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1 Literatura e engajamento no espaço escolar 
 

É inconstestável a importância da leitura literária no espaço escolar e/ou familiar. 

Por isso as obras que circulam em ambientes de leitura destinados a crianças e jovens além de 

estimular o desenvolvimento do senso estético dos leitores em formação, devem, a partir de 

um trabalho artístico com a linguagem, permitir reflexões sobre questões que os ajudem a 

perceber as relações entre si, os outros e o mundo. Considerando que a escrita acompanha a 

vida das pessoas do começo ao fim, as práticas sociais que articulam a leitura e a produção de 

textos em contextos diversificados são denominadas Letramento. Entre esses contextos, a 

literatura ocupa uma posição privilegiada porque conduz ao domínio da palavra a partir dela 

mesma.  

Cabe ressaltar que a Literatura infantil e juvenil contemporânea produzida por 

importantes autores brasileiros, vem apresentando histórias que descrevem a realidade muitas 

vezes marcada por desigualdades e desequilíbrios, sem deixar de apresentar uma linguagem 

lúdica adequada aos leitores em formação.   

E, quando se fala sobre as questões de gênero no espaço educacional, sem dúvida, 

a Literatura é uma das maneiras mais acessíveis de fazer esse tema chegar ao mundo infantil e 

juvenil de uma maneira eficaz e oportuna, especialmente em um país que ocupa a 5ª posição 

no ranking mundial em violência contra as mulheres segundo a ONU. Cotidianamente, ainda 

se registram inúmeras disparidades no meio profissional e social em relação a homens e 

mulheres. São expressivos os casos de violência explícita e velada, construindo toda uma rede 

de preconceitos e interdições que se perpetua ao longo dos anos. Por essa razão, as questões 

de gênero merecem ter um espaço maior de debates dentro e fora da escola. 

No passado, as mulheres ocupavam somente o espaço doméstico, não tinham 

direito ao voto e estavam subordinadas aos espaços periféricos. Eram submetidas aos 

desarranjos de uma sociedade patriarcal e misógina, que rotulavam suas produções científicas, 
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artísticas, profissionais como inferiores ou sem valor algum. Especificamente, em relação às 

obras de autoria feminina, muitas autoras usavam um codinome masculino ou transvestiam 

suas insatifações em metáforas ou alegorias, pois a crítica literária também era essencialmente 

masculina. Por isso, as obras que pertenciam ao cânone literário eram na grande maioria 

masculinas.  

A esse respeito, no ensaio Por que nos perguntam se existimos? a escritora 

Marina Colasanti reflete sobre o preconceito com que ainda hoje se pensa a relação 

mulher/escrita: 

Ora, as escritoras estão perfeitamente conscientes de que ainda hoje um 
preconceito pesado tende a colorir de rosa qualquer obra de literatura 
feminina. Apesar da onda dos anos sessenta que envolveu os escritos das 
mulheres em um grande e esperançoso movimento, não conseguimos vencer 
a barreira. O preconceito perdura. Pesquisas mostram que basta a palavra 
mulher em um título para espantar os leitores homens e abrandar o 
entusiasmo dos críticos. E embora não precisemos mais nos esconder atrás 
de pseudônimos masculinos, como no século XIX, sabemos que os leitores 
abordam um livro de maneira diferente quando ele é escrito por uma mulher 
ou por um homem. (COLASANTI, 2004 p.70-71) 

Por essa razão, a literarura assume uma função humanizadora, pois é plena de saberes 

sobre o homem e o mundo, o eu amplia o saber da vida por meio da experiência do outro. Na 

escola, a leitura literária deve ser compartilhada, e isso se faz através de análise literária que 

“toma a literatura como um processo de comunicação” que se efetiva quando a obra é 

explorada sob os mais variados aspectos. 

Essa exploração cabe ao professor, que cria condições para o encontro do aluno com a 

literatura. A esse respeito, Cosson (2006) afirma 

Em primeiro lugar, o letramento literário é diferente dos outros tipos 
de letramento porque a literatura ocupa um lugar único em relação à 
linguagem, ou seja, cabe à literatura “[...] tornar o mundo 
compreensível transformando a sua materialidade em palavras de 
cores, odores, sabores e formas intensamente humanas” (COSSON, 
2006b, p. 17).  

Por essa razão, discutir gênero na escola é uma forma de ampliar o debate acerca 

dessa problemática, visando ampliar o espaço destinado a essa questão e estimular a 

construção de novos paradigmas e a (re)definição dos papeis sociais. Como exemplo da 

importância dessas abordagens no espaço escolar, A ONU Mulheres, que desenvolve 

o projeto Gênero e Educação: fortalecendo uma agenda para as políticas educacionais, que 

tem por objeto fortalecer relações de igualdade de gênero nas políticas educacionais. 
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O órgão também lidera algumas iniciativas importantes pque incentivam a 

implementação de políticas públicas na área de educação e gênero, tais como o programa 

Gênero e Diversidade na Escola, Escola sem Homofobia, Mulher e Ciência. Contudo, 

infelizmente essas são políticas públicas ainda não chegaram à maioria das escolas, pois 

começaram a ser desenvolvidas recentemente através das recém-criadas Secretarias de 

Políticas para as Mulheres, Direitos Humanos e Igualdade Racial e ainda com pouca 

representatividade em estados e municípios.  

Assim, além dessas iniciativas, é importante que os educadores também abram espaço, 

a partir de rotinas escolares que coloquem essa temática em protagonismo, favorecendo o 

debate sobre o feminismo sem retulá-lo.  

2 Princesas que escrevem seus destinos: a obra infantojuvenil colansantiana 

Ganhadora de seis prêmios Jabuti , indicada para o Prêmio Hans Criatian Andersen em 

2014 e, em 2017, ganhadora do XVIII Prêmio Ìbero-americano de Literatura Infantil. A obra 

de Marina Colasanti incentiva o leitor a posicionar-se criticamente frente às novas realidades 

que surgem como resultado das interações sociais produzidas nesses novos tempos.  

Colasanti mostra empenho em fazer uma literatura que humaniza os leitores, 

resgatando a tradição dos contos de fadas, porém com um discurso que veste roupa nova, 

despertando inquietações e questionamentos, sem perder as afinidades com o passado, a 

tradição oral e popular.  Assim, a maioria de seus contos infantojuvenis segue a esteira dos 

escritores que optam por uma literatura questionadora, revelando em suas narrativas as 

relações convencionais existentes entre a criança e o mundo em que ela vive, questionando os 

valores sobre os quais nossa sociedade está assentada (COELHO, 2010). 

Ao analisar o protagonismo feminino dentro da literatura infantil brasileira, Lajolo 

(1989) enfatiza a importância de considerar a historicidade da condição feminina, apontando a 

“docilidade com que a literatura infantil espelha e reforça as sucessivas imagens de mulher 

endossadas em diferentes momentos da sociedade brasileira”. (p. 19).  

Assim como as autoras Lygia Fagundes Telles, Cecília Meirelles, Rachel de 

Queiroz, Lygia Bojunga Nunes, entre outras contemporâneas femininas, Colasanti encontra-

se, também, intensamente ligada à libertação da mulher por meio das ideologias de suas 

narrativas. Em seus livros, os assuntos sugestivamente nos remetem para o universo feminino. 

Deste modo, as suas narrativas se enchem de fantasias com a finalidade de discutir 

comportamentos sociais, frutos de convicções dominadoras. 
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Boa parte dos contos destinados a leitores em formação propõe uma (re)definição da 

condição feminina no mundo. Servindo como material didático que permite repensar a 

representação dos papéis de gênero na sociedade.   

 

3 A mulher ramada: novos tempos, novos destinos 

A seguir apresentaremos a análise de um dos contos da autora que permitem um 

diáloco com as questões de gênero. A mulher ramada faz parte da coletânea infantojuvenil 

Antes de virar gigante, publicada em 2001. A história se passa em um lugar longínquo, com 

personagens inominados e apresenta um único conflito central, ou seja, segue a mesma 

estrutura e sequência dos contos de fadas tradicionais.  

Um jardineiro realiza seu trabalho com muita disciplina, contudo nunca é notado 

pelos outros habitantes daquele reino: “Há damas e cavaleiros, mas ninguém o via afastado no 

jardim, confundia-se com as plantas, tão sozinho, pensou no dia que seria bom ter uma 

companheira” (COLASANTI, 2001, p. 27). 

Apesar da solidão, cumpria sua tarefa de cuidar das flores, para que elas ficassem 

sempre vistosas, mas lamentava por não ter ninguém para compartilhar a vida. Diante dessa 

falta, o jardineiro decidiu “cultivar uma companheira”. No dia seguinte, trouxe um saco com 

duas belas mudas.  Escolheu o lugar, cavou a primeira cova, com gestos sábios de amor 

enterrou as raízes. Quando os primeiros galhos despontaram, carinhosamente as podou, até 

que outros brotassem mais fortes.  

Durante meses trabalhou conduzindo os ramos de forma a preencher o desenho 

que só ele sabia, podando os espigões teimosos que escapavam à harmonia exigida. O 

jardineiro vai trabalhando na imagem de sua amada, sempre podando os excessos, conforme 

descrição a seguir: 

Aos poucos, entre suas mãos, o arbusto foi tomando forma, fazendo surgir 
dos pés plantados no gramado duas lindas pernas, depois o ventre, os gentis 
braços da mulher que seria sua. Por último, cuidado maior, a cabeça, 
levemente inclinada para o lado. O jardineiro ainda deu os últimos retoques 
com a ponta da tesoura. Ajeitou o cabelo, arredondou a curva de um joelho. 
Depois, afastando-se para olhar, murmurou encantado: - Bom dia, 
Rosamulher. (COLASANTI 2001. p. 10): 

Entende-se então que o jardineiro não estava mais sozinho, entre as plantas que 

ele cultivava, surgiu sua companheira, “moldada” segundo seus princípios e preferências. 
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Dessa forma, as imagens construídas a partir do trabalho artístico com a linguagem, permitem 

ao leitor uma associação com a realidade. Principalmente em relação aos padrões impostos às 

mulheres como forma de coibir qualquer conduta que fugisse ao que era esperado para elas. 

Como criação masculina, “Rosamulher” tinha a cabeça inclinada para o lado e não 

para frente. O amor que o jardineiro parece sentir por sua nova companheira apresenta um 

paradigma de dominação. Essa imagem simbólica é constante, como sendo um dos fios 

condutores da narrativa colasantiana. A interdição inicial motivará a busca pela liberdade.  

A admiração do jardineiro pela “Rosamulher “só aumentava. No inverno, todas as 

plantas descansavam, ainda assim, todos os dias, o homem ia visitá-la. Entretanto, o fiel 

jardineiro não pôde contemplar essa mudança, surge a primeira complicação no conto: 

E, mesmo no escuro da terra, as raízes acordaram, espreguiçando-se em 
pequenas pontas verdes. Mas enquanto todos os arbustos se enfeitavam de 
flores, nem uma só gota de vermelho brilhava no corpo da roseira. Nua, 
obedecia ao esforço do seu jardineiro que, temendo viesse a floração romper 
tanta beleza, cortava todos os botões. De tanto contrariar a primavera, 
adoeceu, porém, o jardineiro. E, ardendo de amor e febre na cama, inutilmente 
chamou por sua amada. (COLASANTI 2001. p. 08) 

Neste trecho, percebemos que todos os cuidados destinados a sua amada, 

impedia o desenvolvimento na planta. O amado cortava todos os botões, sempre contrariava 

a natureza. Todavia a mulher resiste às dificuldades. Muitos dias se passaram antes que 

pudesse voltar ao jardim. Quando afinal conseguiu se levantar para procurar por sua amada, 

o jardineiro percebeu que sua ausência havia feito a “Rosamulher” se desenvolver.  

Isso fez com que o jardineiro se surpreendesse, pois a “Rosamulher”, sem os 

seus cuidados parecia ainda mais bela: “Florida, pareceu-lhe ainda mais linda” (2001. p. 10). 

Perdida estava a perfeição do rosto, perdida a expressão do olhar, mas do seu amor nada se 

perdia.  Nunca “Rosamulher” fora tão rosa, seu coração de jardineiro soube que jamais teria 

coragem de podá-la. Nem mesmo para mantê-la presa em seu desenho. Então, docemente a 

abraçou descansando a cabeça no seu ombro. E esperou. O jardineiro envolvido por aquele 

contato se perdeu entre as folhagens.  

Em todo o conto, a plurissignificação é evidente, o trabalho com a linguagem e 

as imagens construídas permite uma correlação entre o discurso literário e as relações 

sociais, uma vez que enquanto vivia subordinada aos cuidados de seu criador, a rosa em 

nada se desenvolvia. Posteriormente, o leitor percebe que a personificação que ocorreu com 
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a rosa, que antes foi transformada em mulher, agora se reverteu. Diante disso, o jardineiro  

se entrega eternamente à amante, conforme o trecho descrito a seguir:  

E sentindo sua espera a mulher-rosa começou a brotar: lançando galhos, 
abrindo folhas, envolvendo-o em botões, casulo de flores e perfumes. Ao 
longe, raras damas surpreenderam-se com o súbito esplendor da roseira. Um 
cavaleiro reteve seu cavalo. Por um instante pararam, atraídos. Depois 
voltaram a cabeça e a atenção, remontando seus caminhos. Sem perceber 
debaixo das flores o estreito abraço dos amantes.  (COLASANTI 2001. 
p. 10) 

Percebemos que a tessitura narrativa de A mulher ramada apresenta o 

reconhecimento da experiência da mulher por meio de uma linguagem esteticamente 

trabalhada, conforme exemplificado a seguir: 

Verde claro, verde escuro, canteiro de flores, arbusto entalhado, e de novo 
verde claro, verde escuro, imenso lençol do gramado; lá longe o palácio. 
Assim o jardineiro via o mundo, toda vez que levantava a cabeça para ir ao 
trabalho [...]. E aos poucos, entre suas mãos, o arbusto foi tomando forma, 
fazendo surgir dos pés plantados no gramado duas lindas pernas, depois o 
ventre, os gentis braços da mulher que seria sua. (COLASANTI 2001. p. 10) 

Além disso, esta narrativa também apresenta uma herança de crenças e práticas 

ritualísticas sugeridas a partir das mudanças observadas nos dois personagens do conto. 

Entretanto, essas transformações destacam a inversão de papéis: ao invés da mulher render-se 

à imposição masculina, o homem entrega-se à sua beleza e aceita sua liberdade, ou seja, a 

história estrutura-se de acordo com as narrativas clássicas, porém a maneira de representar os 

sujeitos sociais se altera e se atualiza. A partir dessa configuração narrativa, o discurso 

ficcional reproduz valores e comportamentos também vivenciados externamente à obra 

literária. É possível localizar uma interpretação do contexto social no qual a mulher está 

inserida, construindo por meio de recursos enunciativos diferenciados, a representação da 

imagem feminina. A esse respeito, Lucia Zolin (2006, p. 126) ressalta as contribuições que 

essas novas representações trazem aos estudos culturais: 

De qualquer modo, seja representando a mulher como seres oprimidos, 
atados às amarras de ideologias, como a patriarcal, que subjugam o sexo 
feminino, seja a representando como figuras engajadas no processo de 
transformação social, reivindicando o direito de preservação da identidade, 
seja, enfim, representando mulheres liberadas, capazes de decidir o rumo que 
desejam imprimir à própria história.  

Essa representação comprometida é observada neste conto, pois sugere 

interpretações sobre a quebra de estereótipos por muito tempo conferidos a homens e 
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mulheres. E, em se tratando de obras voltadas para crianças e jovens, essas imagens vêm 

carregadas de simbologias e de forma subliminar. 

  Isso lembra os pressupostos defendidos pela crítica feminista, pois durante 

muitos anos, as mulheres foram as grandes narradoras que mantiveram vivas histórias 

milenares que propagavam valores patriarcais. Agora, na modernidade, as histórias aparecem 

estruturadas e amalgamadas pela própria vivência do feminino, no ato de viver. Isto é, 

propõe uma realidade outra, traça um retrato da memória coletiva que guarda um discurso 

que permite o questionamento em relação aos embates de gênero, ao mesmo tempo em que 

dialoga com as narrativas tradicionais, sem perder a fantasia e permitir a imaginação. Que 

segundo Nelly Novaes Coelho:  

A consciência desse poder criador é uma das bases da literatura 
infantojuvenil contemporânea que vem se revelando como um dos férteis 
campos de experimentação do verbal e do visual para a invenção de novos 
modos de ver, sentir, pensar, etc. A partir dessa nova interpretação da 
palavra como construtora do real, explora-se a técnica da intertextualidade 
(absorção de um texto antigo por um novo), técnica resultante de que não há 
texto original, pois cada texto novo depende visceralmente de um texto 
anterior a este. Nesta linha estão as sátiras, paródias ou reinvenção dos 
antigos contos de fadas, fábulas, contos maravilhosos, etc. (COELHO, 2001 
p. 103) 

       Uma nova forma de pensar, mas com características centradas nas bases do gênero 

maravilhoso, permite que uma nova atitude diante da vida seja engendrada. A literatura lúdica 

e metafórica para leitores de várias idades se oferece como espaço de confronto entre razão e 

imaginação. É nessa perspectiva que a literatura como prática de letramento é um das 

ferramentas adequadas  para a abordagem sobre igualdade de gênero no espaço escolar, 

ajudando a construir valores verdadeiramente democráticos. Antonio Cândido em sua obra 

Literatura e Sociedade repercutiu sobre essa questão, ao defender que “o fator social 

determina a matéria, que são o ambiente, os costumes, os traços grupais e ideias, que servem 

de veículo para conduzir a corrente criadora, como elemento que constitui o essencial da obra 

como obra de arte” (CANDIDO 2006). 

Conforme exposto, o conto A mulher ramada é uma narrativa que apresenta uma 

estrutura semelhante com os contos tradicionais surgidos há vários séculos, porém atualizada 

com novos discursos sociais, pois a protagonista assume funções até então não exercidas por 

nenhuma mulher e desafiam uma ordem já estabelecida. A partir do emprego de um tom lírico 

e suave e de uma ambientação medieval, a autora redesenha a intervenção do maravilhoso na 

resolução dos conflitos. A esse respeito Cecil Zinani (2006, p. 22) afirma:  
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Dominação e autoritarismo são elementos que envolvem as relações que 
permeia a situação da mulher em sociedade e que são questionadas em obras 
que procuram verificar como ocorre a representação feminina e que são 
apresentadas a partir de posicionamentos teóricos sempre convergentes, mas 
que apresenta como elemento comum a questão da diferença.  

 

Com base nessas ideias, a análise crítica dessa narrativa comprova que sua 

interpretação desencadeia reflexões de leitores de todas as idades. Nesse aspecto, à criança e 

ao jovem a representação desses valores é de fundamental importância, uma vez que a relação 

entre uma leitura mais superficial e outra mais profunda, sem dúvida contribui para a 

formação do sujeito, ajudando a ordenar novas experiências. 

 
4 Considerações finais 
 

A partir das análises apresentadas neste estudo, constatou-se que Marina Colasanti 

atualiza um gênero literário que é cultivado há muitos séculos: o conto de fadas. Essas 

histórias, no passado, apresentavam uma voz autoral masculina. As princesas apareciam 

marcadas pela submissão e subserviência à figura masculina. As que desobedeciam à ordem 

estabelecida eram punidas com castigos ou até mesmo com a própria vida. Este modelo 

perpetuou-se nas produções culturais e na sociedade como um todo, ajudando a legitimar a 

ideia de papeis sociais marcados pela tradição.  

A partir da análise do conto A mulher ramada intencionou-se explorar as várias 

significações que a obra literária infantojuvenil apresenta, e por meio dela é possível trazer 

para o espaço escolar uma temática que ainda é alvo de conflitos nas vivências dos alunos. 

Por meio da ficção, o mediador de leitura pode traçar relações com a realidade.  

Cabe ressaltar, que assim como esse conto, há outras obras de vários autores atuais que 

permitem o debate em torno das questões de gênero. Por isso, é fundamental que o Professor 

atualize e selecione obras que ajudem nessa discussão.  Desse modo, a literatura contribuirá 

para o desenvolvimento da educação estética e na assimilação de novos valores, pois o 

contato e a correta mediação dessas produções artísticas permitem ao sujeito refinar os 

sentimentos e harmonizá-los com sua natureza e a cultura. Isso ajudará na superação dos 

dilaceramentos registrados na sociedade moderna. 

Ademais, a escola é espaço privilegiado para se desnudar preconceitos, para 

questionar valores cristalizados ao longo dos anos e abrir espaço para discussões em torno da 
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igualdade de gênero que permitam a construção de relações sociais mais justas e isonômicas, 

formando seres humanos completos e não partes de uma engrenagem. 
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