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A construção da identidade de gênero na infância: uma análise de filmes 

infantis na perspectiva da pedagogia cultural 

 
Entre as instâncias que interferem na construção das identidades de gênero 
encontramos as pedagogias culturais: televisão cinema, literatura entre outras. As 
pedagogias culturais reforçam a manutenção das vozes que têm uma visão de gênero 
baseada em uma identidade: o homem, branco, heterossexual, esta visão se faz 
representar também no universo infantil. O filme infantil é um destes mecanismos de 
padronização, pois sendo um artefato cultural, é resultado de um processo de 
construção social, que está presente desde cedo na vida das crianças, até mesmo 
antes da entrada na escola. Questionamos neste estudo de que forma os tipos de 
discursos dos filmes infantis influenciam na formação de identidades de gênero? 
Quais os sentidos de masculino e feminino emergem desses textos fílmicos? O 
objetivo é descrever e discutir como as questões de gênero são mostradas nessas 
obras e se/como contribuem para a manutenção dos estereótipos de gênero e 
posteriores atitudes de submissão das mulheres em relação à dominação masculina. 
A pesquisa de natureza qualitativa busca fazer a análise do texto fílmico infantil 
Cinderela (1950) e “Valente”(2012).  

 

Palavras-chave: Pedagogia Cultural. Filme Infantil. Gênero.  

 

Introdução 

Embora as questões relativas à sexualidade e ao gênero estejam na pauta 

das discussões atuais, é necessário que se explore de forma mais abrangente esta 

temática na infância.  

Gênero tal como define Louro (2010, p. 22) “se constitui com ou sobre corpos 

sexuados, ou seja, não nega a biologia, mas enfatiza, deliberadamente, a 

construção social e histórica produzida sobre as características biológicas”. Em 

outras palavras o conceito de gênero considera que as identidades sexuais são 

construídas social e culturalmente, em uma determinada época, negando qualquer 

explicação naturalista baseada em conceitos biológicos dos comportamentos das 

mulheres e dos homens; e nesta construção as esferas sociais como a família e a 

escola têm um papel importante. 

Entre as instâncias que interferem na construção das identidades de gênero 

Louro (2000) aponta as “pedagogias culturais”: televisão, cinema, literatura, 

publicidade, entre outras. Existem distintas maneiras de viver o gênero, e a 

sexualidade é uma destas formas: a forma de expressar o desejo ou as preferências 

sexuais. Segundo a autora, existe, através das pedagogias culturais, uma 

manutenção das vozes que têm uma visão de gênero baseada em uma identidade: o 



homem, branco, heterossexual, esta visão se faz representar também no universo 

infantil. 

Assim, refletindo sobre as considerações expostas elegemos o filme infantil 

como objeto de estudo, considerando que estes mecanismos de padronização 

acontecem muito cedo, até mesmo antes da entrada das crianças na escola. Apesar 

do campo escolar não ser nosso foco de pesquisa, entende-se que a pedagogia 

cultural tem uma interpenetração com a pedagogia escolar (COSTA, 1998; GIROUX, 

1995; SILVA, 2011).  

Silva (2011) aponta que o filme é um “artefato cultural, ou seja, é resultado de 

um processo de construção social” (p. 134). De acordo com Costa (2003) por vezes 

nós subestimamos o poder da mídia e não nos damos conta, da forma como os 

filmes infantis moldam a forma de ser, se afirmar e estar no mundo, pois estamos 

“inebriados com o fascínio do espetáculo”. 

Objetivo Geral 

Descrever e analisar como as questões de gênero são mostradas nessas 

obras e se/como contribuem para a manutenção dos estereótipos de gênero e 

posteriores atitudes de submissão das mulheres em relação à dominação masculina. 

Método 

A pesquisa de natureza qualitativa buscará fazer um estudo a respeito do 

gênero na infância a partir da análise de um texto fílmico infantil. Com essa 

finalidade foram escolhidos dois filmes infantis: Cinderela (1950) e Valente (2012). A 

escolha do filme levou em consideração requisitos como o amplo alcance de 

exibição do mesmo; e a demonstração clara da existência de algum tema 

relacionado à temática em voga, e uma perceptível tentativa de mudança nas 

mensagens veiculadas.  

Desenvolvimento 

Costa e Andrade (2015) apontam que os Estudos Culturais em Educação 

investigam novos espaços de produção de sujeitos, sendo importante instrumento 

teórico o conceito de Pedagogia Cultural, que nas palavras de Silva (2000, p. 89,) 

significa 

[...] qualquer instituição ou dispositivo cultural que, tal como a escola, esteja 
envolvido — em conexão com relações de poder — no processo de 
transmissão de atitudes e valores, tais como o cinema, a televisão, as 
revistas, os museus etc. 
 



Segundo Silva (1999) a relação entre cultura e pedagogia é dialógica, visto 

que as ações pedagógicas são educativas com intenção para tal e contribuem para 

a construção das identidades, portanto, é cultural e a cultura com seu aspecto 

educativo implícito acabe por ser pedagógica já que exerce papel educativo. 

 Resultados preliminares  

Partindo destes pressupostos, o filme infantil esta permeado por ideologias, 

que produzem e reproduzem as formas de poder presentes em uma sociedade, 

desta forma, os filmes infantis não são neutros, portanto, sob a luz dos Estudos 

Culturais devem ser analisados criticamente a fim de desvelar a suposta 

neutralidade destas obras. 

Nós educadoras e educadores devemos repensar a maneira de utilizar o filme 

infantil, de maneira que não reafirmemos os preconceitos presentes em nossa 

sociedade. É necessário que cada docente analise e reflita as obras antes de levá-

las para a sala de aula. 
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