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RESUMO: O presente trabalho sintetiza algumas discussões sobre a construção 
social da identidade de gênero na infância, busca-se levantar pesquisas científicas 
que abordem o tema sob a perspectiva social. Objetiva-se, dentre outros aspectos, 
identificar elementos que influenciariam a construção da identidade de gênero, 
através de desenhos animados exibidos da TV aberta no primeiro semestre do ano 
de 2014, além de apontar quais os estereótipos decorrentes da atribuição de papel 
de gênero podem ser perpetuados pela divulgação do material televisivo analisado. 
Num primeiro momento são elencados alguns trabalhos que problematizam a 
discussão sobre a construção do gênero na infância e como esta temática tem 
sofrido influência da mídia. Espera-se, no final do trabalho, favorecer a discussão 
sobre a construção social da identidade de gênero junto a educadores infantis, 
buscando contribuir para a desconstrução de estereótipos de gênero. Considera-se 
para a elaboração do trabalho, mídia e escola como duas grandes polaridades 
formadoras de ideologias e busca-se o respaldo da psicologia social para a análise 
deste processo. 
 

1. INTRODUÇÃO 

Para Vianna e Finco (2009) a educação infantil impõe os primeiros limites sociais e 

psicológicos para a criança. Com o desenvolvimento da linguagem, no processo de 

escolarização, a criança aprende as expectativas de seu comportamento e a 

linguagem diferenciada de gênero, o que pode perpetuar a reprodução dos 

estereótipos, embora estes devam ser analisados contextualmente e de acordo com 

os propósitos da interação (SWANN, 1992, citado por SOUZA, 2006). Ao discutir a 

identidade de gênero na educação infantil, Castro (2010) reforça que crianças não 

nascem com padrões discriminatórios, mas desenvolvem posturas sexistas à medida 

que se relacionam com pais e professores.   

A escola, ao utilizar-se de materiais lúdicos, incluindo os desenhos animados – seja 

através da exibição dos desenhos em horas de lazer, ou pelo uso dos desenhos em 

atividades pedagógicas, ou ainda pelo uso das personagens e histórias para 

estabelecer diálogos com as crianças – colabora para o processo de construção 

social da identidade de gênero através da reprodução dos estereótipos. Neste 

sentido Gomes (2006) aponta que, a repetição de condutas de cuidadores de 

criança em pré-escolas, contribui ao longo do processo de escolarização para que 

as crianças aprendam a ordem social estabelecida sobre o ser homem e ser mulher. 

Cabe neste contexto de análise ressaltar que escola, família e mídia são grandes 

formadores de ideologia, sendo que os dois primeiros representam ambientes de 

socialização onde a criança constrói seus primeiros laços sociais. Reis (1989, p. 99) 

aponta que a família realiza a primeira forma de mediação entre o eu e o mundo, é 

através do ambiente familiar que o indivíduo se situa no mundo e forma sua primeira 



 

 

identidade social, sendo essa uma das principais funções da instituição familiar é de 

reprodução da ideologia dominante (idem, ibdem, p. 102). 

Acredita-se que o presente trabalho possa oferecer aos educadores da rede de 

educação infantil uma maior compreensão sobre o tema da identidade e papel de 

gênero e como ambos são construídos já na infância, além de possibilitar a análise 

do simbolismo de dominação vigente propagado pela mídia. 

 

2. OBJETIVOS  

Objetivo geral: Identificar elementos em diferentes desenhos animados exibidos em 

rede de TV aberta no primeiro semestre de 2014, que poderiam influenciam a 

construção social da identidade de gênero na infância, visando realizar uma 

sensibilização sobre o tema junto a educadores da rede infantil de educação básica. 

 

3. METODOLOGIA  

Inicialmente foram analisadas produções acadêmicas sobre a temática de gênero 

em diversos bancos de dados virtuais como Scielo, Pepsic e BDTDs. Posteriormente 

será analisada a inserção da temática de papeis de gênero nos principais desenhos 

animados exibidos em rede aberta no primeiro semestre de 2014. Pretende-se ainda 

realizar um grupo de debate com educadores de uma Escola Municipal de Educação 

Infantil (EMEI), do interior do estado de São Paulo, onde será discutida a temática 

da construção social da identidade de gênero através da escola e a influência das 

produções culturais (desenhos animados) neste processo. 

 

4. DESENVOLVIMENTO 

Para o desenvolvimento do trabalho busca-se respaldo na psicologia social, que nas 

palavras de Rodrigues, Assmar e Jablonski (1999, p. 24) representa o “estudo 

científico de manifestações comportamentais de caráter situacional suscitadas pela 

interação de uma pessoa com outras pessoas ou pela mera expectativa de tal 

interação”. 

 

5. RESULTADOS PRELIMINARES 

As práticas e mensagens que a indústria cultural tem veiculado nos meios de 

comunicação de massa, através dos mais diversos tipos de mensagens, passam a 

interagir através da simbologia com diferentes culturas, o que acaba por criar 



 

 

representações e transformar o modo de relação com o outro. Através da 

propaganda midiática as formas simbólicas passam a carregar relações ideológicas 

que podem servir para sustentar e reforçar relações de dominação, incluindo as de 

gênero (ROSO, et al, 2004, p. 76). 

Para França e Baptista (2007) as relações de gênero são fundadas em 

categorizações que determinam a dominação simbólica do masculino sobre o 

feminino. A menina tem sido retratada como indefesa, frágil, chorona, contribuindo 

para que a figura feminina seja posta de uma maneira subordinada a figura 

masculina em diversos programas que possuem telespectadores infantis (FREITAS, 

2004). 

Até o presente momento as análises realizadas corroboram os dados apresentados, 

embora a etapa de análise dos desenhos não tenha sido concluída pode-se 

perceber uma tendência para a caracterização da figura masculina como forte, 

heroica e “mandona”, contraponto os papéis femininos de “servidão” e fragilidade. 

Pretende-se no final da análise possibilitar a elaboração e articulação de discussões 

que, em sentido mais amplo, poderiam oferecer subsídios para a desconstrução de 

estereótipos relacionados ao gênero na escola. 
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