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1 – RESUMO 

Esta pesquisa está inserida no campo das ciências humanas, na área da educação 

e no eixo da literatura. A questão alçada é como a literatura pode ser objeto de 

demonstração de personagens femininas em situações de domínio da vida e de 

reconhecimento enquanto sujeito histórico. Foram pesquisados estudos no campo 

de gênero, educação e da literatura, sendo estes consultados com os olhares 

direcionados especialmente para a construção de uma sociedade mais igualitária. 

Os livros oportunizam o conhecimento do mundo e do homem e a leitura 

disponibiliza elementos para que o leitor fundamente e realize escolhas advindas da 

razão e da sensibilidade. A literatura infanto-juvenil pode favorecer o enriquecimento 

e a ressignificação das experiências de vida dos alunos, haja vista o seu cunho 

social.  

Palavras chaves: Literatura infanto-juvenil, gênero, relações de poder. 

2 - INTRODUÇÃO 

Dada a certeza do inacabamento humano, bem como as consequentes e naturais 

mobilidades culturais e históricas, o processo educativo deve ser pautado no 

despertar das consciências para a transformação da realidade, para um mundo mais 

justo e que viva de forma intensa os seus limites e as suas possibilidades. Nesse 

sentido, o educador deve ser/estar consciente de que a nossa presença no mundo 

vai além dos posicionamentos neutros, uma vez que requer postura ativa, escolhas 

e decisões. 

As questões de gênero são construídas de inúmeras formas nas instâncias sociais e 

em um processo sempre em construção. A escola certamente é uma instituição que 

influencia nesse processo de constituição do feminino e do masculino por meios de 

suas práticas e ensinamentos que muitas vezes podem reproduzir ações 

conservadoras e estereotipadas. 

Devido à historicidade do processo de inferiorização das mulheres que reflete em 

indicadores alarmantes de violências físicas e simbólicas, além da necessidade de 

prosseguir com a mudança das consciências no sentido de priorizar a condição 

humana igualitária, o professor pode utilizar a literatura infanto-juvenil como 

ferramenta para problematizar e abordar tais questões.  



Inicialmente, busca-se demonstrar a importância de se entender as causas e 

consequências das questões históricas as quais a sociedade está constextualizada, 

tais como as rupturas e as permanências que envolvem a mulher e 

consequentemente o homem. Posteriormente, apresenta-se a importância da 

literatura como fonte que auxilia no transformar das consciências. Finalizando, 

demonstra-se três obras literárias infanto-juvenis que retratam a mulher enquanto 

sujeito que influencia e é influenciada pela história, mulheres empoderadas e em 

situações de domínio da própria vida. 

Pretende-se com este trabalho evidenciar a importância desses temas trabalhados 

também pela escola e, além disso, colaborar para destacar a literatura infanto-juvenil 

como importante tema para as pesquisas científicas. 

3- OBJETIVO 

O objetivo deste trabalho é verificar como a literatura infanto-juvenil oportuniza a 

demonstração de personagens femininos que rompem com uma visão ultrapassada 

de submissão e discriminação da mulher, bem como sugerir leituras. 

4- METODOLOGIA 

A pesquisa caracteriza-se como bibliográfica, de natureza qualitativa e foi realizada 

a partir de literaturas atinentes às relações gênero de poder, à ideologia, à educação 

e à literatura infanto-juvenil. A discussão dos resultados será realizada a partir de 

análises sociológicas das relações de gênero. 

 

5- DESENVOLVIMENTO 

5.1- A educação e as relações de poder – Costuras históricas 

De acordo com Louro (2003, p.57), desde os primórdios, a escola sempre praticou e 

produziu ações que ressaltam as distinções e as desigualdades. Exemplo disso é o 

acolhimento inicial direcionado para somente uma parte privilegiada da sociedade e 

ao dividir, classificar, e hierarquizar os sujeitos em idades, classes e sexos. 

Vagarosamente, a escola foi requerida pelos os que dela haviam sido excluídos e 

com isso precisou ser diversa, o que fez com que por conta da organização, dos 

currículos, das estruturas, avaliações e afins também produzisse as diferenças. 



Nessa perspectiva, Zilberman (2003, p.22) acrescenta que a escola nega o social e 

em seu lugar introduz o normativo, o que faz com que a relação entre ela e a vida 

seja muita vezes de contrariedade. Ao deixar de questionar e discutir as vivências 

dos indivíduos, tais como os conflitos do plano coletivo ela dá maior espaço para as 

normas e para os valores dominantes, o que é prejudicial. 

A certa naturalidade das ocorrências às vezes nos impede de notar que ainda hoje, 

na convivência entre eles e elas, os meninos parecem necessitar de mais espaços 

do que as meninas e, de algumas formas, esse fato é considerado de acordo com a 

ordem das coisas.  As construções sociais colocam cada qual em seu lugar baseada 

nas divisões de raça, classe, sexualidade e gênero. Para entender a lógica que rege 

tais situações é importante dirigir-se à história. (LOURO, 2003, p. 59) 

Ao destacar a importância de entender criticamente as razões de ser dos fatos, 

Freire (2015, p.32) ressalta que uma das qualidades mais imperativas que 

precisamos trabalhar em nós, a fim de que consigamos nos posicionar em no tempo, 

é a jamais sonolenta capacidade crítica ligada ao novo que, embora possa nos 

espantar, não pode perder o seu valor. Tal criticidade aponta para alguns saberes 

fundamentais e óbvios que nos indica que não existe cultura e nem história imóveis, 

sem criatividade e inovação, sem curiosidade, sem riscos e mais que isso, sem 

liberdade sendo exercida, que quando negada se luta. 

A fim de melhor fundamentar as causas históricas a que se propõe este trabalho é 

necessário recorrer à Saffioti (2004, p.111) que defende que gênero é também uma 

categoria histórica e não só analítica e que, em sua dimensão adjetiva requer 

também um direcionamento do pensar para os estudos das causas das mulheres. A 

autora enfatiza o lidar com gênero a partir de uma perspectiva que contesta a 

dominação e a exploração masculina e que, por consequência estrutura estratégias 

de luta a fim de construir uma sociedade melhor, pautada em questões de 

igualdade. 

Gênero pode ser entendido como uma categoria mais vasta do que o patriarcado, já 

que neste as relações são postas de forma socialmente desigual, enquanto o gênero 

abarca também as relações de igualdade. Assim, o patriarcado pode ser entendido 

como um caso específico de relações de gênero. (SAFFIOTI, 2004, p.119) 



Colaborando ainda com a temática, Castells (2000, p. 169) caracteriza o 

patriarcalismo pela autoridade do masculino sobre o feminino e esclarece que para 

que essa autoridade seja exercitada é necessário que contemple também a 

sociedade de produção e consumo, a política, a legislação e a cultura. O 

patriarcalismo é uma das estruturas das sociedades contemporâneas e afeta os 

relacionamentos interpessoais e a personalidade, pois são marcados pela 

dominação e pela violência. 

No que tange à dominação masculina, Bordieu (2002, p.4) acrescenta que as 

práticas cotidianas atualizam e subsidiam as violências simbólicas contra a mulher já 

que, por meio do senso comum os preconceitos são naturalizados no contexto 

social. Tais violências, chamadas pelo autor também de violências suaves, muitas 

vezes são, de certa forma, insensíveis e invisíveis às próprias vítimas – as mulheres. 

Beauvoir (2016, p.11) destaca que os impedimentos direcionados à mulher são 

intrinsicamente culturais e não naturais, já que nenhum destino de ordem biológica, 

psíquica ou econômica define e qualifica a mulher socialmente. 

Castells (2000, p.423) afirma ainda que a nova configuração do poder está “nos 

códigos da informação e nas imagens de representação em torno das quais as 

sociedades organizam suas instituições e as pessoas constroem suas vidas e 

decidem o seu comportamento”. Tal poder está nas mentes dos indivíduos e é 

identificável e extenso. Entender o que é poder não é possuí-lo, pois, este é uma 

função de uma batalha sem fim pelos códigos de cultura sociais. 

Diante de tais elucidações, Freire (2015, p.34) reforça que uma educação que preza 

pela criticidade não pode se desligar da percepção lúcida das mudanças que 

remontam à nossa presença no mundo. Dessa lucidez fazem parte as naturezas 

políticas e ideológicas atinentes que sugerem muitos progressos, inclusive os 

necessários nas estruturas de poder da sociedade. 

Considerando os argumentos brevemente expostos, é possível afirmar que, pensar, 

problematizar e agir com vistas a melhores formas de convivência humana são 

caminhos necessários e urgentes.  

5.2- Literatura infanto-juvenil – O prazer e o pensar em função de uma 

sociedade mais justa 



Para Zilberman (2003, p. 27), dada a situação claustral a que a criança é submetida, 

há uma grande carência de conhecimento de si e do ambiente em que vive, que é 

primordialmente o da família, seguida pelo espaço que a cerca, pela história e a vida 

social. A ficção lhe concede uma visão de mundo por meio de sua linguagem 

simbólica.  

A literatura infanto-juvenil funciona como estimuladora de conhecimento, uma vez 

que proporciona ao leitor o questionamento dos valores da sociedade. O emprego 

da literatura em aula e em outros cenários alarga os horizontes cognitivos, fator que 

explica e demanda o seu consumo. (ZILBERMAN, 2003, p. 12) 

Machado (2001, p.87) ressalta que na democracia é preciso atenção às formas de 

silenciamento do outro já que essas aparecem de forma camuflada e sutil. Tal 

censura visa o estabelecimento de uma cultura única, no geral, a cultura de massa 

que tem por fim o crescimento do consumo. Tais fatores negam espaço à literatura 

que estimula a reflexão. A autora faz referências ainda às práticas que não permitem 

a discussão sobre o direito à leitura de qualidade, que conduz o indivíduo a pensar, 

e, consequentemente ter argumentos que concordam ou discordam, que 

proporcionem análises complexas, distanciando-se das repetições, dos clichês, e da 

superficialidade.  

Referente à formação leitora, Zilberman (2003, p.25) afirma que a preservação das 

relações entre a literatura e a escola, procede de ambas partilharem a natureza 

formativa como aspecto comum. “De fato, tanto a obra de ficção como a instituição 

de ensino estão voltadas à formação do individuo ao qual se dirigem.”  

 A literatura sintetiza por meio da ficção uma realidade que tem vastos pontos de 

contato com as vivências cotidianas do leitor. Por conta disso, por maior que seja a 

fantasia advinda do escritor, implicando também as distantes e diferentes 

circunstâncias de tempo e de espaço envolvidas na concepção da obra, a 

comunicação que acontece com o mundo do destinatário justifica a sua 

sobrevivência, pois, ao dialogar com suas soluções e dificuldades ajuda a conhecê-

lo de melhor forma. A escola tem função sintetizadora quando transforma a 

realidade viva nas distintas disciplinas apresentadas ao aluno, e durante esse 

processo de síntese ocorrem inversões que mancham o seu objetivo cognitivo. Ao 

interromper ou atenuar as ligações com a vida atual, o enclausuramento da criança 



é aumentado, já que como aluno ela se distancia ainda mais da sociedade e se 

insere num ambiente em que não exerce poder algum. (ZILBERMAN, 2003, p.25) 

 A decisão por mudanças demanda que o professor saiba realizar opções no que se 

refere à escolha do texto e também à adequação deste ao leitor, fatores que 

proporcionam a valorização da obra literária ao procedimento da leitura. Para 

selecionar os textos são necessários critérios de diferenciação entre textos que se 

valem de veicular regras gramaticais ou normas de obediência, àqueles que têm 

caráter edificante. É necessário que a escolha seja guiada pela qualidade estética, 

envolta no reconhecimento da literatura enquanto arte, pois, não é porque as 

crianças ainda não alcançaram o status de adultos, precisam ser submetidos a uma 

produção literária menor. (ZILBERMAN, 2003, p.26) 

Também sobre a estética, Machado (2001, p. 88) acrescenta que devido ao uso do 

estético da palavra, a literatura proporciona a experimentação do não dito, inventa o 

novo e propõe protótipos, enquanto do outro lado o texto apresentado pela cultura 

de massa apresenta estereótipos, é redundante e repetitivo.  

Os critérios de escolha entre o bom do mau texto para crianças não diferem dos que 

indicam a qualidade das outras modalidades de criação literária.  Merece destaque o 

aspecto inovador que revela a realidade e atrai o leitor para um mundo que convivia, 

porém, desconhecia mesmo que de algum modo, faça parte. A relação entre a obra 

e o leitor advém do mundo representado pelo texto e o contexto daquele que o lê, já 

que quanto mais existe a necessidade de uma consciência da realidade e o 

posicionamento diante dela, maior será a contribuição que o texto lhe oferecerá, se 

conseguir sintetizar, o todo da sociedade. (ZILBERMAN, 2004, p.27) 

Góes (1991, p. 24) ressalta que para avaliar a qualidade de um livro é preciso ir 

além da atração da história. É necessário contemplar as descobertas dos campos 

diversos da geografia, da história, da ciência e da cultura em geral. Referente à 

introdução de valores destaca que é fundamental que os livros tragam sentimentos 

de respeito e dignidade pela pessoa humana e, especialmente, nos nossos dias, 

despertem os indivíduos para os valores da justiça, da paz, da liberdade, da 

igualdade e da solidariedade. É necessário ainda atentar-se para textos que não 

contenham preconceitos, racismos de qualquer espécie e linguagem ultrapassada. 

Nesse ponto, destaca a importância de negar-se livros que veiculam a mulher 



sempre, “doméstica, em situação subalterna como se as mulheres fossem 

incapacitadas para a liderança e posições de destaque e autoridade. Enfim, como se 

fossem seres inertes, dóceis, submissos ou, então, objetos de enfeite”. 

Machado (2001, p. 88) reforça que a literatura que leva ao pensar é um ato cultural 

de resistência, que nos questiona para qual o caminho seguir. Reforça nesse 

sentido, a curiosidade, o benefício da dúvida e o não monopólio da verdade. Enfatiza 

ainda que a educação pode oferecer elementos para diferenciar de forma clara os 

protótipos dos estereótipos e que trilhar por tal caminho nos deixam certos de que 

uma sociedade mais justa será a nossa maior recompensa.  

Pensando nas práticas educacionais, cumpre lembrar que quanto mais se vivencia a 

tensão dialética entre autoridade e liberdade melhor a capacidade para superar as 

difíceis crises. É preciso partir do aprendizado de que ambas se comprometem na 

prática educativa com o sonho democrático que zela pelos limites e igualmente pela 

liberdade, seus limites e suas possibilidades. Nesse ponto o educador é parte 

importante. (FREIRE,2015,p.38) 

5.3- Literaturas que empoderam – Possibilidades de um colorido bordado 

Neste capítulo serão analisadas obras de literatura infanto-juvenil contemporâneas, 

brasileiras, observando principalmente a palavra e a estética que são arte. Foram 

selecionadas três obras que apresentam a mulher em situações que reforçam a 

mulher de forma não reducionista. O empoderamento visto a partir das questões 

femininas pode ser entendido como formas diversas de apropriação dos direitos 

existenciais, sociais e políticos das mulheres. Todos os livros trazem o bordado 

como uma das temáticas principais, fator que pode ser ligado à questão histórica do 

trabalho feminino remunerado que inicialmente foi menosprezado por ser ligado às 

questões artesanais. 

O livro, A menina que falava bordado, de Blandina Franco, retrata uma menina 

tímida que utilizava os bordados para expressar os próprios pensamentos e 

sentimentos. A narradora destaca que para tudo a menina tinha um ponto de vista, e 

entre as muitas possibilidades de costura havia ponto para proclamar a tristeza, a 

paciência e também para mudar de opinião. Ao final da história fica a sugestão de 

transportar as questões existenciais para uma sociedade sem conotação de gênero. 

Isso, pois, o eu individual se torna um eu coletivo, fator demonstrado pelas flexões e 



pelos verbos no plural, o que torna o livro um corpus pertinente para a nossa 

discussão.  

Já na obra A moça tecelã, Marina Colasanti demonstra inicialmente o feminino 

assumindo a função social de provedora, além de demonstrar certa dependência da 

mulher. A personagem confecciona os próprios quereres por meio de um mágico 

tear, escolhe linhas, cores e configurações, trazendo para si o sol, o vento e o 

alimento, até que certa vez sente a necessidade de um companheiro. Os dois vivem 

bem por um tempo, no entanto ao descobrir o poder do tear o homem começa a 

direcionar exigências demais à moça. No desenrolar da história a personagem 

reconhece o aprisionamento e desfaz os bordados que constituíam o marido, 

puxando os fios e olhando além da janela, enxerga-se a fim de outras construções.  

Em Ponto a Ponto, Ana Maria Machado retrata a voz das mulheres, vezes fiapos, 

outrora vozes fortes e que se espalham e, mais que isso, traz a mulher romântica, a 

romântica, dentre outras. De jeitos plurais instaura o poder feminino sem perder a 

essência da mulher que borda e, nesse sentido, demonstra que o ato de fiar material 

e metaforicamente não é um ato menor, uma vez que a ação é praticada no sentido 

de valorizar a sensibilidade humana. 

No final desta história a narradora personagem também traz o coletivo para o texto, 

mostrando que é possível que todos bordem e que sejam conduzidos à liberdade de 

expressão. Escolher desenhos, cores e texturas, bordar e até desmanchar os feitos 

está para a mulher assim como está para o homem. 

6- RESULTADOS 

Partindo das três obras citadas como exemplo, confirmou-se como a literatura 

infanto-juvenil pode ser ponto de partida para que o professor trabalhe questões de 

gênero correlacionadas à cultura, à arte, às subjetividades e às demais questões 

que demandam atenção e criticidade. 

Considerando o gênero a partir das premissas das construções sociais, é 

reconhecido que as crianças enquanto sujeitos históricos são envolvidos nesse tema 

e constroem cultura e conhecimento. Cabe ao educador observar, avaliar e partir da 

razão dos fatos, e, ainda que em desconforto, propor práticas coerentes, 

reconhecendo a politicidade do fazer que não só adapta, mas transforma. 



A educação não deve jamais brecar a capacidade do educando de opor-se a fim de 

“impor-lhe um quietismo negador do seu ser”. Assim, é preponderante o trabalho 

para que o discurso, a ação e a utopia sejam uma unidade. “É neste sentido que 

devo aproveitar toda oportunidade para testemunhar o meu compromisso com a 

realização de um mundo melhor, mais justo, menos feio, mais substantivamente 

democrático.” (FREIRE, 2015, p.36) 

7- CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Quando problematizadas, as relações de poder demonstram desigualdades, o que 

incita e demanda as resistências e as lutas nos âmbitos individuais e coletivos. Pela 

escola transcorrem o pretérito, o presente e o porvir, perpassam as buscas e os 

sonhos, as muitas perguntas e as supostas respostas. A escola é local de resistir e 

de brecar a continuidade das práticas separatistas, é lugar de contrapor o 

pessimismo advindo da razão com o otimismo que remonta à vontade de melhores 

construções. 

Finalizando este artigo e não as procuras ao saber, cumpre recorrer à Beauvoir 

(2016, p. 557) que alerta que cabe ao homem fazer prevalecer a liberdade e, que 

para tanto, entre outros feitos e para além das diferenças naturais, homens e 

mulheres afirmem a fraternidade. 
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