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Introdução 

 

O conceito de gênero é uma construção cultural feita durante o processo de 

desenvolvimento da pessoa quando a mesma constrói noções e representações acerca das 

diferenças individuais, culturais e sexuais, associadas à constituição social dos papeis e 

significados de masculinidades e feminilidades nas relações sociais, culturais e históricas. A 

escola como instituição socializadora e cultural constitui num dos primeiros lugares de 

convencia social, onde podem ser reproduzidos e reforçados estereótipos de gênero, 

preconceitos e estigmas, revelando a hierarquização nas relações sociais (LOURO, 2000). 

A criança socializa-se na cultura de origem formando vínculos de pertencimento e 

identificação, conforme as normas socialmente criadas em relação à infância, a família, ao 

gênero. A menina ao brincar de “boneca” e o menino de “bola” porque assim foi socialmente 

determinado, pode desenvolver padrões de papeis sociais fixos para as mulheres a partir das 

relações de poder presentes, confundindo diferenciações socioculturais com relações de 

hierarquização social, construindo possibilidades de vir a agir de forma discriminatória em 

relação a si própria e ao coletivo, em face de modelos padronizados e hegemônicos numa 

dada sociedade. Noutra direção, cabe a educação desconstruir conceitos e preconceitos que 

geram processos discriminatórios em face das relações e identidade de gênero. Tendo em 

vista que a existência de recortes tradicionais e opressivos do que é masculino e do que é 

feminino causam marcas na trajetória de meninos e meninas por toda a vida, compreende-se a 

importância de identificar, na literatura infantil, obras que possam contribuir para a 

desconstrução dos estereótipos de gênero no espaço escolar.  

 
1 Doutorando em Educação no Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal da Paraíba 

(UFPB). 
2 Doutoranda em Educação no Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal da Paraíba 

(UFPB).  
3 Doutora em Educação pelo Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGE) da Universidade Federal da 

Paraíba (UFPB). Professora associada do Departamento de Serviço Social da UFPB. 

Anais do VII Seminário Nacional Gênero e Práticas Culturais 
João Pessoa – PB | 27 a 29 de novembro | 2019 | ISSN 2447-5416 

 



Nesse sentido, pensando em desconstruir preconceitos e esclarecer as crianças sobre 

a concepção de gênero, adotaremos a literatura infantil e o uso do livro infantil como uma 

estratégia de (des) construção do conceito de gênero, pretendemos como objetivo geral do 

presente trabalho, analisar a relevância do livro infantil na (des) construção de estereótipos de 

gênero na infância. Com vistas ao alcance de tal objetivo, pretendem-se, como objetivos 

específicos: a) desenvolver uma análise do conceito de “gênero” no campo da literatura 

infantil; b) identificar a contribuição da literatura infantil na (des) construção da identidade de 

gênero e preconceitos na contemporaneidade; c) realizar um levantamento de livros infantis 

que abordam a desconstrução das concepções de gênero e sexualidade na infância. 

O estudo aqui proposto tem como recorte temático realizar uma revisão de literatura, 

de cunho exploratório e com abordagem qualitativa, cujos dados forma coletados em sites na 

internet, assim como livros, artigos, testes e dissertações. Em sendo assim, o texto em tela 

apresenta os resultados de pesquisa documental e bibliográfica sobre alguns elementos 

conceituais presentes nos estudos sobre gênero e sexualidade.  

 

Conceituando gênero e formas de pertencimentos  

 

As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Inicial em nível Superior e 

para a Formação Continuada, aprovada pela Resolução nº 2, de 1º de julho de 2015 afirma a 

necessidade de que na formação inicial e continuada o professor esteja apto a “atuar com ética 

e compromisso com vistas à construção de uma sociedade justa, equânime, igualitária” e que 

tenha condições ainda, de:   

 
identificar questões e problemas socioculturais e educacionais, com postura 

investigativa, integrativa e propositiva em face de realidades complexas, a 

fim de contribuir para a superação de exclusões sociais, étnico-raciais, 

econômicas, culturais, religiosas, políticas, de gênero, sexuais e outras 

(BRASIL, 2015, p. 8). 

 

Para tanto, propõem que na carga horária da formação dos professores seja 

assegurado os conteudos que promovam a educação em direitos humanos, como afirma o 

inciso VI do artigo 14º § 2º: 

Os cursos de formação deverão garantir nos currículos conteúdos específicos 

da respectiva área de conhecimento ou interdisciplinares, seus fundamentos 

e metodologias, bem como conteúdos relacionados aos fundamentos da 

educação, formação na área de políticas públicas e gestão da educação, seus 

fundamentos e metodologias, direitos humanos, diversidades étnico-racial, 

de gênero, sexual, religiosa, de faixa geracional, Língua Brasileira de Sinais 
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(Libras), educação especial e direitos educacionais de adolescentes e jovens 

em cumprimento de medidas socioeducativas (BRASIL, 2015, p. 12). 

 
 

De acordo com Louro (1997, p.58):  

 

A escola delimita espaços. Servindo de símbolos e códigos, ela afirma o que 

cada um pode (ou não pode) fazer, ela separa e institui. Informar o lugar dos 

pequenos e dos grandes, dos meninos e das meninas. Através de seus 

quadros, aponta aqueles/as que deverão ser modelos e permite, também, que 

os sujeitos se reconheçam (ou não) nesses modelos. É a forma de instituir 

um padrão estereotipado de meninos e meninas reproduzindo desigualdades 

de gênero.  
 

O ambiente escolar convive diariamente com situações que colocam em discussão a 

identidade e a orientação sexual dos alunos e alunas como, por exemplo, quando um aluno 

que tem trejeitos femininos “desmunheca”, ao ser insultado pelos colegas, a professora reaja 

orientando o aluno que ele “tome jeito de homem”, caracterizando uma atitude que expressa 

sua orientação heterossexual como padrão a ser seguido, já que o sexo biológico constitui na 

sociedade um padrão dominante. Ao comportar-se fora desse padrão, a atitude da professora 

face em virtude do paradigma heteronormativo imposto na escola, abre espaço para atitudes 

preconceituosas e discriminatórias. Segundo Finco (2005, p. 1) “desde o berço, as atitudes, as 

palavras, os brinquedos, os “livros” procuram moldar as crianças para que aceitem e assumam 

os rótulos que a sociedade lhes reservou” (grifos nossos). 

No livro “Era uma vez um casal diferente: a temática homossexual na educação 

literária infanto-juvenil”, a pesquisadora Lúcia Facco apresenta sua tese de doutorado, em que 

enfatiza que,  

 

[...] nos processos de formação social, no que diz respeito à sexualidade, 

algo semelhante acontece. A heterossexualidade, seria compulsória, já que a 

sociedade a vê como a única forma de orientação sexual legitima. Todo o 

resto seria desvio ou, antes, uma deformação “antinatural” (FACCO, 2009, 

p. 100, grifos da autora). 
 

 

Por isso, a importância de identificar livros infantis que abordem as concepções de 

gênero e sexualidade para serem utilizados pedagogicamente na escola, tendo em vista que é 

na primeira infância que meninos e meninas constroem as suas identidades infantis, 

produzindo e reproduzindo comportamentos sexistas ou não. As identidades de gênero são 

gravadas em meninos e meninas de acordo com as expectativas da sociedade, dos adultos, dos 

familiares, dos pais e mães sobre o que é ser menino e menina (GUARESCHI, 1994). 
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De acordo com Louro (1997, p. 77), o conceito de gênero refere-se “ao modo como 

as diferenças sexuais são compreendidas numa dada sociedade, num determinado grupo, em 

determinado contexto”. Portanto, não são apenas as diferenças sexuais entre homens e 

mulheres que delimitam as questões de gênero, e sim as maneiras como ela está representada 

na cultura através do modo de falar, pensar ou agir sobre o assunto. 

Já para Felipe (2001, p. 65), “o conceito de gênero surgiu para se contrapor à ideia de 

essência, tentando mostrar que tanto o jeito de ser homem ou mulher quanto os 

comportamentos esperados para ambos são construídos histórica e socialmente”. O conceito 

de gênero foi sendo construído inicialmente numa perspectiva adultocêntrica, por meio da luta 

do movimento feminista para conceder às mulheres acesso à esfera pública, à educação 

formal, ao trabalho produtivo e à participação política (LOURO, 1997).  

No campo da educação, a análise de gênero preocupou-se primeiramente com as 

questões de acesso das meninas e mulheres à escolarização. Porém, a coeducação dos sexos 

por si só não eliminou o tratamento diferenciado dos meninos e meninas nas práticas 

curriculares e pedagógicas, nem os estereótipos de gênero.  

Já o conceito de identidade de gênero se remete ao sentimento individual de 

identificação dos sujeitos com configurações de masculinidade ou de feminilidade. Definir-

nos por ser homem ou mulher faz parte de um processo cultural, porque nascemos com um 

sexo biológico masculino ou feminino, para além do qual tornamo-nos homens ou mulheres 

(CARVALHO, ANDRADE, JUNQUEIRA, 2009). 

Enfim, o conceito de gênero é utilizado para se referir ao caráter fundamentalmente 

social das distinções baseadas no sexo. Nesse sentido, segundo Louro (2000, p. 93) “as 

identidades de gênero remetem-nos para as várias formas de viver a masculinidade ou a 

feminilidade”.  

 

Entrelaçando gênero e literatura infantil 

 

De acordo com Xavier Filha (2014, p. 154), “as questões de gênero, corpo, 

sexualidade, diferença e diversidade, nas últimas décadas, vêm ganhando espaço nas 

publicações para a infância, especialmente em livros”. A autora já desenvolveu três grandes 

pesquisas sobre livros infantis: “Já é tempo de saber...: a construção discursiva da educação 

sexual em manuais e em livros infanto-juvenis (1930 a 1985)”; “Gênero e sexualidade em 

livros infantis: análises e produção de material educativo para/com crianças (2008-2012)”; e, 
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“Representações de violência dentro e fora da escola nas vozes de crianças (2012-2013)”, 

todas financiadas pelo CNPq.  

A pesquisadora faz um recorte histórico dos livros infantis, a partir de suas pesquisas. 

Com isso, afirma que:  

 

Os livros infantis publicados entre 1930 e 1970 revelam características 

comuns em relação à adoção de uma linguagem impositiva e normativa a 

respeito da sexualidade da criança. A partir da década de 1970, há mudanças 

em relação às temáticas com vistas a uma aproximação do texto e das 

ilustrações com o possível público leitor. Nas últimas décadas, porém, as 

mudanças ocorrem com a inclusão de uma linguagem mais lúdica, que traz 

aspectos estéticos e conteúdos que visam à reflexão e à discussão de temas 

ligados às dúvidas e aos problemas vivenciados pelas crianças (XAVIER 

FILHA, 2014, p. 158). 

 

Facco (2009, p. 193) em sua obra também escreve sobre a história da literatura para 

as crianças e corrobora com Xavier Filha (2014), exaltando que “a valorização dos interesses 

da criança, a literatura começou a se preocupar também com o aspecto lúdico e não apenas 

com o caráter de formação moral”. Desse modo, percebemos que os livros infantis da 

atualidade apresentam temas que estão sendo pautados na mídia, na sociedade, na família e na 

escola, tais como: a preservação do meio ambiente, as novas tecnologias, os direitos das 

crianças, a diversidade, a inclusão e até as novas configurações de família, a partir de textos 

didáticos e com ilustrações marcantes e lúdicas. 

Xavier Filha (2014) define essas publicações como “livros para a infância”, embora 

haja uma forte divergência, já que alguns pesquisadores (as) os classificam como livros 

didáticos ou paradidáticos, tendo em vista que apresentam conteúdos que subsidiam a 

discussão dos temas transversais na escola, mas a autora objetivamente sintetiza afirmando 

que: “Os livros que abordam as temáticas de gênero, sexualidade, diversidade/diferença são 

tomados em minhas pesquisas como artefatos culturais e elementos dos dispositivos 

pedagógicos para a educação da infância” (XAVIER FILHA, 2014, p. 156).  

Com isso, compreendemos que esses artefatos culturais presentes nas publicações 

infantis que apresentam histórias, personagens e ilustrações sobre gênero e sexualidade 

ultrapassam o currículo escolar, já que essas temáticas na escola são geralmente ocultadas 

para as crianças, consideradas como “tabu” e “inadequadas” para essa fase de 

desenvolvimento. Contudo, apresentam elementos com dispositivos pedagógicos que educam 

e despertam o interesse das crianças como o respeito às diferenças, a inclusão na escola do 
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“coleguinha”, filho de família homoafetiva, a igualdade entre meninos e meninas nas 

brincadeiras infantis e a ressignificação da ideia de brinquedos específicos para cada gênero.  

Vale salientar que essas obras ainda são desconhecidas para a maioria das 

professoras e professores que estão na educação básica. Coincidentemente, o nosso interesse 

em pesquisar sobre os livros infantis sobre a temática de gênero e sexualidade se assemelham 

aos das pesquisadoras Lúcia Facco (2009) e Constantina Xavier Filha (2014, p. 155), as quais 

foram impulsionadas pelos constantes pedidos de discentes do Curso de Pedagogia e de 

docentes que desconheciam livros que abordassem temas “delicados” para crianças e 

adolescentes (grifos da autora).  

Sendo assim, realizamos um levantamento de livros de literatura infantil que 

tivessem conteúdos sobre gênero, sexualidade e diversidade de forma inclusiva e não sexista e 

nem machista. A priori, o presente trabalho busca mapear livros infantis e promover uma 

breve análise da importância dessas publicações sem ter a obrigatoriedade de fazer análise de 

conteúdo das obras listadas e nem tão pouco dar continuidade às pesquisas anteriores já 

realizadas e mencionadas.  

 

Do levantamento à análise dos livros infantis descobertos  

 

A identificação de livros infantis que abordassem a temática de gênero e sexualidade 

foi o ponto inicial para esse trabalho. Inicialmente, identificamos, em sites e blogs na internet, 

livros infantis que problematizam os estereótipos e os “papéis” de gênero na sociedade, 

visando assim listar obras desse gênero literário que poderiam ser indicados para profissionais 

de educação que participassem das atividades, mostrando o que dispomos no mercado 

literário dos vários livros que discutem as questões de gênero de forma lúdica e criativa, fora 

do padrão biológico e sem a intenção de “orientar”, “doutrinar” ou “desviar” quem que seja, 

mas com o intuito de educar e promover o respeito e a equidade de gênero, a partir da 

infância.  

Desse modo, apontamos sete livros infantis que identificamos expressões de gênero 

em seus títulos, segue a relação em ordem cronológica de publicação:  

• “Ceci tem pipi?” de Thierry Lenain, ilustrado por Delphine Durand e traduzido por 

Heloisa Jahn, publicado em 2004 pela Companhia das Letrinhas;  

• “Menina não entra”, de Telma Guimarães Castro Andrade com ilustrações de Ellen 

Pestili, publicado em 2007, pela Editora do Brasil; 
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• “O fado padrinho, o bruxo afilhado e outras coisinhas mais”, de Anna Claudia 

Ramos com ilustrações de Tatiana Paiva, publicado em 2009 pela Editora Prumo;  

• “A história de Júlia e a sua sombra de menino”, de Christian Bruel, Anne Galland 

e Anne Bozellec, traduzido por Álvaro Faleiros e publicado em 2010 pela Editora 

Scipione;  

• “Olívia não quer ser princesa”, de Ian Falconer, traduzido por Silvana Salerno, 

publicado em 2014 pela Editora Globo;  

• “Menina também joga futebol”, de Cláudia Maria de Vasconcellos, ilustrado por 

Eder Cardoso, publicado em 2014 pela Editora Iluminuras;  

• “Coisa de menina”, de Pri Ferrari e publicado em 2016 pela Companhia das 

Letrinhas.  

Um aspecto comum nessas publicações é que seus lançamentos no Brasil ocorreram 

a partir dos anos 2000, período em que a discussão de gênero cresceu no âmbito da educação, 

inclusive com a elaboração de políticas educacionais voltadas à formação de professores em 

todo o país. Outra característica observada é que a maioria dos livros é traduzida para a língua 

portuguesa, embora já tenhamos autoras e autores brasileiros que se destacam na literatura 

infanto-juvenil neste tema, a exemplo de Telma Guimarães Castro Andrade e Walcir 

Carrasco.  

Cabe destacar que das obras listadas, o livro “Ceci tem pipi?” tornou-se um clássico 

de Thierry Lenain, inclusive utilizado na educação infantil para explicar a diferença entre 

meninas e meninos. O autor citadojá produziu outros livros nessa mesma linha, tais como: 

“Ceci quer um bebê” e “Os beijinhos de Ceci”.  

“Menina não entra” e “Menina também joga futebol” são dois dos livros listados que 

apresentam o futebol como espaço de demarcação do gênero masculino e que as autoras 

buscam ressignificar o futebol como lugar de superação do preconceito e de conciliar as 

diferenças entre meninas e meninos.  

Vale salientar que a maioria dessas publicações estão disponíveis nos sites das 

principais livrarias brasileiras, o que demonstra interesse dos leitores por livros infantis que 

abordem a temática de gênero em seu conteúdo, possivelmente pode ser um modismo literário 

do momento, mas sem sombras de dúvidas é interessante ver o crescimento pelo mercado 

editorial dessas obras. Contudo, essas publicações ainda têm um custo elevado, 

impossibilitando que sejam adquiridas por profissionais da educação básica.  
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A obra escolhida para análise foi o livro “Coisa de menina” (2016), já que tem seu 

título uma expressão de gênero marcante em nossa sociedade e este foi um critério de escolha 

previamente definido para este estudo. Além de ter sido a obra que tivemos acesso, como 

também é um livro atual e recentemente publicado. O livro foi escrito e ilustrado pela jovem 

brasileira Pri Ferrari, de São Paulo, na época com 27 anos. A autora utilizou as redes sociais 

para arrecadar recursos financeiros e assim tornar realidade o seu desejo de compartilhar um 

livro infantil visando um mundo mais justo, plural e igualitário.  

Ferrari (2016) utiliza uma expressão popular muito significativa e conhecida para dar 

título ao seu livro, a frase “Coisa de menina” ecoa como uma predeterminação de “coisificar” 

o que é de meninas e o que elas podem e devem fazer em suas vidas e no seu cotidiano. De 

forma questionadora e em letras maiúsculas, com um fundo amarelo, quase de maneira 

desesperadora, a autora pergunta já na primeira página da obra “O que é coisa de menina?” 

O livro tem 48 páginas, produzido em papel couché de alta qualidade, fundo branco e 

com um acabamento que evidencia as ilustrações em que as meninas são destacadas de acordo 

com as personagens, profissões, lugares, situações, aspectos culturais ou imaginação exposta 

nos textos que antecedem as gravuras que se assemelham a aquarelas feitas por crianças, mas 

que, na verdade, são desenhos feitos por computação gráfica pela ilustradora que dão um 

toque infantil ao texto escrito.  

A fantasia também faz parte da obra quando sutilmente a autora afirma que “algumas 

meninas amam aventura. Elas mergulham até o fundo do mar e conhecem criaturas 

fascinantes, como as baleias” (op. cit. p. 32) e, ao lado, a menina nada com uma baleia, já em 

outra passagem cita que “meninas são criativas. Elas desenham, inventam e amam histórias 

sobre sabres de luz, anéis mágicos, escolas de bruxaria e super-heróis” (op. cit. p. 20) e de 

maneira encantadora a ilustração apresenta uma menina desenhando sua heroína negra na 

parede. Com isso, a obra mostra que:  

 

Trabalhando com histórias infantis, possibilita-se às crianças, projetarem-se 

através do imaginário, na realidade que vivem, identificando-se com 

personagens e desenvolvendo assim noções de valores como o certo e o 

errado, o reconhecimento e respeito às diferenças, a superação dos medos e 

conflitos (COSTELLA, 2014, p. 66).  

 

Assim compreendemos que o livro infantil cumpre o seu papel pedagógico quando 

desperta nas crianças princípios e valores de promoção e respeito aos direitos humanos, 

exaltando “super-heróis” de outras raças e gênero, fora dos modelos estereotipados e 
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eurocêntricos, centrados no herói homem, másculo e branco, em que a mulher nunca é vista 

como a heroína, corajosa ou forte.  

As palavras corajosas e fortes também são utilizadas por Ferrari (2016) em sua obra, 

mostrando que “muitas meninas são corajosas. Elas se arriscam diariamente para apagar 

incêndios e salvar vidas” (op. cit. p. 36), tendo como ilustração uma menina bombeira 

apagando uma chama para salvar seu gato do incêndio e, em seguida, cita que “meninas são 

fortes. Elas lutam bravamente contra o monstro mais feioso que podemos imaginar” (op. cit. 

p. 40). Dessa maneira, a autora busca desconstruir a ideia de que apenas os meninos têm 

coragem e força, já que:  

 

[...] São características culturais, aprendidas e reforçadas, desde a mais tenra 

idade, através da educação diferenciada que meninas e meninos recebem na 

família, na escola e em outros espaços sociais. Este processo educacional 

tem continuidade na vida adulta e é responsável por formar as identidades 

sexuais e de gênero (CARVALHO, ANDRADE e MENEZES, 2009, p. 14-

15).  

 

A citação só vem a confirmar que as meninas precisam “lutar bravamente contra o 

monstro” diário que é o machismo, uma crença arcaica e retrógada que insiste em 

desqualificar as mulheres. Daí a importância de livros como “Coisa de menina” que visa 

educar crianças para uma nova concepção que valorize a paridade entre homens e mulheres 

com linguagem lúdica e imaginativa. No entanto,  

 
É importante considerar que somente a leitura das obras e imagens não 

garante a reflexão das temáticas propostas pelas crianças, é necessário, 

sobretudo, que os professores formulem perguntas reflexivas com o intuito 

de contrapor a realidade vivenciada pelas crianças às questões colocadas 

pela obra (DAROS, 2013, p. 182). 

 

Entendemos que é necessário a realização de contação de história, oficinas 

pedagógicas, rodas de diálogos, feiras literárias, rádio escola, concursos de redação, entre 

outras atividades, que contribuam para uma ruptura da linguagem sexista, machista, racista e 

homofóbica no ambiente escolar.  

A obra de Ferrari (2016) assertivamente apresenta meninas nas mais diversas 

profissões que vão desde chefs, médicas, astronautas, mecânicas, empreendedoras, químicas, 

engenheiras e arquitetas, mostrando que “as meninas são poderosas. Ocupam cargos 

importantes como de juízas, presidentas e até rainhas” (op. cit. p. 42) e finaliza respondendo 
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com uma afirmação a pergunta inicial do livro: “Coisa de menina é tudo aquilo que ela 

quiser”.4 

Desse modo, o livro cumpre um importante papel para o processo educativo que 

envolve meninas e meninos, abordando conceitos, comportamentos e atitudes que podem 

fazer parte de uma nova maneira de educar crianças, seja em casa, na escola ou em qualquer 

lugar, aprendendo a reconhecer e respeitar as diferenças, proporcionando direitos e 

oportunidades iguais para todas as pessoas.  

 

Considerações Finais 

 

Neste trabalho, mostramos que existe um vasto acervo bibliográfico voltado às 

temáticas de gênero e diversidade que pode ser utilizado com as crianças, tendo como 

finalidade promover a educação em e para os direitos humanos desde a infância, respeitando 

as questões de gênero e sexualidade, a partir do uso pedagógico do livro infantil que aborde 

esses temas, buscando a promoção do respeito às diferenças de forma didática e lúdica.  

Nesse sentido, foi possível constatar que esse levantamento bibliográfico apontou a 

existência de livros infantis que podem proporcionar a leitura e a discussão das questões de 

gênero para as crianças. Com isso, este trabalho poderá contribuir na formação docente e 

continuada de educadoras e educadores da educação infantil e do ensino fundamental, para 

que possam elaborar múltiplas estratégias metodológicas que vão desde a contação de 

história, a realização de sarau literário, mostra de teatro, círculos de leitura, dentre outros.  

A literatura infantil é, sem dúvida, uma forte aliada para a desconstrução dos 

preconceitos e estereótipos de gênero, tão presentes na escola, a exemplo dos brinquedos e 

brincadeiras que são predefinidos para meninos e meninas. Os livros infantis favorecem a 

formação de uma nova geração de leitores críticos acerca dessas temáticas que são, na 

atualidade, de fundamental importância para a escola democrática e plural, já que promovem 

o entendimento e o respeito à diversidade e à equidade entre homens e mulheres em nossa 

sociedade. 

Concluindo, destacamos que o Brasil está vivendo tempos de conservadorismo, a 

exemplo, dos discursos do que defendem o projeto “escola sem partido” ou da falácia, 

“ideologia de gênero”, criada por fundamentalistas religiosos e outros setores conservadores 

que visa à proibição de ações educativas voltadas as questões de gênero e sexualidade, além 

 
4 Pri Ferrari lançou em 2017, o livro “Coisa de menino” que complementa o anterior, discutindo a mesma 

temática de maneira diferente e voltado para os meninos.  
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dos “ataques” ao movimento feminista e LGBT. Os reflexos da maior crise política e 

econômica que o país vive na atualidade, resultam na ascensão de mentalidades negadoras da 

diversidade humana, ao ponto de se reforçar estereótipos de gênero ainda não superados e 

ultrapassados pela sociedade brasileira, que se expressa em “menino veste azul” e “menina 

veste rosa”5, algo inconcebível em pleno século XXI, em que as meninas e meninos vestem o 

que quiserem, a cor não determina o gênero ou muda a orientação sexual de ninguém.  

Dessa forma, reforçamos a importância da ressignificação da literatura infantil para 

promover o debate sobre as questões de gênero, sexualidades e diversidade na escola, desde a 

infância, já que nessa fase as crianças estão em processo de aprendizagem dos padrões de 

comportamento e os livros infantis são recursos pedagógicos fundamentais para contribuir na 

construção de novas concepções, mostrando que, por meio da ludicidade e da imaginação, é 

possível educar para corrigir conceitos e atitudes discriminatórias sobre o que deve ser “coisa 

de menina” e “coisa de menino”.  
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