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QUESTIONANDO AS MARCAS IDENTITÁRIAS NAS HISTÓRIAS INFANTIS 

 
Introdução 
Partindo da idéia de que a literatura é uma maneira de se conhecer e 

compreender o mundo, um ato de descobrimento de si e do mundo, a mesma torna-
se um caminho interessante e possível para se trabalhar questões das mais 
diversas, sejam estas sociais, culturais ou até mesmo políticas; visando indagar as 
formas como as questões relacionadas à diferença são transmitidas pelas histórias 
infantis discutindo como  formas de ser e agir podem ser modeladas a partir da 
leitura das mesmas.  

Busco igualmente ressaltar, em como o ético e o estético se repetem na 
literatura infantil, trago o entendimento de identidade, de gênero e de diferença para 
então fazer uma análise de algumas histórias. 

As histórias analisadas são “Uxa: ora fada ora bruxa”, “Pandolfo Bereba”, “A 
princesinha boca-suja” e “Uma professora muito maluquinha”, que a meu ver tratam 
de forma inusitada este modo de ser a agir moldado e padronizado. Além de 
observar como as mesmas tratam a questão da identidade, discutindo como 
constroem/problematizam moldes e estereótipos de identidades femininas e 
masculinas.  

Dessa forma,  busco contribuir para uma compreensão da importância de uma 
visão crítica e reflexiva sobre o que pode estar sendo lido pelas crianças. 

 
Falando sobre Gênero, diferença e identidade 
Para iniciar, julgo necessário elucidar de que “gênero” pretendo falar.  Entendo 

que o gênero, historicamente tenha se destinado a falar das mulheres e do 
feminismo, o que deu mais visibilidade ao termo. Mas é necessário entendermos 
que tal conceito exige um pensamento plural. O conceito de gênero, segundo 
LOURO, 1998, não deve se referir somente à construção de papéis, mas também 
como um constituinte das identidades dos sujeitos.  

Entendo, o gênero como uma construção social ligado à formação de 
identidades, e não somente com uma distinção entre homens e mulheres, mesmo 
porque o gênero surgiu para se contrapor a uma idéia de essência que explicasse 
os comportamentos masculinos e femininos. Desta forma vejo o gênero com uma 
expectativa por parte da sociedade em torno do ser homem ou mulher, e que irá 
variar de cultura para cultura, de contexto histórico para contexto histórico. 

Tanto homens como mulheres, passam a fazer parte de um mundo social, que 
para manter sua estabilidade estabelece parâmetros, regras, modelos que precisam 
ser seguidos. Mas tudo isso faz parte de uma constante mudança do mundo pós-
moderno em que nos encontramos, onde se torna mais que necessário levar em 
consideração todas as transformações sociais presentes. A partir destas mudanças, 



a oposição entre os sexos passa a ter mais destaque, o que transforma o conceito 
de gênero, onde o mesmo passa a ser utilizado para analisar as relações sociais. 

Compreendendo o gênero como um processo instável e levando em 
consideração as sociedades e os momentos históricos, é preciso entender que o 
gênero faz parte do sujeito, de sua constituição, constrói a sua identidade. 
Identidade esta plural, multifacetada que se modifica a todo o momento, que se 
elabora em um dado momento e lugar. A identidade é relacional e se constitui a 
partir de algo externo (um exterior constitutivo) que a difere e permite a sua 
existência. 

 
“As identidades [...] estão continuamente se construindo e se transformando. Em 
suas relações sociais, atravessadas por diferentes discursos, símbolos, 
representações e práticas, os sujeitos vão se construindo como masculinos ou 
femininos, arranjando e desarranjando seus lugares sociais, suas disposições, 
suas formas de ser ou estar no mundo. Essas construções e esses arranjos são 
sempre transitórios, transformando-se não apenas ao longo do tempo, 
historicamente, como também se transformando nas articulações com as 
histórias pessoais, as identidades sexuais, étnicas, de raça, de classe (...).” 
(LOURO, 1998, p.28) 
 

Nossa cultura nos ensina desde cedo que somos diferentes uns dos outros. Na 
família, na escola, nos principais meios sociais, as diferenças entre os indivíduos 
são assinaladas e destacadas. Tais diferenças são marcadas pelas formas de ser, 
agir e pensar. 

Buscando um entendimento maior sobre esta questão da diferença, tomo 
como ponto de partida o conceito utilizado por Bhabha (2003) quando nos diz que a 
diferença é um processo de nomeação, onde na relação com o Outro é possível 
perceber o que somos e o que nos falta, sendo esta relação realizada através da 
articulação dos discursos e subjetividades do sujeito.  

Ao concordar com o autor, penso que a diferença não deve ser vista através de 
inúmeras oposições binárias, mesmo porque seria esta a designação de diversidade 
cultural. Diversidade é uma forma de falar do Outro a partir de um olhar etnocêntrico 
que não dá tanta ênfase às suas particularidades e que acaba por cristalizar, 
essencializar e naturalizar as diferenças e identidades.  Daí a preferência teórica 
pelo uso do termo diferença que auxilia a compreensão da diferença como algo 
constitutivo ao homem. 

As discussões sobre diferença nos levam a entender a possibilidade de um 
diálogo entre o Eu e o Outro, ao contrário da concepção de diversidade que os trata 
de forma mais isolada, sem a existência de espaços intersticiais (BHABHA, 2003), 
espaços estes que permitem um diálogo e uma negociação entre as diferentes 
culturas. 

A sociedade pós-moderna se encontra em constante transformação, exigindo 
uma pluralidade de identidades, desta maneira o sujeito que nela se encontra 
inserido possui identidades fragmentadas que também constantemente se 
modificam (Hall, 2005). Desta forma, não podemos pensar na cultura como um 



simples procedimento de transmissão, fixa, pois esta é uma construção contínua de 
sentidos que influencia tanto os sujeitos como as suas próprias ações.   

Na medida em que as identidades pós-modernas são tidas como algo fluido e 
passível de mudanças (HALL, 2005), torna-se viável o questionamento de práticas 
que normatizem subjetividades fixadas e desejadas.  

Encontramos-nos em diferentes instituições sociais, a todo o momento, onde 
cada instituição possui seu contexto material e recursos simbólicos próprios, mas 
com identidades flexíveis, não fixas, mutáveis, nos é permitido um posicionamento 
diferenciado em cada contexto. Desta forma, penso que a maneira com que nos 
representamos vem mudando ao longo dos anos, a partir das transformações da 
vida moderna. Questiono então o essencialismo de identidades, fixidez de posições, 
principalmente nos livros infantis. 

 Nos livros infantis é muito comum o emprego de ilustrações e textos que fazem 
alusão a princesas representadas, na maioria das vezes da mesma maneira, com 
características predominantemente européias: brancas, louras, jovens e bonitas. 

Este processo de identificação pode ser percebido no contato da criança com os 
livros de literatura a partir do momento em que esta irá se identificar com alguns dos 
personagens das histórias. Ao se identificar com alguma personagem específica, a 
criança poderá tentar moldar sua subjetividade de acordo com as características que 
aquela personagem irá transmitir (AXER; VELLOSO, 2007). 

As afirmações da identidade demarcam fronteiras, desta maneira está fortemente 
ligada às diferenças entre o EU e o OUTRO, traz consigo uma série de negações, 
tais como, “sou loura”, significa dizer que “não sou morena”. Da mesma maneira a 
afirmação da diferença só faz sentido se estiver estritamente ligada à identidade, 
que também depende de declarações negativas, “ela é ruiva”, significa dizer que “eu 
não sou ruiva”, ou seja, ela é tudo o que eu não sou. Desta maneira fica claro como 
identidade e diferença andam juntas. 

Segundo Silva (2000), identidade e diferença são relações sociais sujeitas às 
forças de poder, produzidas na diferenciação e estritamente ligadas à forma com 
que a sociedade se produz e se organiza (se hierarquiza), seja através das 
exclusões, inclusões, demarcação de fronteiras, classificações e normalizações. 
Identidade e diferença se traduzem em declarações de quem pertence ou não, de 
quem está incluído ou não. Desta forma, identidade e diferença se ordenam dentro 
de oposições binárias. 

Torna-se então fundamental problematizar estes binarismos, de maneira a 
questionar as relações de poder presentes nas relações de identidade e diferença. 

 
“Fixar uma determinada identidade como a norma é uma das formas privilegiadas 
de hierarquização de identidade e das diferenças. A normalização é um dos 
processos mais sutis pelos quis o poder se manifesta no campo da identidade e 
da diferença. Normalizar significa eleger – arbitrariamente – uma identidade 
específica como parâmetros em relação ao qual as outras identidades são 
avaliadas e hierarquizadas. Normalizar significa atribuir a essa identidade todas 
as características positivas possíveis, em relação às quais outras identidades só 



podem ser avaliadas de forma negativa. A identidade normal é” natural”, 
desejável, única.” (SILVA, 2000, P.83)..  

 
 
Enfim, só é considerado aceito aquilo que vai de contra ao que não é aceito. 

Portanto, uma identidade é sempre produzida em relação à outra, assim todas as 
instituições sociais e culturais fundamentam as identidades através das marcações 
da diferença (WOODWARD, 2000). Esta identidade “hegemônica” é constantemente 
assombrada pelo Outro. 

Pensando nestas questões de gênero, identidade e diferença e levando em 
consideração que existe um padrão estético estabelecido tanto para os homens 
como para as mulheres, se torna fundamental uma preocupação com a possível 
formação de identidades realizada a partir da leitura de histórias. Histórias que, 
muitas vezes, estereotipam, padronizam formas de ser e agir a partir de moldes 
estabelecidos pela sociedade, que colocam padrões caracterizados e ditos 
“normais”, que em sua maioria, não dá espaço para a diferença.  

Assim penso na literatura como um caminho possível e interessante para se 
trabalhar determinadas questões, como identidade, gênero e diferença. Através da 
literatura a criança tem seu primeiro contato com a realidade, tendo acesso a 
diferentes visões de mundo, outros lugares, tempos, modos de agir e de ser. As 
histórias possibilitam a identificação com as situações, os enredos, contextos e 
problemáticas que são narrados. Não podemos deixar de destacar o potencial crítico 
que a leitura proporciona, visto que pode levar a criança a se questionar e refletir 
sobre aquilo que é lido e visto. 

A importância da literatura se dá na medida em que a sua prática estimula os 
desenvolvimentos imaginários, literários e reflexivos das crianças sobre questões 
sociais e pessoais. Pois escutar histórias auxilia na formação da criança e na 
formação desta como leitora, e ser leitor permite percorrer um caminho de 
descoberta e compreensão de mundo (ABRAMOVICH, 1994). 
Analisando as histórias 
 

Partindo desta idéia de questionar um molde único de ser e agir, busquei 
analisar histórias que não possuem esta prática de uma única identidade, uma 
identidade desejada e que se opões a uma princesa com traços europeus, por 
exemplo. Portanto trago aqui quatro histórias que questionam esta idéia de uma 
identidade perfeita, são elas: “Uxa: Ora fada Ora bruxa”, “Pandolfo Bereba”, “A 
Princesinha Boca suja” e “Uma professora muito maluquinha”.  

Em contraponto podemos pensar nas histórias clássicas que trazem 
princesas, príncipes, e bruxas muito estereotipados, como a “Cinderela”,”A Bela e 
Fera “(...). Na análise das mesmas busco observar com uma história infantil pode 
estimular uma construção identitária que, em sua maioria, precisa se adequar aos 
padrões de uma dada sociedade. 

Hall (2005) nos chama atenção para uma identidade fluída, onde temos a 
possibilidades de nos adaptarmos e segundo aos papéis que desempenhamos, de 



acordo com o contexto onde se encontra. Não faz mais sentido pensarmos em uma 
identidade unificada, visto que somos constantemente confrontados por uma 
multiplicidade de identidades possíveis com as quais poderemos ou não nos 
identificar. A modernidade tardia ou pós-modernidade é caracterizada pela 
diferença, por diferentes posições de um mesmo sujeito (HALL, 2005).  

Desta maneira, analiso a história “Uxa: Ora fada ora bruxa”, uma história de 
Silvia Ortofh que de uma forma muito bem humorada, trata desta questão de uma 
identidade plural. A personagem principal Uxa, ora se comporta como uma fada – 
dia SIM, ora se comporta como uma bruxa – dia NÃO, para cada dia ela possui uma 
fantasia. É interessante observar que mesmo com esta proposta de questionamento 
de uma identidade fixa, o livro traz muitos estereótipos, por exemplo, no dia SIM a 
personagem Uxa é delicada, com roupa de cetim, “uma peruca muito loura, tão 
loura, que chega a parecer uma cenoura... se cenoura fosse loura”.  

A história se desenvolve com as travessuras de Uxa, que no seu dia de SIM 
acaba arranjando muita confusão, mesmo tentando fazer o bem, acaba se 
atrapalhando. Vale destacar ainda que a história faz referência à outras histórias 
infantis que modelam e padronizam um modo de ser, como o das princesas, “... e 
Uxa , puxa, sorria muito loura, muito fada, muito meio princesal dizendo: - ó...ui, 
ui...será que fiz mal?” 

Com o tempo a Uxa cansa de ser fada, de ser boa e de ser loura e volta a ser 
bruxa (que é a sua “essência”), e volta a usar roupa folgada, fazer maldades, “uma 
maldade beleza pura, uma maldade boa”. “E assim é Uxa, a bruxa ora boa, ora ruim, 
ora antiga, ora moderna... afinal, Uxa muda, muda muito, constantemente... eu acho, 
sei não, eu acho Uxa parecida com muita gente!”. Desta maneira, esta história nos 
atenta para a questão da identificação, ora Uxa se identifica com o fato de ser fada, 
ora bruxa, e assim suas atitudes seguem identificação e representação. 

Ao pensarmos nos estereótipos presentes na história descrita, nos vem em 
mente muito facilmente as princesas, sempre belas, sempre louras, encantadoras 
com sua beleza e delicadeza. Essa prática de estereotipação já mencionada 
anteriormente, também pode ser percebida nos livros infantis.  

 
“(...) a bruxa, o gigante e outras personagens são extremamente feias, ou até 
monstruosas, grotescas ou deformadas (...); A fada, a princesa, a mocinha, são 
sempre protótipos da raça ariana: cabelos longos e loiros, olhos azuis, corpo 
esbelto, altura média, roupa imaculada...; O mocinho, o príncipe, é alto, 
corpulento, forte, elegante (...)”. (ABRAMOVICH, 1994, p.36). 
 

Visto estas idéias, trago duas histórias bem interessantes que mostram uma 
princesa e um príncipe fora dos padrões estéticos da maioria das histórias que 
conhecemos. São estas histórias “Pandolfo Bereba” e “A princesinha boca-suja”.  

“Pandolfo Bereba era príncipe. E todos sempre esperam que os príncipes 
sejam lindos, encantadores e perfeitos. Pois fiquem sabendo que Pandolfo Bereba 
não era nem lindo, nem encantador e muito menos perfeito (...)” 1. É Assim que a 
                                                 
1 Apresentação da contracapa do livro. 



história se apresenta. Pandolfo é um príncipe totalmente fora dos padrões, mas 
deseja que todos a sua volta sejam tudo o que ele não é. Até o dia em que desejou 
ter um amigo, mas ele só via defeitos a todos que lá chegavam. Ele buscava um 
amigo perfeito, coisa que ela não era. Como não achou um amigo, desejou uma 
namorada, uma princesa que fosse perfeita, mas nenhuma servia. Até o dia que saiu 
do seu reino, viu pessoas e encontrou uma “moça loira, magrela, nariguda, de boca 
grande com lindos olhos claros”, com que conversou muito e se encantou por ser 
muito sincera, ela o ensinou coisas que ainda não sabia. E assim por ela se 
apaixonou. Graças a uma princesa, nada perfeita, Pandolfo foi salvo de seu mundo 
isolado. 

Este livro questiona muitos estereótipos, pois Pandolfo não é belo como a 
maioria dos príncipes, mas acaba se apaixonando por uma princesa também muito 
diferente, apesar de ser loira, com olhos claros era nariguda e com boca grande. É 
muito interessante com esta história que, ao interrogar estereótipos, o sujeito que ali 
se apresenta o personagem, seja percebido em sua totalidade apesar de algumas 
características mais evidentes. 

A leitura da história em si já causa um estranhamento, começando pela capa 
do livro que traz o título e uma ilustração do Pandolfo Bereba, um príncipe cheio de 
perebas pelo seu corpo, tanto o título como a ilustração, traz uma idéia diferente e, 
de certa forma, negativa sobre aquele príncipe. Esta atribuição negativa das 
características do príncipe nos leva a pensar numa relativização dos conceitos de 
belo/feio, diferente/normal, desmistificando a figura do príncipe e o trazendo para a 
realidade, o aproximando de um homem comum.  

A figura da princesa, personagem com quem Pandolfo se casa ao final da 
história, também é bastante curiosa, uma vez que não se enquadra ao padrão de 
beleza clássico. É interessante observar que Ludovica, não reverte os valores 
ligados à beleza somente, mas também em relação a sua postura na história, pois é 
ela quem salva o príncipe no final da história, com a ajuda de Ludovica, Pandolfo 
aprende a respeitar as diferenças e os limites de cada pessoa. 

É válido destacar como a ilustração deste livro contribui muito para este 
questionamento aos padrões pré-estabelecidos, visto que as mesmas representam 
os personagens também de uma forma curiosa, pois tanto Pandolfo como a sua 
princesa são representados diferentemente da maioria dos príncipes e princesas 
que conhecemos. A ilustração e a mensagem escrita mantêm um diálogo, visto que 
se complementam ao longo da história.  

Segundo as orientações de Camargo (1995), é válido ressaltar que a 
ilustração da obra apresenta com o texto uma relação semântica, ou seja, as 
linguagens verbal e visual convergem, de forma que a imagem acompanha a história 
que está sendo contada e reforça as principais idéias. 

                                                      
“As imagens na literatura infantil possuem muito do caráter de completar o texto. 
Elas precisam estimular o imaginário das crianças, e não meramente repetir a 
palavra escrita de forma visual. Para tanto, o trabalho do ilustrador requer grande 



sensibilidade para criar imagens que não releguem a história a um segundo 
plano. Ambas as linguagens deveriam estabelecer um permanente diálogo entre 
si” (AXER; VELLOSO, 2007).  
 

Com esta história podemos perceber como a obra literária, segundo 
Zilberman (1981), rompe com as expectativas do leitor, provocando certo 
estranhamento. Rompendo tanto com modalidades de expressão, como também, 
com ideologias e clichês de uma dada época. Deste modo a literatura se constitui 
como objeto de conhecimento ampliando e renovando o horizonte de percepção do 
seu leitor. 

Já na história “A princesinha boca-suja”, Formosura, a personagem central da 
história possui hábitos muito diferentes para uma princesa, apesar de ser linda, 
delicada e ótima em um monte de coisa ela tem a boca-suja, fala coisas que uma 
princesa dos contos de fadas clássicos não fala, como “meleca”, “titica”, “xixi”(...). 

“Tinha os dons das fadas: era delicada como um cristal, cantava com voz de 
anjo, era uma virtuose no piano, era destaque na escola de samba, não tinha 
olheiras, nunca mordia a língua nem engasgava com espinha de peixe. Mas 
ninguém dava bola para nada disso. Só sabiam dizer que ela era boca-suja”. Esta 
história nos mostra um exemplo muito claro de como a utilização do estereótipo, 
entendido como uma forma arbitrária de fixar característica acaba formando 
identidades e rotulando o sujeito, situando nele algo que o diferencia dos demais e 
que não permite avistar as suas características restantes, impedindo assim a 
circulação do significante à medida que aliena o corpo do sujeito (Bhabha, 1998). 

Mas no fim da história, a princesinha boca-suja encontra um príncipe que a 
aceita do jeito que é e assim eles são felizes para sempre, mesmo com brigas que 
aconteciam de vez em quando. 

Por fim trago “Uma professora muito maluquinha”, outra história que tenta 
quebrar estereótipos, mas nesta história não somente os padrões estéticos são 
mencionados como também atitudes das professoras tradicionais são 
problematizadas. A professora muito maluquinha é linda, diferente da maioria das 
professoras representadas nas histórias infantis e presentes no imaginário infantil: 

 
“Agrupadas, como se pertencessem à mesma confraria estão as tias, as vizinhas, 
a professora... Em sendo chamadas, todas atendem por“tia”. Usam tailleur 
discreto, são gordotas, o cabelo é preso num coque severo, no mínimo estão na 
meia idade. Muito pouco sorridente, destituídas de qualquer charme(...)” 

(ABRAMOVICH, 1994, p.38). 
 

Essa é a professora que costumamos ver nos livros infantis. Além de ser 
muito bonita e jovem, a professora maluquinha possui uma prática diferenciada que 
causa muito desconforto, suas aulas são mais dinâmicas e lúdicas, sempre com 
muitos jogos. “E era tanto barulho na sala; e era tanto riso e tanta alegria que lá 
vinha diretora saber o que estava acontecendo:” Vocês estão atrapalhando as outras 
classes “”. 



A história conta a trajetória de uma professora que por dar aulas muito 
diferentes acaba não sendo aceita pelas pessoas à sua volta, diretora, pais, e até 
mesmo o padre da cidade. Desta maneira, se partirmos da idéia de que a diferença 
é marcada por estereótipos que tentam expelir tudo que não se encaixa nos limites 
simbólicos, estabelecidos pelas culturas, (MACEDO, 2000), conseguimos perceber 
porque a professora era considerada tão maluquinha. Uma professora querida por 
seus alunos, com aulas divertidas pelas quais seus alunos eram interessadíssimos, 
esta era, ou ainda é muito incomum nas escolas. 

Assim, ao chamar a professora de maluquinha, todos a sua volta a 
estereotipam de tal forma que, segundo Macedo (2003), os mesmos “funcionam 
definindo fronteiras simbólicas entre o normal e o anormal, entre os que seguem as 
regras sociais e àqueles a quem as regras põem de fora” (p.5). Esta fronteira entre a 
cidade e a professora não permitiu uma relação entre ambas as partes, motivo pelo 
qual a professora se despede se sua cidade e de seus alunos, aquela cidade tão 
pequena (tanto em tamanho como em atitudes) que não lhe dava o espaço que 
necessitava.  
 
Considerações Finais 

 
Este trabalho visou atentar para a realização de uma metodologia mais intensa 

com a literatura Infantil. O professor, assim como todo o profissional de educação 
deve assumir o papel de mediador, com uma prática ação/investigação, aonde seja 
permitida uma leitura crítica e reflexiva da história que está sendo adotada, 
analisando todo o contexto da história, a possível formação de identidades, a 
presença de preconceitos, valores e padrões pré-estabelecidos.  

Esta postura irá trazer ao aluno o reconhecimento de si mesmo, pois a partir 
da identificação e melhor compreensão de tal história, existirá a reflexão do aluno 
dentro de sala de aula, de sua realidade e de seu modo de ser enquanto sujeito de 
uma determinada sociedade e cultura.   

Busquei deste modo, sinalizar a importância de trabalharmos a questão da 
identidade em sala de aula, como a utilização de histórias infantis pode auxiliar nesta 
atividade e como é preciso romper com os preconceitos e com os padrões pré-
definidos que modelam maneiras de ser e de agir, não permitindo o desenvolvimento 
pleno de cada um. 
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