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Introdução: Gênero pode ser entendido como a construção social a partir das
diferenças entre homens e mulheres, gerando relações sociais desiguais. Este estudo
traz uma abordagem voltada para questões relacionadas à identidade de gênero na
infância, principalmente no que se refere ao gênero feminino, refletindo sobre os
papeis que são impostos para as meninas nas instituições sociais. Quando se perpetua a
diferença entre gêneros, limita-se o processo de aprendizado das crianças, além de
incentivar preconceitos futuros. Sendo assim, o período da infância deve ser
compreendido como momento de exploração e de descobertas, independente de
gêneros. Objetivo: Identificar quais são os papeis impostos pela sociedade às crianças
desde o nascimento;
Discutir como acontece a construção das identidades de gênero na infância;
Refletir sobre o papel da escola na esteriotipização do feminino e do masculino;
Buscar um olhar mais crítico e reflexivo sobre as identidades de gênero. Metodologia:
A metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica feita por meio de fichamentos,
baseada em livros para fazer a contextualização histórica e produções eletrônicas para
desenvolver o tema, que é contemporâneo. As palavras-chave são: Identidade de
gênero, feminismo, infância. Os artigos foram extraídos das seguintes bases de dados:
Scielo, Google Acadêmico e periódicos eletrônicos. Foram obtidos 22 artigos e
trabalhados 10, o critério de exclusão foi a relevância com o tema estudado. Os
principais autores são: Deborah Sayão (2002; 2003; 2008), Guacira Lopes Louro
(1997; 2000), Viviane Drumond (2010), Daniela Finco (2003), Jane Felipe (1998),
Elena Belotti (1975), Foucault (1976). Resultados: De acordo com o acervo de autores
estudados, o período da infância é de exploração e de descoberta de possibilidades – e
as imposições dos adultos com as atribuições aos gêneros baseadas em tabus culturais,
impedem que essas descobertas se efetivem de forma plena. 
Em interseção, são propostas reflexões baseadas em que as crianças aprendem desde
bem pequenas a diferenciar os papeis femininos e masculinos. Parece predominar
desde a primeira infância, uma organização institucional pautada pela
heteronormatividade, no qual a menina brinca de boneca – treinando o “instinto
maternal” - e o menino brinca de jogos que focam no raciocínio lógico.  Isso virá a
refletir na escolarização, atividades que envolvem cálculos são de preferência
masculinas, e apesar de terem a mesma possibilidade, as meninas acreditam serem
menos capazes, ou não aptas, para a Matemática. Chega-se no ponto onde a escola é
vista como principal espaço de reprodução das desigualdades. 
As crianças são vistas como corpos femininos ou masculinos, que precisam ser
diferenciados, rotulados, classificados. Desde a cor das roupas até as brincadeiras,
sempre são atribuídas características relacionadas a gênero.
 Conclusão: Conclui-se que estudos relacionados à identidade de gênero têm como
objetivo desconstruir diferenças sexistas desde a infância. E para educadores, é preciso
repensar a prática pedagógica para se obter maior nível de compreensão sobre
identidade de gênero para assim, desconstruir tabus culturais que entravam o
desenvolvimento das crianças.
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