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RESUMO

A identidade de gênero é construída pelo sujeito a partir da internalização das mensagens que ele vai recebendo no convívio social sobre sua 
condição sexual biológica e, em consequência, sobre sua pertença a um determinado gênero. Ao receber estas mensagens por meio de diferentes 
sujeitos e veículos, a criança vai, aos poucos, interpretando-as, significando-as e interiorizando-as de maneira a se constituir como um sujeito. 
Neste processo de simbolização, a criança constitui sua identidade e acaba por se perceber como alguém que pertence a uma condição gênero, a 
qual não necessariamente corresponde à perspectiva binária de masculino e feminino que cultural e historicamente foram construídas, conforme 
apontam os diferentes estudiosos da área. Neste entendimento, há diferentes formas de veiculação das mensagens sociais, em que aqui 
destacamos os contos de fadas, clássicos e contemporâneos, por assumirmos a premissa de que as histórias infantis fazem parte do universo da 
criança, servindo-lhes de referência para pensar diferentes processos sociais. Assim, considerando os referenciais teóricos que apontam que a 
identidade de gênero se forma na infância e que os contos de fadas fazem parte do universo infantil, esta pesquisa se organizou com o objetivo 
de analisar as possíveis influências dos contos de fadas na formação da identidade de gênero de crianças. Para o estudo deste tema, optou-se por 
realizar uma pesquisa de abordagem qualitativa e de cunho exploratório. A entrevista semiestruturada foi utilizada como instrumento de 
pesquisa. Participaram da pesquisa 10 crianças com idades variando de 7 a 10 anos, sendo 3 do sexo masculino e 7 do sexo feminino. A análise 
dos dados permitiu verificar que os contos de fadas têm exercido significativas influências na construção da identidade de gênero nas crianças 
investigadas. As crianças apontam a identificação das crianças com os personagens pelas características da personalidade e comportamento que 
apresentam. Vale destacar, que esta identificação tem ocorrido a partir das características de um ego real, em que as crianças se identificam com 
personagens que cumprem um estereótipo de gênero socialmente valorizado, aqueles que elas gostariam de ser, seja pelos critérios de beleza, 
força, vigor ou status social, como os príncipes e princesas. Em face disto, procuram desenvolver condutas, preferências e pensamentos 
consoantes aos padrões aceitos e valorizados, personificados nos protagonistas das histórias, como forma de serem aceitos e bem quistos pela 
família, professores e outras pessoas de referência. Em contrapartida, rejeitam os personagens com características pouco valorizadas e, 
consequentemente, evitam internalizar os conteúdos representados por eles. Estes resultados levam à reflexão sobre o papel do professor 
enquanto mediador na construção dos papeis de gênero, de modo que se possa pensar em práticas que realcem as características da criança, 
valorizando-a por sua singularidade em contraposição a idealização de um ego destoante e distante da realidade subjetiva do discente. Também 
enquanto mediador, este docente necessita estar atento aos conteúdos das mensagens que são veiculadas às crianças, seja pelos contos, filmes 
ou outros veículos, como forma de problematizar criticamente o pensamento infantil, levando a criança à reflexão de seus conteúdos e impactos 
subjetivos e sociais.
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