ou em gestos
físicos como o riso, que podem denotar confusão ou não compreensão da
situação, como foi percebido em algumas observações. Percebi, em relação aos
livros trabalhados, que algumas crianças assumiam o silêncio. Por exemplo, foi
observado que a maioria dos meninos se identificava com príncipes e
projetavam que meninos deveriam ser fortes e corajosos e salvar as meninas
(princesas). Ao escutar essas respostas, as meninas visivelmente não
concordaram — permaneceram em silêncio — e experimentaram o desconforto
ao ouvir que a identidade com a qual elas se identificavam havia sido
depreciada.
E, para compensar o fato, procuraram revidar, mesmo que em momentos
não tão aparentes, que expressassem suas falas, como ficar juntas no momento
da contação de história, evitando o grupo dos meninos, talvez na tentativa de
equalizar as forças dentro de uma competição em um grupo homogêneo apenas
entre meninas. É o que mostram as Imagens 44 e 45.
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Imagem 44: Piquenique literário – Grupo homogêneo de meninas

Fonte: Arquivo pessoal.

Imagem 45: Grupo homogêneo de meninos – Menina isolada

Fonte: Arquivo pessoal.
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Uma das preocupações de Louro (2014, p. 67) aponta para dedicar
atenção a esse tipo de práticas do cotidiano, que são vistas como naturais e que
são “fabricadas” muitas vezes sem perceber:
O processo de “fabricação” dos sujeitos é continuado e geralmente
muito sutil, quase imperceptível. Antes de tentar percebê-lo pela leitura
das leis ou dos decretos que instalam e regulam as instruções ou
percebê-lo nos solenes discursos das autoridades (embora todas essas
instancias também façam sentido), nosso olhar deve se voltar
especialmente para as práticas cotidianas em que se envolvem todos
os sujeitos. São, pois, as práticas rotineiras e comuns os gestos e as
palavras banalizados que precisam se tornar alvos de atenção
renovada, de questionamento e, em especial, de desconfiança. A tarefa
mais urgente talvez seja exatamente essa: desconfiar do que é tomado
como “natural”.

Um exemplo dessas práticas cotidianas se desenrola quando ocorre o
aprendizado da fala, uma vez que, ao aprender a falar, a criança é estimulada a
categorizar tudo de acordo com feminino e masculino, incluindo objetos
inanimados como mesa, cadeira, sapato. Ao se categorizar de maneira tão
robusta tudo ao seu redor, a criança acaba adjetivando o gênero masculino em
detrimento do feminino ou vice-versa. Essa polarização pode culminar em
sexismo.
Reconhecendo a fala da criança para identificar como forma de expressão
natural para desenvolvimento sociocultural, os apontamentos por meio das
observações realizadas se tornam importantes na medida em que se buscou
explorar, a possibilidade de perceber a fala da criança contemporânea como
evidência à respeito das identidades infantis de gênero.
Logo, depende de fatores individuais e, sobretudo, de condições
socioculturais, e que, segundo Vygotsky (2007), o psiquismo humano só pode
ser concebido como resultado da internalização de práticas sociais. Por esse
motivo, essas funções se caracterizam como constituintes de um processo.
A internalização de formas culturais de comportamento envolve a
reconstrução da atividade psicológica tendo como base as operações
com signos. Os processos psicológicos [...] são incorporados nesse
sistema de comportamento e são culturalmente reconstituídos e
desenvolvidos para formar uma nova entidade psicológica. [...] a
internalização das atividades socialmente enraizadas e historicamente
desenvolvidas constitui o aspecto característico da psicologia humana
(VYGOTSKY, 2007, p. 58).
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As discussões sobre o tema da fala ou o silenciamento da criança têm se
tornado cada vez mais presentes nas pesquisas e nos discursos na sociedade
brasileira. Um dos pontos a ser debatido em quase todas as esferas públicas
traz a criança para o centro dessas pesquisas, formando interpretações sobre
seu direito de ser criança, de ser ouvida e mostrando a importância da sua
participação na construção da sua identidade.
Sobre o olhar para a criança do século XXI, existem importantes
pesquisas que versam sobre a temática no Brasil a partir da década de 1990;
essas pesquisas atentaram para as formas desse olhar na fala da criança, bem
como a participação dela para uma maior compreensão e valorização do mundo
infantil.
Comparadas às crianças dos séculos passados, em estudos anteriores a
este, foi pontuado como a criança ganhou mais espaços na sociedade, após a
revolução industrial, com novos artefatos para o seu consumo, como
especificamente dois fatos de relevância na sociedade e que atingiram
diretamente as crianças e os jovens, como afirma Stearns (2006), o primeiro
sendo o advento das tecnologias e o acesso de TVs, e o segundo sendo o
sistema político mundial, com a abertura de caminhos internacionais.
Contudo,

mesmo

na

compreensão

das

mudanças

oriundas

da

globalização e dos esforços em ampliar o universo das pesquisas sobre a
criança envolvendo a temática da fala ou do silenciamento como parte
constituinte de sua identidade, percebo ainda a necessidade de problematizar
essas questões, por compreender que os progressos conquistados ainda não
são suficientes para que o adulto não assuma a narrativa de propriedade da
criança, imprimindo a sua fala adulta na construção social das identidades
infantis de gênero. Em ideia congruente, como afirma Cruz (2004), parece que
ainda não se firmou a crença de que a criança é capaz de dar, em primeira mão,
informações e opiniões sobre ela. Talvez por isso recorremos aos adultos que
têm mais contato com ela, os quais supostamente a conhecem bem, para
sabermos o que a criança pensa, deseja e gosta.
Foi visto que essas discussões vão além das pesquisas; elas inclusive
são fortalecidas pela própria Lei de Diretrizes e Bases da Educação no seu
artigo 29, que define: “A educação infantil, primeira etapa da educação básica,
tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança de zero a 6 anos, em
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seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação
da família e da comunidade” (BRASIL, 1996).
Passados os anos, notou-se que houve uma impregnação de muitas
ideias e uma delas é que as crianças não sabem o que querem da vida e, por
isso, não são levadas em consideração.
Os exemplos de décadas passadas dentro das casas das famílias
brasileiras ainda hoje são presenciados por muitos. Quantas pessoas já ouviram
e viram adultos repreendendo crianças quando elas se aproximaram de uma
“conversa de adulto”? O “saia já daqui, que isso não é conversa para crianças”
ou o “você não sabe o que fala” fazem parte de uma rotina comum dentro e fora
dos lares e também fazem morada dentro dos muros escolares, como se só
pais, professores e adultos em geral soubessem a verdade absoluta do que
dizem.
Mesmo nas chamadas “rodas de conversa”, as crianças não são
consideradas como sujeitos capazes de aprender as palavras, de
serem inseridas na corrente da linguagem, ainda que não saibam
pronunciar palavras, mas consigam “compreendê-las” e manifestar
essa compreensão por meio de expressões faciais, olhares, sorrisos,
movimentos. Nas rodas, muitas vezes, somente os professores falam.
Ou não consideram o que as crianças falam (LOPES, 2014, p. 989).

Segundo Cruz (2004), nessa perspectiva, ser ouvida acerca de temas que
lhe dizem respeito é um direito das crianças e isso pode ajudar os adultos a
tomarem melhores decisões. Algumas escolas de Educação Infantil, inclusive,
praticam músicas no momento em que todas as crianças estão falando ao
mesmo tempo. Músicas que trazem gestos com as mãos na boca para silenciar,
outras demonstram gestos como se a boca fosse um zíper e assim a professora
canta “zip, zip, zá... Minha boquinha vou fechar”.
Esses exemplos reforçam práticas construídas nos espaços escolares,
contribuindo para a (con)formação das identidades infantis, baseadas nos
estereótipos já estabelecidos.
A respeito da percepção da sociedade e da escola sobre a fala da
criança, apesar de exemplos como o supracitado, indiscutivelmente, obtiveram
inúmeros

avanços

durante

o

seu

desenvolvimento.

Alguns

trabalhos

relacionados à temática da pesquisa no Brasil mostram o ponto de vista da
criança, como é o caso da consulta sobre a qualidade na Educação Infantil, um
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projeto realizado pela Campanha Nacional pelo Direito à Educação, com o apoio
do Movimento Interfóruns de Educação Infantil do Brasil e assessoria técnica da
Fundação Carlos Chagas, que abrangeu alguns estados brasileiros. Foram
analisadas as falas das crianças, suas percepções sobre a escola, o que elas
gostavam nas instituições, o que tornava a instituição ruim, entre outras
perguntas.
As análises dessas falas foram publicadas em Cruz (2002). A pesquisa
também mostrou que “as crianças demonstraram prazer em estar no grupo e ter
adultos interessados em ouvi-las”. Isso valoriza o entendimento da criança como
sujeito na construção da sua própria identidade.
Nesses breves escritos, a partir das observações feitas sobre as crianças,
afirma-se a importância de como a sociedade brasileira ainda precisa acolher
a(o) fala/silenciamento da criança e respeitar seu protagonismo no processo de
formação das suas identidades, em especial as identidades de gênero que ainda
passam por doutrinações dentro e fora das escolas, fazendo com que em
determinados

momentos

a

criança

represente

por

meio

de

sua(seu)

fala/silenciamento possíveis estereótipos de identidades infantis de gênero que
persistem na contemporaneidade.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS?
Perderam as feministas a especificidade
política? (LOURO 2014, p. 157)

Inicio esta seção com duas perguntas, a primeira delas sendo o próprio
título; colocando em pauta as próprias considerações que aqui descrevo, pontuo
que elas podem, de certo modo, serem finais para esses escritos, mas
compreendo que, assim como as identidades infantis de gênero, não são fixas e
passam por constantes transformações. Sendo assim, essas reflexões podem
sofrer mudanças a partir de pesquisas futuras. A segunda pergunta, feita por
Louro (2014), serviu como provocação, pois foi nesse questionamento que vi a
necessidade de problematizar inquietações a respeito das identidades infantis de
gênero que já me incomodavam há alguns anos. Acredito que as feministas
nunca perderão suas especificidades políticas, por isso, procurei problematizar,
como mulher, militante, mãe e professora que sou, inquietações que nasceram
ainda como professora de Educação Infantil e, assim, escrever e contar uma
história criada por mim a partir das observações em campo.
Assim, busquei observar os possíveis efeitos na construção das
identidades de gênero na criança a partir das práticas culturais. Percebi que,
mesmo pesquisando sobre crianças em uma sociedade contemporânea, a
literatura infantil ainda (con)formava identidades por vezes estereotipadas de
antigos clássicos dos contos de fada. Vi o quanto a temática proposta era atual e
ao mesmo tempo carregada de práticas de séculos anteriores, e isso me fez
refletir sobre a importância e a complexidade do tema pesquisado.
Ressalto que não tive a intenção de fazer nenhum juízo de valor sobre
artefatos pesquisados como a literatura infantil, mas trazer reflexões sobre as
identidades infantis construídas por meio dessa literatura, que muitas vezes
estão imersas em uma construção homogênea da criança. Nesta pesquisa, a
criança é entendida como sujeito de uma construção histórico-social e cultural,
capaz de interagir com a sociedade em que vive e, mesmo com suas
dependências biológicas e físicas, que passam por constante desenvolvimento,
ela consegue aprender e se desenvolver, produzindo, inclusive, novas culturas
dentro e fora dos espaços escolares.
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Para compreender minha inquietação, tentei responder à questão de
partida: Como as Pedagogias Culturais colaboram para o entendimento das
identidades infantis de gênero?.
Além disso, surgiu o desejo e a necessidade de analisar e problematizar
alguns caminhos percorridos na pesquisa, como foi o caso das análises dos
livros que não foram utilizados na escola pesquisada e uma página eletrônica
sobre a Escola de Princesas. Essa problematização partiu do ponto de vista de
que a criança é capaz de interagir com a sociedade em que vive e que os
ensinamentos presentes na literatura infantil trabalhada na escola pesquisada
estão articulados a um conjunto de artefatos que disseminam esses mesmos
ensinamentos. Também fiz essa escolha por considerar que a criança, mesmo
com sua característica de dependência, em algum momento também interage
com artefatos fora dos espaços escolares, constituindo sua identidade, fazendo
a relação entre as histórias que ouve e o que vive e aprende em sua
comunidade familiar, também pelas interações com a cultura, incluindo a cultura
da mídia, e no contato com outras crianças e adultos.
É importante ressaltar que, durante as primeiras observações na escola,
alguns sentimentos pessoais me angustiavam, como o da ansiedade em querer
resposta para as minhas inquietações. Essa situação me fez lembrar uma fala
de minha orientadora, em uma de suas orientações, quando me disse que em
vários momentos poderia ver muitas coisas relevantes para minha pesquisa,
mas que em outros talvez não visse nada. Isso me confortava, inclusive quando
optei por não trabalhar toda a literatura utilizada pela escola, todos os livros
lidos, selecionando apenas os que tinham relação direta com meu objeto de
estudo.
Percebi que a literatura infantil, além de contribuir para a formação das
identidades infantis de gênero, a partir do momento em que determinava modos
de ser para as crianças, também as conformava, quando em quase todos os
momentos as crianças que não se identificavam com determinada identidade
mostravam tentativas de fuga, ao perceberem-se sem saída, elas se
“conformavam”, silenciando algumas vezes.
Além disso, nessas observações, notei que os livros trabalhados na
escola, independentemente de serem clássicos ou não, fortaleceram de algum
modo a ideia de uma identidade muitas vezes homogênea nas crianças e a ideia
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formada sobre a identidade do outro. Isso ocorreu, por exemplo, quando as
escolhas de cores, personagens, roupas, entre outros, determinavam quem era
menino e quem era menina, quem era melhor por ser forte e quem era pior por
ser fraco.
Também observei alguns desdobramentos a partir da própria identidade
muitas vezes (con)formada pela literatura infantil, como os ensinamentos da
própria literatura sobre estética e princesamento, como foi o caso da aluna que
escolheu o livro da “Alice no País das Maravilhas”, porque identificou que o laço
na cabeça da protagonista era parecido com o seu. E demais alunos — meninos
que se vestiam e se sentiam os verdadeiros heróis, isso era demonstrado
quando eles traziam objetos de casa para a escola que os identificavam como
superiores ou melhores, ou no momento que os meninos se vestiam com roupas
de heróis para irem à escola, assumindo a identidade reconhecida por eles,
mostrando-me o quanto os fios da rede conceitual relacionados a identidades de
gênero estão amarrados uns aos outros e que, assim como as identidades são
móveis, essas redes perpassam de suas casas para a escola e da escola para
suas casas.
A influência de tais artefatos já mencionados também suscitou abertura de
um novo horizonte para os estudos de identidades infantis de gênero, à medida
que desvendam as relações, até então, pouco discutidas, e sua influência para
as crianças e o processo de criação de suas identidades individuais.
A constatação das amarras sociais tão disseminadas nesses artefatos,
como é o caso da literatura infantil e a influência delas nas atitudes e omissões
das crianças, quase que, inconscientemente, me leva a refletir sobre qual o
papel que os adultos podem e devem desempenhar na formação infantil. Até
que ponto essa (con)formação das identidades deve ser confrontada e/ou
estimulada? As orientações e os padrões incutidos pelas literaturas infantis nas
identidades das crianças serão, consequentemente, o espelho do futuro da
sociedade.
No processo de ouvir as histórias, mostrar seus possíveis efeitos para as
crianças, contar um pouco da minha história para fazer surgir uma outra história,
chegou o momento em que me encontrei em um lugar de apreciação. Não por
ter sido a melhor história escrita e contada dos últimos anos, mas pela verdade
que a cercou e de certa forma pelo cunho político que se buscou problematizar.
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Desejo, inclusive como professora e pesquisadora, em momento
oportuno, dar continuidade à minha luta em prol da criança e da infância, por
meio de pesquisas científicas, por compreender que luta social e pesquisa para
mim não se separam. E, quem sabe, desenvolver pesquisas futuras
relacionadas à concepção de discurso de base foucaultianas e à formação
discursiva das crianças nos conceitos de relação de poder no nível arqueológico.
Creio que esse aprofundamento pode contribuir na discussão da formação das
identidades individuais, propondo uma relação mais próxima de dialogismo com
a criança e sua relação com a escola e a família, no que tange à relação de
gênero.
Nesta dissertação, procurei evidenciar as identidades infantis de gênero
em um contexto contemporâneo, por meio da literatura infantil, contribuindo,
dessa forma, para a área da educação, promovendo uma reflexão direcionada
aos profissionais da educação, familiares e à própria sociedade brasileira, no
sentido de se pensar possibilidades sobre o que é ser criança, além das
identidades construídas a partir de estereótipos de gênero.
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Apêndice C

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
CENTRO DE EDUCAÇÃO
DEPARTAMENTO DE FUNDAMENTOS E POLÍTICAS DA EDUCAÇÃO
CARTA DE APRESENTAÇÃO

Prezado(a) gestor(a),
Apresentamos-lhe a aluna Polena Valesca de Machado e Silva, portadora do
RG: 6418008 SDS-PE, mestranda do Programa de Pós-Graduação em
Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte sob minha
orientação, professora Dra. Mariangela Momo. Solicitamos sua autorização e
colaboração para que a mestranda realize a pesquisa intitulada LITERATURA
INFANTIL

NA

ESCOLA

E

OUTRAS

PEDAGOGIAS

CULTURAIS:

(CON)FORMANDO IDENTIDADES INFANTIS DE GÊNERO.
O estudo tem como objetivo analisar e problematizar o modo como as
identidades infantis de gênero são construídas por meio de pedagogias culturais,
como a literatura infantil na escola.
Comprometemo-nos a cumprir com os preceitos éticos que esse tipo de
pesquisa científica requer e colocamo-nos à disposição para qualquer
esclarecimento.
Agradecemos antecipadamente a colaboração.
____________________________________
 Orientadora Dra. Mariangela Momo
Mat. Siape 1672888
________________________
_______________
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Apêndice D
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
CENTRO DE EDUCAÇÃO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E INFORMADO

A Pesquisa intitulada Literatura Infantil na escola e outras Pedagogias Culturais:
(con)formando identidades infantis de gênero, investiga a questão da criatividade
no trabalho com as crianças da Educação Infantil. Para a realização da
pesquisa, com autorização dos órgãos públicos competentes, será realizada a
coleta de dados através da observação com crianças e professores,
acompanhamento de contação de histórias e atividades relacionadas à essa
mediação de leituras das histórias, fotografias das crianças e de seus pertences,
fotografias do ambiente escolar e registro de situações e brincadeiras.
Comprometo-me a respeitar os valores éticos que permeiam esse tipo de
trabalho, efetuando pessoalmente as conversas, observações e fotografias e
utilizando publicamente os dados obtidos somente em eventos e publicações
científicas.
Como pesquisadora responsável por esta pesquisa, comprometo-me a
esclarecer qualquer dúvida que o participante ou seus responsáveis venham a
ter no momento da pesquisa, ou sempre que julgarem necessário, através dos
telefones
(084)
998452204
ou
pelo
endereço
eletrônico
polenavalesca@gmail.com
Após ter sido devidamente informado de todos os aspectos desta pesquisa e ter
esclarecido todas as minhas dúvidas:
Eu _____________________________________________________, R.G. sob nº
________________, concordo que o aluno/a ________________________________,
sob minha responsabilidade e guarda, participe do projeto de pesquisa.
________________________________________________________
Assinatura dos Pais ou Responsável
_______________________________________________________
Assinatura da Pesquisadora
Polena Valesca de Machado e Silva
(Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do
Rio Grande do Norte/UFRN)

Natal, ____ de _____________ de 2016.

