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CONCEPÇÕES DE MÃES, PAIS E EDUCADORAS SOBRE DESENVOLVIMENTO 

INFANTIL E GÊNERO  

RESUMO: Desde muito cedo, a interação entre adultos e crianças é influenciada por 
questões de gênero. Esse é um aspecto importante do desenvolvimento infantil, uma vez que 
as concepções de gênero dos adultos podem possibilitar diferentes oportunidades de 
desenvolvimento para meninas e meninos. Na primeira infância, dois grandes contextos 
socializadores diretos fazem parte da vida da criança: a família, que é o contexto socializador 
primário, e a escola. Considerando o desenvolvimento infantil a partir de uma perspectiva 
cultural, esta pesquisa tem o objetivo de identificar e analisar as concepções de mães, pais e 
educadoras de crianças de dois e três anos de idade a respeito do desenvolvimento infantil e 
das relações de gênero na infância. Foram entrevistadas 40 mães - 20 de meninas e 20 de 
meninos - 40 pais, com a mesma distribuição, e 20 educadoras - dez de centros de educação 
infantil públicos e 10 de centros de educação infantil privados. Os dados foram analisados a 
partir das contribuições teórico-metodológicas da análise de conteúdo de Bardin. Os 
resultados indicam que as concepções sobre desenvolvimento infantil dos participantes 
influenciam as estratégias de cuidado utilizadas e as metas de socialização apresentadas por 
eles. Mães, pais e educadoras definem meninas e meninos de forma antagônica, porquanto 
afirmam que as meninas são delicadas, disciplinadas e gostam de brincadeiras de meninas, e 
que os meninos são indisciplinados, ativos, agitados e gostam de brincadeiras de meninos. 
Um total de 65% de mães e pais de meninas e 25% das educadoras afirmaram que utilizam 
diretivos sexistas na interação com meninas. Na interação com meninos, esse número se eleva 
para 95%, entre mães e pais de meninos e 65% das educadoras, o que indica que os meninos 
sofrem mais interferências em seu comportamento do que as meninas. Os participantes 
interferem nas ações das crianças e delimitam o que são atividades exclusivas de cada sexo 
quando as crianças manipulam brinquedos e roupas e acessórios considerados do sexo oposto 
e expressam comportamentos também considerados do sexo oposto. Os pais afirmaram que 
não interferem para que os filhos brinquem com crianças do mesmo sexo, entretanto, ao 
oferecer brinquedos diferentes para meninas e meninos, além de propiciar uma esteriotipia na 
forma de brincar, eles poderão contribuir para a segregação sexual entre as crianças durante 
as brincadeiras. Tais concepções devem ser consideradas em propostas de intervenção que 
visem à promoção do desenvolvimento infantil e relações de gênero mais equitativas.  
 

Palavras-chave: desenvolvimento infantil; gênero; pais; mães; educadoras. 
 

 

 

 

 

 

 

 



CONCEPTIONS BY MOTHERS, FATHERS, AND EDUCATORS OVER INFANT 
DEVELOPMENT AND GENDER 

ABSTRACT: As of an early stage, interaction between adults and children is influenced by 
gender questions. This is a relevant aspect of infant development, once gender conceptions by 
adults may make it possible for girls and boys to hold different opportunities for 
development. In the first childhood, two major direct socializing contexts take part of the 
child’s life: the family, which is the primary socializing context, and the school. Considering 
child development from a cultural perspective, this research focuses on identifying and 
analyzing the conceptions by mothers, fathers, and educators of children aged two and three 
years old concerning infant development and gender relationships in childhood. As many as 
40 mothers - 20 of whom of girls, and 20 of boys - 40 fathers, distributed similarly, and 20 
educators - ten from children’s public educational centers, and ten from private ones. Data 
were analyzed with theoretical-methodological contributions from Bardin’s analysis content. 
Outcomes signal that the conceptions on infant development by the participants have an 
influence over caretaking strategies utilized, and over socialization goals presented by them. 
Mothers, fathers and educators describe boys and girls antagonistically, inasmuch as they 
state that girls are delicate, well-behaved, and enjoy girls’ plays, whereas boys are badly-
behaved, active, agitated, and enjoy boys’ plays. A total of 65% of mothers and fathers, and 
25% of educators asserted that they use sexist directives for interaction with girls. In relation 
to interaction with boys, this rate goes up to 95%, between mothers and fathers, and 65% 
between educators, which leads to the conclusion that boys undergo more interferences in 
their behavior than do the girls. The participants interfere with children’s actions and 
delimitate which exclusive activities suit each sex when they handle with opposite-sex typical 
toys and clothing items, and express behaviors most often accounted as usual for the opposite 
sex, too. Parents stated that they do not interfere in their children’s choice to play with 
children of the same sex, yet, by offering boys and girls distinct toys, besides providing a 
stereotype in the way of playing, they will also contribute for sexual segregation among 
children during plays. Such conceptions may be seen in intervention proposals targetting 
infant development promotion, and more equitable gender relationships.       

 

Key-words: infant development; gender; fathers; mothers; educators. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCEPCIONES DE MADRES, PADRES Y EDUCADORAS SOBRE DESARROLLO 
INFANTIL Y GÉNERO  

RESUMEN: Desde muy temprano, la interacción entre adultos y niños está influenciada por 
cuestiones de género. Este es un aspecto importante del desarrollo infantil, puesto que las 
concepciones de género de los adultos pueden posibilitar diferentes oportunidades de 
desarrollo para niñas y niños. En la primera infancia, dos grandes contextos socializadores 
directos forman parte de la vida del niño: la familia, que es el contexto socializador primario, 
y la escuela. Teniendo en cuenta el desarrollo del niño desde una perspectiva cultural, esta 
investigación tiene el objetivo de identificar y analizar las concepciones de madres, padres y 
educadoras de niños de dos y tres años de edad a respecto del desarrollo infantil y de las 
relaciones de género en la infancia. Fueron entrevistadas 40 madres - 20 de niñas y 20 de 
niños - 40 padres, con la misma distribución, y 20 educadoras - diez de centros de educación 
infantil públicos y 10 de centros de educación infantil privados. Los datos fueron analizados a 
partir de las contribuciones teórico-metodológicas del análisis de contenido de Bardin. Los 
resultados indican que las concepciones sobre desarrollo infantil de los participantes 
influencian las estrategias de cuidado utilizadas y las metas de socialización presentadas por 
ellos. Madres, padres y educadoras definen niñas y niños de forma antagónica, ya que afirman 
que las niñas son delicadas, disciplinadas y les gustan los juegos de niñas, y que los niños son 
indisciplinados, activos, agitados y les gustan los juegos de niños. Un total del 65% de 
madres y padres de niñas y el 25% de las educadoras afirmaron que utilizan directivos 
sexistas en la interacción con niñas. En la interacción con niños, ese número se eleva para el 
95%, entre madres y padres de niños y el 65% de las educadoras, lo que indica que los niños 
sufren más interferencias en su comportamiento que las niñas. Los participantes interfieren en 
las acciones de los niños y delimitan lo que son actividades exclusivas de cada sexo cuando 
los niños manipulan juguetes y ropas y accesorios considerados del sexo opuesto y expresan 
comportamientos también considerados del sexo opuesto. Los padres afirmaron que no 
interfieren para que los hijos jueguen con niños del mismo sexo, sin embargo, al ofrecer 
juguetes diferentes para niñas y niños, además de propiciar una estereotipia en la forma de 
jugar, ellos podrán contribuir para la segregación sexual entre los niños durante los juegos. 
Tales concepciones deben ser consideradas en las propuestas de intervención que busquen la 
promoción del desarrollo infantil y relaciones de género más equitativas.  
 

Palabras-clave: desarrollo infantil; género; padres; madres; educadoras. 
 

 



SUMÁRIO 

INTRODUÇÃO...........................................................................................................  11 
   
CAPÍTULO I – FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA..................................................  17 

1.1 O processo de socialização......................................................................................  17 

1.1.2 Desenvolvimento infantil: uma perspectiva cultural............................................  32 

1.2 Concepções e práticas educativas de pais e educadoras.........................................  42 

1.2.1 O gênero como conceito e perspectiva.................................................................  52 

1.2.2 Gênero, práticas e cuidados infantis..................................................................... 

1.2.2.1. A família e o desempenho das funções maternas e paternas .......................... 

1.2.2.2 Práticas parentais: diferenças entre pais e mães................................................ 

1.3 Diferenças de gênero entre crianças........................................................................ 

1.3.1 Gênero e brincadeiras infantis.............................................................................. 

1.3.2 As instituições de educação infantil..................................................................... 
 

 54 

55 

61 

68 

91 

96 

OBJETIVOS................................................................................................................  103 

     Objetivo geral..........................................................................................................  103 

     Objetivos específicos...............................................................................................  103 
   
CAPÍTULO II – MÉTODO.......................................................................................  104 

2.1 Local........................................................................................................................  104 

2.2 Participantes............................................................................................................  104 

2.3 Instrumento.............................................................................................................  105 

2.4 Procedimentos éticos e de coleta de dados ............................................................ 

2.5 Método de análise dos dados................................................................................... 

2.5.1 Construção das categorias.................................................................................... 

 105 

107 

109 

CAPÍTULO III – RESULTADOS.............................................................................  111 

3.1 Dados sociodemográficos dos participantes...........................................................  113 

3.1.1 Dados sociodemográficos das mães e dos pais....................................................  113 

3.1.2 Dados sociodemográficos das educadoras...........................................................  117 

3.2 Concepções sobre desenvolvimento infantil...........................................................  120 

3.2.1 Fatores que influenciam o desenvolvimento infantil...........................................  120 

3.2.2 Estratégias de cuidado.........................................................................................  126 

3.2.3 Metas de socialização...........................................................................................  129 



3.3 Concepções de gênero.............................................................................................  132 

3.3.1 O que é ser menina e o que é ser menino.............................................................  133 

3.3.2 Atividades estabelecidas pelos participantes como sendo exclusivas de 

meninos ou de meninas................................................................................................. 

  

139 

3.3.3 Brincadeiras..........................................................................................................  145 

3.3.3.1 Análise de uma situação de brincadeira hipotética...........................................  145 

3.3.3.2 Tipos de brincadeiras........................................................................................  150 

3.3.3.3 Interferência para que a criança brinque com pares do mesmo sexo................  155 

3.3.3.3.1 Interação entre pares......................................................................................  156 

3.3.3.3.2 Interferência na interação entre pares ...........................................................  158 

CAPÍTULO IV- DISCUSSÃO DOS RESULTADOS..............................................  160 

4.1 Discussão: dados sociodemográficos......................................................................  160 

4.1.1 Dados sociodemográficos das mães e dos pais....................................................  160 

4.1.2 Dados sociodemográficos das educadoras...........................................................  162 

4.2 Discussão: concepções sobre desenvolvimento infantil.........................................  164 

4.2.1 Fatores que influenciam o desenvolvimento infantil...........................................  165 

4.2.2 Estratégias de cuidado..........................................................................................  178 

4.2.3 Metas de socialização...........................................................................................  189 

4.3 Discussão: concepções de gênero...........................................................................  200 

4.3.1 O que é ser menina e o que é ser menino.............................................................  200 

4.3.2 Atividades estabelecidas pelos participantes como sendo exclusivas de 

meninas ou de meninos................................................................................................. 

  

210 

4.3.3 Brincadeiras..........................................................................................................  219 

4.3.3.1 Análise de uma situação de brincadeira hipotética...........................................  220 

4.3.3.2 Tipos de brincadeira..........................................................................................  228 

4.3.3.3 Interferência para que a criança brinque com pares do mesmo sexo................  234 

CAPÍTULO V- CONSIDERAÇÕES FINAIS..........................................................  239 

REFERÊNCIAS..........................................................................................................  246 
   
APÊNDICES................................................................................................................  273 
   
ANEXO........................................................................................................................  279 



LISTA DE TABELAS 

 

 

Tabela 1- Média de idade dos pais................................................................................ 114 

Tabela 2- Estado civil dos pais e das mães................................................................... 114 

Tabela 3- Religião dos pais e das mães......................................................................... 115 

Tabela 4- Nível de escolaridade dos pais...................................................................... 115 

Tabela 5- Renda familiar dos pais e das mães.............................................................. 117 

Tabela 6- Renda familiar das educadoras..................................................................... 118 

Tabela 7- Capacitação que aborde relações de gênero-................................................ 119 

Tabela 8- Fatores que influenciam o desenvolvimento infantil.................................... 124 

Tabela 9- Subcategorias da interação............................................................................ 125 

Tabela 10- Estratégias de cuidado................................................................................. 128 

Tabela 11- Dificuldade de ser mãe: EPU e EPI............................................................ 128 

Tabela 12- Metas de socialização................................................................................. 131 

Tabela 13- O que é ser menina e menino...................................................................... 137 

Tabela 14- Utilização de diretivos sexistas.................................................................. 140 

Tabela 15- Situações em que são utilizados diretivos sexistas..................................... 144 

Tabela 16- Situação de brincadeira hipotética............................................................ 149 

Tabela 17- Tipos de brincadeiras................................................................................. 154 

Tabela 18- Brincadeiras: interação entre pares............................................................. 157 

Tabela 19- Interferência para que as crianças brinquem com pares do mesmo sexo... 159 



11 

 

INTRODUÇÃO 
 
 

 

Os contextos e as circunstâncias sociais oferecem diferentes possibilidades de 

desenvolvimento para as crianças (Rogoff, 2005). Durante a primeira infância, dois contextos 

socializadores se destacam: a família e a creche, e dentro deles, ressalta-se a importância dos 

adultos, como pais e educadores (Felipe & Guizzo, 2013). De acordo com Bradley e Putnick 

(2012), os adultos influenciam as crianças não só pelo que fazem, mas também pela forma 

como estruturam o entorno delas. Essa estruturação é influenciada pelas concepções sobre 

desenvolvimento infantil (Kobarg & Vieira, 2008) e sobre gênero (Costa & Antoniazzi, 1999) 

que pais e educadores têm e que variam de acordo com a cultura, a história e as 

especificidades contextuais.  

Pais e educadores apresentam práticas de cuidados diferentes para meninos e 

meninas que se relacionam com suas concepções de gênero a respeito do que é feminino e 

masculino (Sampaio & Vieira, 2010; Gomes, 2006). Essas concepções podem influenciar a 

reprodução de estereótipos de gênero pelas próprias crianças, pois elas já são capazes de 

realizar diversas rotulagens de gênero antes de completar dois anos (Tamis-Lemonda, Shrout, 

Bornstein, & Greulich, 2009). 

O uso de estereótipos e rotulações de gênero pode ser um grande problema social, na 

medida em que podem restringir potenciais aspectos do desenvolvimento infantil, uma vez 

que estímulos, objetos, brinquedos e oportunidades são oferecidos de formas diferentes para 

meninos e meninas (Carvalho, 2012; Schwengber, 2013). Essas rotulações, de acordo com 

Louro (2012), implicam naturalizações de diferenças e um exercício de poder e de 

hierarquização do feminino e do masculino que geram custos e perdas para toda a sociedade. 

O tema relações de gênero tem sido relevante, em nível nacional e internacional, e 

vêm mobilizando setores dos governos de âmbito municipal, estadual e nacional e dos 
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movimentos sociais. Também tem demandado da Academia investigações que possam ajudar 

a compreender o fenômeno e, consequentemente, refletir sobre o que está posto nas 

construções dos estereótipos de gênero desde a infância, e a necessidade de avanços que 

visem superar dicotomias e polaridades de gênero que podem limitar a autonomia e o 

desenvolvimento de diferentes potencialidades das crianças.  

Concomitantemente a isso, há um crescente reconhecimento de que a família, a 

comunidade e o governo têm interesses partilhados a desempenhar, no sentido de assegurar o 

desenvolvimento saudável de todas as crianças. Nesse sentido, a ciência da primeira infância 

apresenta um forte e crescente imperativo moral para a ação preventiva de potenciais riscos 

sociais e econômicos que interfiram no desenvolvimento infantil. O período da primeira 

infância é de grandes oportunidades e riscos para o desenvolvimento, e sua influência pode se 

estender por toda a vida. Durante os últimos anos, o conceito de desenvolvimento da primeira 

infância tem recebido atenção crescente em vários documentos e relatórios internacionais de 

alto perfil, incluindo a Declaração de Educação para Todos de Dakar (UNESCO, 2000), os 

Objetivos de Desenvolvimento do Milênio da Organização das Nações Unidas (Organização 

das Nações Unidas, 2000), a Comissão sobre Determinantes Sociais de Saúde da OMS 

(Comissão sobre Determinantes Sociais da Saúde, 2008), entre outros. Entretanto, apesar 

dessa evolução positiva, mais da metade dos governos do mundo não tem qualquer política ou 

mecanismo de coordenação relacionada à saúde e ao desenvolvimento da primeira infância, e 

aqueles que têm articulado políticas são normalmente guiados por declarações de intenções, 

em vez de planos implementados ou exequíveis (Shonkoff, 2010). 

O Brasil, nos últimos anos, tem desenvolvido programas nesse campo, dos quais se 

destaca o Plano Nacional da Primeira Infância (2010), que contempla a saúde das crianças em 

seus primeiros anos de vida. No entanto, esses documentos não abordam as especificidades de 

gênero relativas a meninas e a meninos durante a infância, e pesquisas têm mostrado que um 
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dos grandes problemas de saúde pública no Brasil é a violência de gênero. De acordo com 

Canesqui (2012), ‘gênero e saúde’ foi o terceiro assunto mais tratado na produção científica 

das ciências sociais e humanas em saúde no período de 1997 a 2007. Entretanto, essas 

pesquisas não mostram como ocorrem essas relações de gênero durante a infância.  

Paralelamente a isso, na área da Educação, as políticas globais de grande magnitude 

para a educação contemplam o gênero somente no que se refere ao acesso igualitário de 

meninas e meninos à escola e desconsideram a importância de introduzir a conscientização de 

gênero na concepção de uma educação de boa qualidade. A prática de professores que não 

tiveram discussões de gênero no currículo e na formação favorece a reprodução de valores e 

práticas que reafirmam distinções arbitrárias e assimétricas entre homens e mulheres. Isso 

indica a necessidade de uma formação específica para os professores, seja por meio de 

educação continuada ou em serviço, para tratar de temas relativos a gênero e sexualidade, já 

que eles fazem parte da rotina escolar e aparecem de modo imprevisível na sala de aula 

(Seffner, 2011). Tais reflexões também parecem ser válidas para os educadores que atuam em 

centros de educação infantil. 

Embora o Brasil não tenha uma lei que regulamente o trabalho voltado para a questão 

de gênero nas escolas, existem documentos que respaldam intervenções nessa área. Os 

Parâmetros Curriculares Nacionais (Brasil, 1998), considerados um marco da discussão da 

sexualidade no espaço escolar; o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/90); o 

Plano Nacional de Políticas para as Mulheres (Brasil, 2004); o Programa Brasil sem 

Homofobia (Brasil, 2004); o Caderno Gênero e Diversidade Sexual na Escola; e o Programa 

de Saúde na Escola – PSE (Brasil, 2008) são documentos que contribuem conjuntamente para 

promover a saúde, prevenir doenças e garantir os direitos humanos (Gesser, Oltramari, Cord, 

& Nuernberg, 2012). Esses documentos contemplam mais diretamente a escola, preterem os 

centros de educação infantil, pois essas discussões contemplam as crianças mais velhas, 
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escolares e adolescentes e desprezam as construções de gênero no início da infância. Estudos 

como o de Hilliar e Liben (2010), realizados nos Estados Unidos, mostram que simples 

declarações de professores de pré-escolas usando gênero, ao serem interpretadas pelas 

crianças, podem conduzir a fortes estereótipos de gênero e a fortes preconceitos intergrupais 

entre crianças.  

Os trabalhos que abordam a temática ‘relações de gênero na infância’ consideram a 

questão basicamente por duas perspectivas. Uma se refere à forma como estão sendo 

desempenhadas as funções maternas e paternas (Ex. Bustamante, 2005; Dantas, Jablonski, & 

Féres-Carneiro, 2004; Silva & Piccinini, 2007; Goetz & Vieira, 2008). Nesse sentido, o 

primeiro desafio consiste em superar uma visão universalista da família e considerar a mulher 

como sua cuidadora natural (Bustamante & Trad, 2007). A segunda forma de se estudarem as 

diferenças de gênero na infância é contemplando as próprias crianças. Aqui as brincadeiras 

infantis ganham destaque e é nesse sentido que Wanderlind, Martins, Hansen, Macarini e 

Vieira (2006) e Cordazzo e Vieira (2008) realizaram suas pesquisas.  

Outros estudos têm sido desenvolvidos com educadores na escola, que é considerada 

um espaço importante para a construção das relações de gênero (Louro, 2012; Louro, 2013; 

Felipe & Guizzo, 2013; Meyer, 2013; Meyer & Soares, 2013; Schwengber, 2013). Entretanto, 

poucos estudos abordam as relações de gênero na educação infantil, e aqueles que o fazem se 

referem, em geral, a crianças mais velhas e, paralelamente a isso, os estudos que contemplam 

a primeira infância, de acordo com Apple (2001) e Felipe e Guizzo (2013), referem-se a 

aspectos gerais do desenvolvimento infantil e, muitas vezes, apresentam concepções de 

gênero essencialistas. 

Partindo do pressuposto da importância da qualidade das trocas interativas na primeira 

infância (Ramos & Salomão, 2012; Cavalcante, Magalhães e Pontes, 2009) e do papel do 

educador para o desenvolvimento infantil, surge o interesse de se investigar como ocorrem 
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essas relações de gênero, nos primeiros anos de vida, uma vez que a polarização e a 

hierarquização das identidades de gênero são construídas desde a infância (Louro, 2013; 

Sabat, 2013).  

Destaca-se, então, a importância de se desenvolverem pesquisas sobre as concepções de 

gênero e desenvolvimento infantil de pais e educadores de forma concomitante, pois ambos 

são importantes agentes socializadores de crianças pequenas. Investigações mostram que o 

sexo da criança interfere tanto no estilo parental (Sampaio & Vieira, 2010) quanto nas formas 

de cuidar oferecidas por educadoras em pré-escolas (Gomes, 2006). Costa e Antoniazzi 

(1999) asseveram que as concepções dos pais em relação aos papéis de gênero determinam 

expectativas diferentes para meninos e meninas e influenciam o comportamento deles. 

A literatura apresenta uma variedade de nomenclaturas para tratar das concepções ou 

das crenças parentais. Às vezes, empregam, de forma indiscriminada, termos como crenças, 

ideias, cognições, etnoteorias, entre outros. Apesar de não haver um consenso quanto ao uso 

dos termos, de acordo com Seidl-de- Moura et al. (2004) e Kobarg e Vieira (2008), há um 

certo consenso de que as cognições parentais ou crenças parentais atuam como mediadores e 

influenciam práticas de cuidado e comportamentos parentais. (Seidl-de-Moura et al. 2004; 

Kobarg e Vieira, 2008). Além disso, elas acabam tendo efeitos sobre o comportamento das 

crianças e seu desenvolvimento.  

Nesta tese, optou-se por utilizar o termo concepções parentais como uma forma de 

transmitir uma conotação dinâmica em que estão implícitos fatores cognitivos e emocionais. 

Compreender como as concepções compartilhadas influenciam o desenvolvimento possibilita 

que costumes e cuidados realizados de forma aparentemente espontânea sejam verificados à 

luz das crenças específicas que lhes conferem significados (Martins & Vieira, 2010). 

Assim, o objetivo deste estudo é de identificar e analisar as concepções de mães, pais e 

educadoras de crianças de dois e três anos a respeito do desenvolvimento infantil e das 
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relações de gênero na infância. Conhecer as concepções de pais e de educadores sobre a 

infância e as relações de gênero pode auxiliar a elaborar propostas de atuação profissional que 

visem promover o desenvolvimento infantil e relações de gênero mais equitativas.  
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CAPÍTULO I 

 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

O presente capítulo está subdividido em três grandes partes que abordam: o processo 

de socialização, as concepções e práticas educativas de pais e educadoras e as diferenças de 

gênero entre crianças.  

 

1.1 O PROCESSO DE SOCIALIZAÇÃO  

 

Toda sociedade apresenta uma forma de criar as crianças que reflete os valores 

culturais locais. As crianças adotam crenças, sentimentos e comportamentos específicos de 

sua própria cultura por meio do processo de socialização (Newcombe, 1999). A Psicologia do 

desenvolvimento tem uma longa história de interesse em saber como as crianças são 

socializadas, e para seu estudo, desenvolveu várias abordagens teóricas e de pesquisa, 

caracterizadas por diferentes princípios básicos e formas de pesquisar concorrentes (Grusec & 

Davidov, 2010). 

De acordo com Sameroff (2010), a preocupação central das pesquisas sobre 

desenvolvimento humano é de como as crianças devem crescer para ser boas cidadãs que 

contribuam com a sociedade através do trabalho diligente, a vida familiar moral, a obediência 

civil e, mais recentemente, para serem felizes, ao mesmo tempo em que ofereçam tais 

contribuições. O motivo dessas preocupações foi o fato de haver muitos adultos que não o 

eram. Embora a atenção tenha sido dada à socialização e à educação de crianças, em última 

análise, essa preocupação era voltada para melhorar o desempenho de um adulto. Ou seja, 

pesquisava-se sobre a infância, mas sem visar ao bem-estar das crianças durante esse período, 

mas ao do futuro adulto. Dessa forma, a preocupação social sempre teve uma perspectiva de 
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tempo de vida. Essa preocupação continua a ser uma grande motivadora para que a sociedade 

apoie a pesquisa de desenvolvimento infantil, e a justificativa política para apoiar esses 

estudos é de que eles irão buscar a compreensão e a prevenção de problemas de 

comportamento que são caros para a sociedade. Com essa motivação e esse apoio, houve 

grandes avanços em nossa compreensão do comportamento intelectual, emocional e social de 

crianças, adolescentes e adultos. Além disso, esses entendimentos têm vários níveis, cada vez 

mais entrelaçados e que cortam as fronteiras entre as ciências sociais e as naturais. Entretanto, 

concomitantemente a essa preocupação, as pesquisas atuais contemplam o bem-estar das 

crianças durante o próprio período da infância.  

Grusec e Davidov (2010) descreveram as pesquisas sobre socialização a partir de uma 

perspectiva histórica e apontaram seis grandes grupos. Os primeiros estudos na área referiam-

se ao reforço, às unidades secundárias, à disciplina e ao estilo parental e se interessavam em 

como as crianças assumiam padrões e comportamentos como um meio de orientar as próprias 

ações. No estudo sobre estilos parentais, o foco consistia em saber qual seria a melhor forma 

de controlar os filhos a fim de alcançar resultados positivos de socialização. O segundo grupo 

defende que a socialização ocorre por meio da aprendizagem por observação e que independe 

da antecipação de recompensas, pois não se tem como impedir que a criança aprenda o que 

vê. Entretanto, estudos moveram seu foco de uma identificação, como resultado de algo 

adquirido, para um foco baseado em mecanismos mais cognitivos. A terceira perspectiva que 

contribuiu para o estudo da socialização foi a Teoria do Apego, que surgiu de uma 

perspectiva etológica e evolutiva. A quarta foi formada por estudos que compreenderam a 

relação entre pais e filhos como dotada de reciprocidade, uma vez que desejos e necessidades 

das crianças geram uma resposta dos pais e a forma como reagem às solicitações delas 

também reflete suas necessidades e desejos em um contínuo movimento. A quinta forma de 

socialização descrita deriva dos trabalhos relativos à instrução e ao ensino, mais 
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especificamente, como pessoas mais experientes orientam os menos para adquirir 

conhecimentos e habilidades. Nos últimos anos, surgiu uma sexto grupo de pesquisas sobre a 

socialização com o interesse, sobretudo, em investigar como pais falam a seus filhos sobre 

questões emocionais e sociais, supondo que essas discussões também possam ter um 

propósito didático para facilitar conhecimentos e habilidades avançadas das crianças nessas 

áreas.  

A partir dessa revisão, os autores mostram como o estudo da socialização foi 

fragmentado. E embora a relação das crianças com os pais e outros agentes de socialização 

sempre estivesse no centro das pesquisas sobre socialização, cada linha de estudo 

normalmente focava um aspecto diferente do relacionamento ou uma maneira particular de se 

relacionar com os outros. Apesar de a preocupação geral ser de como os agentes de 

socialização apoiam o desenvolvimento das crianças nas áreas social, emocional e intelectual, 

poucas interconexões entre várias abordagens têm sido realizadas.  

De acordo com Sameroff (2010), o entendimento histórico sobre o processo de 

socialização forçou reorientações conceituais. Aspectos que antes eram vistos de forma 

unidirecional, como o comportamento individual ser controlado por circunstâncias biológicas 

ou sociais, modificaram-se para perspectivas multidirecionais em que o comportamento do 

indivíduo reciprocamente muda tanto por circunstâncias biológicas quanto sociais. Os 

modelos atuais usados para entender como os indivíduos mudam ao longo do 

desenvolvimento têm aumentado em complexidade, passando do linear para o interativo e 

para sistemas dinâmicos multiníveis.  

Grusec e Davidov (2010) defendem uma forma de integrar tais abordagens e 

compreender suas discrepâncias. Eles propõem que os processos de socialização sejam vistos 

a partir da abordagem do domínio específico. Tal abordagem, de acordo com Gelman (2010), 

oferece um importante quadro para integrar e interpretar um grande e heterogêneo corpo de 
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achados de pesquisas. Outra abordagem que tenta dar conta dessa diversidade atualmente é a 

teoria unificada de desenvolvimento apresentada por Sameroff (2010), cuja proposta é de 

integrar mudança pessoal, contexto, regulação e modelos de representação do 

desenvolvimento. Essa teoria e sua representação esquemática, como o próprio nome já diz, 

propõe uma visão integral do desenvolvimento porque, ao longo do tempo, o corpo, o 

cérebro, a mente e o ambiente mudam de forma independente uns dos outros e em 

consequência da experiência com o outro. 

Devido aos avanços que ocorreram nas ciências biológicas e comportamentais, que 

tratam da primeira infância, Shonkoff (2010) afirma que o desafio atual é de diminuir a 

distância entre o que se sabe e o que pode ser feito para promover o desenvolvimento 

saudável das crianças. De acordo com o autor, as melhores práticas da atualidade deveriam 

ser tomadas como um ponto de partida para apontar e alavancar conceitos científicos e 

inspirar novas ideias. Assim, Shonkoff (2010) propõe o quadro de biodesenvolvimento, que 

apresenta uma abordagem integrada para enfrentar disparidades na aprendizagem, no 

comportamento e na saúde na primeira infância. O que o autor propõe, com base na 

abordagem integrada, é que se identifiquem os antecedentes e os caminhos causais que levam 

a disparidades na saúde, na aprendizagem e no comportamento, a fim de informar o 

desenvolvimento de teorias que possam, efetivamente, impulsionar a inovação nas políticas e 

nos programas. Essa preocupação vem estimulando cientistas a proporem paradigmas 

alternativos que unam, ao invés de dicotomizar, pesquisa básica e aplicada, como os 

apresentados por Shonkoff (2010), Guerra, Graham e Tolan (2011), Shonkoff e Bales (2011) 

e Dodge (2011). 

Neste capítulo, não se pretende discutir sobre a abordagem do domínio específico, da 

teoria unificada do desenvolvimento ou o quadro biodesenvolvimental para o estudo da 
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socialização, mas reunir as críticas e as proposições relativas a elas para compreender o 

próprio processo de socialização.  

De acordo com Grusec e Davidov (2010), crianças interagem com cuidadores e outros 

agentes socializadores em uma variedade de formas e contextos, e essas interações podem ser 

divididas em vários tipos ou domínios distintos, o que propicia que linhas aparentemente 

inconsistentes de pesquisas e teorias possam ser reunidas. Os domínios descritos pelos autores 

são: proteção, reciprocidade, controle, aprendizagem guiada e participação grupal. Os 

domínios, nesse caso, são diferentes formas de relações sociais ou interações sociais. Cada 

domínio é ligado primariamente a diferentes resultados de socialização. Por exemplo, um 

senso de identidade social estaria relacionado ao domínio de participação grupal. O grau em 

que cada domínio é frequentemente engajado ou enfatizado em diferentes comunidades é 

influenciado por fatores culturais. A parentalidade nos diferentes domínios de interação não 

tem a mesma qualidade, ou seja, pais que têm um bom desempenho em um domínio que 

envolve uma forma de interação com seu filho podem, não necessariamente, funcionar bem 

em outro domínio que envolve um tipo diferente de relação ou interação com a mesma 

criança.  

Gelman (2010) afirma que é um engano, por exemplo, falar de pais sensíveis à criança 

sem considerar as diferenças de perspectivas, pois a sensibilidade focada na aprendizagem 

guiada é diferente da focada na reciprocidade. O autor destaca que a interpretação casual deve 

ser crítica, pois, por exemplo, a mesma demonstração de carinho pode transmitir a proteção 

ou a participação do grupo. Ao dar uma explicação, o orador é forçado a escolher uma 

história causal particular, localizada em um domínio particular. Tal autor, ao discutir sobre o 

que é domínio, afirma que proteção, reciprocidade, controle etc. não são, a rigor, domínios, 

mas podem ser tipos-relações, objetivos, funções, valores ou focos de atenção. Nem todas as 

diferenças no processo social podem ou devem crescer até o nível do domínio. Assim, esses 
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diferentes tipos de conceitos não são, necessariamente, diferentes domínios de conceitos. De 

fato, muitas das atividades humanas podem ser entendidas em domínios múltiplos, porque os 

próprios humanos são, simultaneamente, psicológicos, fisiológicos, biológicos e seres 

espirituais. Uma sentença simples dirigida a uma criança por um cuidador pode informar a 

criança sobre o processo biológico, o estado psicológico, as construções sintáticas da língua 

falada, os nomes genéricos, os valores parentais, os sotaques regionais, e assim por diante. 

Dessa forma, vários tipos e níveis de informações são empacotados em um único sinal, 

multivalente, pois a linguagem humana permite a justaposição de pensamentos de muitos 

domínios, e o ser humano tem uma capacidade combinatória única que serve para unir 

representações e novos sistemas de conhecimento.  

Turiel (2010), ao criticar a abordagem do domínio específico, vai além, e apesar de 

elogiar a argumentação de que as combinações e as sobreposições em domínios não 

invalidam o carácter distintivo de cada domínio, refere que as grandes categorias não 

conseguem capturar a provável utilização de diferentes práticas parentais para diferentes 

situações e contextos. Segundo Turiel (2010), é pouco provável que os pais adotem uma 

forma geral para se relacionar com a criança que independa dos tipos de ações ou desejos por 

parte dos seus filhos em qualquer situação. Assim, as categorias são artificiais ou muito 

restritivas, por exemplo, a maioria dos pais é propensa a responder muito mais fortemente, 

assertivamente e com maiores esforços de controle se uma criança se envolve em ações que 

podem apresentar um perigo para os outros ou para si própria ou que são ilegais do que se as 

ações são relativas a ter boas maneiras, atividades diárias, como se vestir ou que 

desempenham atividades de lazer. Assim, o conceito de desenvolvimento deve ser trazido 

para essas análises e considerar como o domínio de proteção e de controle pode favorecer a 

socialização. Nesse sentido, o desenvolvimento não inclui somente o cumprimento e o 

enquadramento.  



23 

 

Grusec e Davidov (2010) entendem que a socialização é um processo bidirecional, e 

as crianças têm um importante impacto sobre o que os pais fazem e sobre a natureza da 

interação. As crianças têm características ambientalmente construídas e geneticamente 

determinadas, que alteram significativamente o comportamento parental e seus efeitos sobre 

elas. Portanto, esse é um processo complexo de interação. Dessa forma, as crianças também 

contribuem para a socialização do adulto. Gelman (2010) destaca esse aspecto da abordagem 

e afirma que a contribuição da criança para a interação social é central, e que o significado do 

comportamento deve ser considerado do ponto de vista dela. O autor aponta que, quando se 

foca na contribuição parental para o desenvolvimento, um perigo potencial é de que a criança 

seja vista como um consumidor passivo, do input do adulto - o quer dizer que ambiente faz 

todo o trabalho, e a criança é um mero receptor. Entretanto, pondera que a abordagem do 

domínio reconhece e requer que inputs ambientais estejam de acordo com as capacidades e as 

expectativas da criança.  

Turiel (2010) refere que, apesar de a abordagem apresentar um avanço, ao considerar 

o caráter bidirecional do desenvolvimento, faz isso de forma fraca, pois o compreende apenas 

no sentido de que os pais e outros cuidadores têm que levar em consideração as características 

da criança, como, por exemplo, seu temperamento e suas preferências, para modificar suas 

práticas. A visão forte, que esta pesquisa também defende, considera que as relações são 

recíprocas e ocorrem por meio de influências e de engajamentos com as perspectivas uns dos 

outros por meio da comunicação. Isso não significa dizer que ambas as partes estejam em um 

estatuto de igualdade ou que as influências são equilibradas, elas mudam com o tempo, e 

desequilíbrios ocorrem. Durante a adolescência, por exemplo, há mais argumentação, conflito 

e influências mútuas. Para analisar adequadamente a bidirecionalidade que envolve crianças, 

o autor afirma que é necessário levar em conta a forma de pensar das crianças tanto quanto as 

formas de interações sociais. A análise do desenvolvimento deve conectar formas de 
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pensamentos sociais com as formas de interações sociais, e as interações entre pais e filhos 

contribuem para formar domínios de pensamento social.  

Grusec e Davidov (p. 691) definem a socialização como “o processo pelo qual as 

crianças adquirem habilidades sociais, emocionais e cognitivas necessárias para a função na 

comunidade social”. Gelman (2010) afirma que um tema recorrente na abordagem do 

domínio específico é que o ajuste entre os objetivos maternos e os da criança - ou a falta de 

ajuste - tem importantes consequências. Assim, uma mãe que cria uma situação, como caindo 

dentro do domínio de controle, e exerce disciplina, pode perder sua eficácia se sua criança 

criar uma situação como caindo no domínio de proteção e procura conforto e alento. 

Turiel (2010) critica tal entendimento, porque se trata de encaixar a criança no sistema 

existente. Ele refere que tal definição enfatiza o cumprimento dos pedidos dos pais, a 

aceitação e a obediência a regras culturais, a internalização de valores, o ajuste para o grupo e 

a aceitação de rotinas, rituais, costumes sociais e práticas culturais. A ênfase nessa 

perspectiva serve para enviesar caracterizações das interações sociais em direção à harmonia 

social e à cooperação. Isso porque o desenvolvimento da criança é visto como um 

cumprimento e acomodação ao grupo. Os conflitos que existem seriam devido à socialização 

inadequada, pois a criança não teria aprendido a controlar seus impulsos nem a se comportar 

em sociedade. Por isso, Turiel (2010) defende que, se, de um lado, a harmonia social é um 

fator da vida social, de outro, o conflito também o é. Então, os conflitos sociais não são 

apenas uma consequência da pouca socialização, nem só se manifesta por desviantes que se 

engajam em comportamentos antissociais, mas também entre os grupos e dentro deles e se 

relacionam a diferenças de decisões pessoais, orientações sociais e práticas culturais. 

Conflitos familiares e desentendimentos entre os cônjuges na forma de se relacionar com os 

filhos são comuns. Quando crianças ou adolescentes se opõem, criticam ou tentam contornar 

diretivos dos pais, nem sempre é porque não foram devidamente socializados. Muitas vezes, 
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isso ocorre porque eles percebem algumas questões de forma diferente de seus progenitores, o 

que pode levá-los, inclusive, a escolhas produtivas na idade adulta. Isso sugere que as 

relações entre pais e filhos são multifacetadas, assim como são os processos de pensamento, 

emoção e desenvolvimento.  

Considerando que as relações humanas são multifacetadas, segundo Sameroff (2010), 

a maioria das teorias da visão unificada não faz previsões específicas nem especifica o que 

será necessário para explicar qualquer fenômeno do desenvolvimento. Trata-se de uma 

inversão da habitual postura empírica, na qual o pesquisador mantém o foco o mais estreito 

quanto possível e é menos forçado a ampliar o escopo de alguns resultados contraditórios. A 

postura teórica que o autor defende é de que os pesquisadores precisam estar cientes de que 

estão examinando apenas uma parte de um todo maior, formado por múltiplas interações de 

sistemas dinâmicos. O elemento central em cada esforço interdisciplinar é que as previsões de 

desenvolvimento bem-sucedidas de medidas psicológicas são altamente dependentes do 

contexto social e biológico. Uma abordagem unificada do desenvolvimento precisa, ainda, 

reunir contribuições da Sociologia, que compreende que os indivíduos são incorporados em 

redes de relações que condicionam ou encorajam seus diferentes aspectos; da Economia, que 

contribui com suas lentes de sistemas de oportunidades e analisa a disponibilidade de recursos 

como sistema educacional, opções de emprego e mobilidade social, que determina se os 

indivíduos têm a opção de usar suas competências prévias ou não; e da Antropologia, que 

analisa como diferentes culturas pensam sobre suas práticas. 

As colocações realizadas por Turiel (2010) a respeito da abordagem do domínio 

específico ajuda a compreender a socialização como um processo ainda mais amplo. O autor 

afirma que as caracterizações globais existentes da parentalidade e as formulações associadas 

ao desenvolvimento das crianças são limitadas. Entre alguns fatores, ele afirma que os pais 

são retratados como normalmente empregando uma orientação geral no crescimento, e na 
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disciplina de seus filhos, são vistos como exercendo a maior influência causal sobre o 

desenvolvimento das crianças; a bidirecionalidade da interação pai-filho não é enfatizada; as 

práticas parentais de educação dos filhos são os principais determinantes de mais ou menos 

sucesso da criança em se tornar membro competente da comunidade através do respeito, da 

conformidade, da adaptação ao grupo e da interiorização de regras, rituais, práticas e 

deferência à autoridade.  

Este estudo considera essas críticas na compreensão do processo de socialização e 

assume o entendimento de Grusec e Davidov (2010), que afirmam que, apesar de o foco ser 

sobre a socialização de crianças, qualquer principiante que se tornar parte de um novo grupo, 

independentemente da idade, passa por um processo de socialização. Além disso, o foco da 

socialização é na família e nos pais, não por considerá-los como os únicos responsáveis pelo 

desenvolvimento, mas por compreendê-los como os primeiros agentes socializadores. Assim, 

embora a socialização também ocorra em outros contextos, existe um argumento convincente 

de que o contexto primário é a família. Ademais, nesta pesquisa, a análise da socialização é 

aplicada além da família, considerando-se também a visão dos educadores sobre o 

desenvolvimento infantil, por considerar que ambos são importantes contextos socializadores 

de crianças pequenas.  

Apesar de a socialização ser um processo universal, seu conteúdo varia de forma 

sistemática. Cuidadores de todo o mundo compartilham o objetivo comum de guiar o 

desenvolvimento das crianças para que elas cresçam como membros saudáveis e contribuam 

para o bom funcionamento da vida na família e na comunidade. No entanto, os 

comportamentos que os cuidadores empregam como meio para esse fim variam amplamente 

entre os países e dentro deles (Lansford & Deater-Deckard, 2012). Esse processo ocorre em 

diferentes contextos, como a casa, a escola e o mundo geral, que oferecem experiências 
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típicas de cada ambiente e por meio de vários agentes socializadores, como pais, professores, 

pares e meios de comunicação (Ely & Gleason, 1997; Newcombe, 1999).  

Além das diferenças entre os contextos, mudanças temporais e históricas ocorrem em 

um mesmo contexto. Devido a essas contínuas mudanças que ocorrem nos contextos sociais e 

familiares, o tema das práticas educativas parentais continua relevante. Se, de um lado, as 

famílias procuram manter um padrão estável de relacionamento ao longo do tempo, 

preservando os valores parentais, de outro, apresentam mudanças na forma de interagir com a 

criança à medida que ela se desenvolve. Isso pode estar associado ao fato de que, à proporção 

que ela cresce, antigas expectativas e regras podem não ser mais aplicáveis e é preciso adaptá-

las às novas situações e as suas aquisições desenvolvimentais (Marin, Piccinini, & Tudge, 

2011). 

De acordo com Schnack e Ostermann (2010), o significado cultural atribuído pelos 

pais à infância também se vincula ao processo de socialização da linguagem e a diferentes 

espaços de desenvolvimento infantil. Com a análise de conversas e observações naturalísticas 

em duas famílias brasileiras, verificou-se que uma família entende a infância como uma fase 

de transição e crescimento, em que os adultos esperam a criança crescer para que possa 

participar plenamente das atividades realizadas por eles. Já na outra família, a infância era 

concebida como espaço de franca atividade, e as atividades dos adultos organizadas em 

função da criança. As autoras ressaltam que não defendem que uma ou outra concepção seja 

melhor, mas que, seja qual for a assumida, implica diferentes possibilidades e restrições.  

Washbrook, Waldfogel, Bradbury, Corak e Ghanghro (2012) também se debruçaram 

sobre o estudo da socialização e da linguagem e pesquisaram sobre o desenvolvimento de 

filhos de imigrantes na Austrália, no Canadá, no Reino Unido e nos Estados Unidos. Os 

achados sugerem que as diferenças entre países, nos resultados cognitivos, durante os anos da 

adolescência, documentados na literatura são muito menos evidentes durante os primeiros 
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anos de vida da criança. Os pesquisadores concluíram que a grande deficiência encontrada 

para os resultados de vocabulário, especialmente se a língua falada em casa é diferente da 

língua oficial do país, não é replicada para todos os outros resultados cognitivos não verbais. 

Assim, a razão para algumas dificuldades na competência linguística pode estar associada às 

políticas públicas, ao sistema de educação e a outras políticas de integração que possibilitam 

sucesso ou falha ao abordar essas diferenças. 

A socialização pode ser expressa de forma explícita, através da linguagem, em 

atividades cotidianas, como as instruções verbais que os pais dão aos seus filhos, por meio da 

própria linguagem a ser utilizada pela criança e pelas interações verbais que têm marcações 

sutis de papel, status e estruturas sociais. A socialização linguística explícita se inicia antes de 

a criança começar a falar. O processo de socialização por meio da linguagem apresenta-se de 

forma diferente para meninos e meninas. No comportamento linguístico de crianças e pais, as 

diferenças baseadas no sexo são geralmente implícitas e não óbvias. O tipo de socialização 

mais consistente, quando se trata de tipificar os papéis sexuais, é a socialização linguística 

indireta, pois ela é difundida, ocorre com frequência e não é facilmente reconhecida pelos 

participantes nem pelos observadores. Se, de um lado, espera-se que as mudanças sociais, 

econômicas e culturais influenciem o grau de tipificação explícita de sexo e discriminação 

sexual, de outro, a tipificação indireta de sexo mudou pouco, principalmente quando 

analisada a partir de concepções parentais (Ely & Gleason, 1997). 

Além do ambiente familiar, de acordo com Ely e Gleason (1997), a escola é um 

importante contexto socializador, pois estabelece novas regras de interação social e verbal e 

transmite conhecimento e práticas sociais e culturais importantes. Estilos narrativos 

assumidos pelas crianças são valorizados de forma diferente na escola e isso faz com que os 

educadores fiquem atentos a possíveis conflitos e sejam capazes de propiciar a diversidade 

cultural. 
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O processo de socialização da escola é destacado como um dos objetivos da educação. 

Seffner (2011) afirma que a escola tem duas grandes tarefas: a alfabetização científica e a 

socialização das crianças e dos adolescentes. Biesta (2012) também defende que a 

socialização é uma finalidade da educação, que está ao lado da qualificação e da subjetivação, 

que é entendida como um processo por meio do qual cada um se torna sujeito. Esses três 

processos ocorrem de maneira concomitante e não são neutros, porquanto a educação 

influencia a forma que cada um se torna membro e parte de ordens sociais, culturais e 

políticas. A socialização na escola pode ser explícita, quando, por exemplo, visa transmitir 

normas e valores particulares, ou implícita, quando transmitida por meio de programas e 

práticas educacionais. A escola propicia a continuidade da tradição e da cultura tanto em 

relação aos seus aspectos desejáveis quanto aos indesejáveis. A autora contrapõe a função 

socializadora com a de subjetivação e refere que esta última possibilita que cada um se torne 

mais autônomo e independente em seus pensamentos e ações.  

A socialização de gênero das crianças também é construída nas escolas, na 

convivência com os adultos e com os seus pares e em suas regras explícitas e implícitas. 

Carvalho (2012), analisando teses e dissertações sobre as diferenças de desempenho escolar 

entre meninos e meninas, afirma que certa homogeneidade na cultura escolar é verificada nas 

opiniões das professoras, que reafirmam, em suas práticas, diferenças de comportamento 

entre meninos e meninas e atribuem essas diferenças à socialização familiar. As professoras 

atribuem às famílias as origens da indisciplina e do fracasso escolar de meninos e neutralizam 

a escola no processo de construção de masculinidades e feminilidades. De acordo com 

Carvalho (2012), as próprias autoras de estudos sobre fracasso escolar e diferenças entre os 

sexos por vezes reproduzem a ideia de uma identidade de gênero construída fora da escola e 

que é apenas valorizada ou rejeitada pela instituição. Essas inferências são realizadas mesmo 
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quando o alvo de análise é a fala das educadoras, o que não permite o conhecimento de 

eventuais diferenças nas atitudes familiares ao escutar essas famílias.  

Existe uma vinculação explícita entre o respeito à diferença sexual e de gênero e a 

qualidade da aprendizagem. Diferentes características pessoais podem levar a estigmas que 

geram violência estrutural na escola, como cor da pele, religião, gênero, identidade sexual, 

etc. A orientação sexual, que foge do paradigma heterossexual hegemônico, é uma das 

maiores causas de agressão e violência simbólica na escola. É preciso estar atento ao fato de 

que os próprios alunos são egressos de famílias heterogêneas, que experimentam processos 

socializadores diferentes, que têm diferentes agregados e diferentes moralidades. Assim, as 

ações das educadoras, diante dessa diversidade, devem ser pautadas em princípios de 

equidade que promovem o ambiente escolar mais sadio para todos, capazes de diminuir 

preconceitos e situações de baixa autoestima que, potencialmente, podem afetar qualquer 

aluno, gerar tensão social e diminuir as chances de rendimento escolar (Seffner, 2011). 

Outros grandes agentes socializadores investigados por diversas pesquisas são a 

televisão e a mídia. A televisão apresenta um grande efeito socializador sobre as crianças, 

porque oferece uma grande variedade de contextos sociais e tudo o que a eles se associa, 

muito mais do que os contextos imediatamente vivenciados pela criança pequena. A televisão 

influência na utilização de roupas, de brinquedos e de jogos e é uma poderosa fonte de 

estereotipização dos papéis de gênero e dos comportamentos agressivos (Ely & Gleason, 

1997). Esses dados corroboram com o pensamento de Alves, Pinto, Silveira, Oliveira e Melo 

(2012), que afirmam que a violência é agravada por sua socialização e se contrapõe a 

estatísticas e a explicações centradas exclusivamente em teorias biológicas que, 

prematuramente, levam à justificativa de que os homens são mais violentos do que as 

mulheres por questões biológicas.  
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Outro agente socializador que vem se destacando cada vez mais nos estudos sobre 

socialização infantil são as próprias crianças. A importância dos pares para a socialização é 

um assunto que vem sendo sistematicamente tratado pela Sociologia da infância. Esse é o 

caso de estudos desenvolvidos por Mollo-bouvier (2005), Qvortrup (2010), Setton (2011) e 

Liveira (2013). Qvortrup (2010) comenta que a socialização infantil sempre foi um assunto 

comum à Psicologia, mas que o estudo da socialização pela Sociologia diferiria das pesquisas 

da área de desenvolvimento infantil, por dar mais visibilidade ao sujeito social infantil, 

compreendendo a infância como categoria social. As crianças fazem parte de mudanças 

sociais e, muitas vezes, são os alvos delas. Elas são sujeitos sociais e participam de sua 

própria socialização, mas também são reprodutoras e transformadoras da sociedade (Mollo-

Bouvier, 2005).  

Flynn e Whiten (2012) realizaram um estudo experimental para analisar as 

''microculturas'' em crianças pequenas e identificaram preditores biográficos, cognitivos e 

sociais que interferem na transmissão de informações entre pares de dois a quatro anos. A 

partir de um estudo experimental, em que as crianças realizavam determinada atividade, 

constatou-se que a aprendizagem por observação é a principal forma de aprendizagem social. 

Crianças mais velhas tiveram mais sucesso, foram mais assistidas, observaram mais os outros 

e, mais importante, foram mais fiéis ao método por meio do qual visualizaram outro para 

utilizar que as crianças mais jovens. Os autores descobriram que variações na aprendizagem 

social foram relacionadas à idade, à popularidade, à dominância, à impulsividade e à timidez, 

enquanto que outros fatores, como o sexo, a teoria da mente, a capacidade verbal e até mesmo 

imitatividade mostrou pouca associação com a variação na aquisição de informação das 

crianças. Assim, verifica-se o poder dos pares quando se socializam uns com os outros.  

A socialização na modernidade implica que o indivíduo encontre condições de forjar 

um sistema de referências que mescle essas diferentes influências como a familiar, a escolar, 
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a midiática, dos pares, entre outras. De acordo com Setton (2011), cada uma delas oferece 

lógicas, valores éticos e morais, mas é o indivíduo que dá sentido e articula essas redes, 

unificando suas experiências de socialização. Essa experiência pode ser coerente, mesclada e 

fragmentada e poderá envolver contradições e tensões que podem acontecer de maneira 

criativa, individual e coletiva. A pessoa assim não é a única capaz de dar sentido, mas ela é 

sempre uma sede possível de relações entre os sentidos. Compreender o processo de 

socialização dessa forma permite que indivíduo e a sociedade sejam compreendidos como 

duas totalidades articuladas histórica e socialmente.  

Diante dessa diversidade, segundo Sameroff (2010), nenhuma disciplina ou aspecto do 

desenvolvimento irá apresentar verdades definitivas nem ser um fim em si mesmo. Em vez 

disso, cada um pode explicar as influências do outro, porque, no final, nenhum pode existir 

sem o outro. Eles, mutuamente, constituem-se através de sua unidade e interpenetração dos 

contrários. Nesse sentido, os aspectos sociais e históricos ganham relevância quando tratamos 

do desenvolvimento infantil. Assim, a seguir, será mostrado como o desenvolvimento infantil 

vem sendo abordado pela perspectiva sociocultural, que destaca o poder das relações sociais, 

culturais e históricas sobre ele. 

 

1.1.2 DESENVOLVIMENTO INFANTIL: UMA PERSPECTIVA CULTURAL  

 

Neste capítulo, apontam-se algumas contribuições teóricas de estudos sobre o 

desenvolvimento infantil que consideram a cultura como mediadora da relação entre aspectos 

biológicos e socioambientais. Serão apresentadas, portanto, contribuições de abordagens 

transculturais, culturais e sócio-históricas. 

Segundo Rogoff (2005), as pesquisas iniciais que passaram a considerar a cultura 

como parte importante do desenvolvimento a compreendiam como um conjunto estático de 
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características que influenciavam secundariamente o indivíduo, e ela era tratada de forma 

genérica. A autora comenta que, a partir do modelo psicocultural de Whiting e Whiting 

(1979) e de Bronfenbrenner (1979), a questão cultural passa a ser tratada de forma mais 

profunda, pois ambas consideram que as diferenças pessoais e ambientais influenciam o 

desenvolvimento infantil. Entretanto, Rogoff (2005) argumenta que a relação entre o 

desenvolvimento cultural e o infantil nesses modelos era compreendida como de causalidade. 

Mesmo assim, a autora afirma que esses trabalhos foram de extrema importância, por 

influenciar as pesquisas sobre nichos de desenvolvimento e os primeiros trabalhos numa 

perspectiva sociocultural.  

A Psicologia do desenvolvimento se interessa pela forma como as predisposições 

biológicas herdadas e as influências sociais e culturais se relacionam com o desenvolvimento 

infantil, em especial, as influências advindas da família e da comunidade. De acordo com as 

abordagens culturalistas, o processo de desenvolvimento ocorre por causa de mudanças 

qualitativas, em que a criança não é um sujeito passivo às influências que recebe do ambiente, 

mas ativo, e a relação entre cuidador e criança é um processo coconstruído histórica e 

socialmente (Cole & Cole, 2004). Destacam-se também como ideias centrais da abordagem 

cultural a não separação entre cultura e cognição, a necessidade de contextualizar as pesquisas 

e a importância das contribuições interdisciplinares (Ribas & Moura, 2006).  

De acordo com Valsiner (2012), na Psicologia, a cultura é estudada diretamente pela 

Psicologia cultural, que a compreende como uma realidade subjetiva, e não, como algo 

externo ao indivíduo, e pela Psicologia transcultural, que compreende a cultura como 

diferentes contextos para o desenvolvimento. Assim, ora a cultura é tratada como uma 

entidade existente - “a cultura é” - ora é tratada como um processo de vir a ser - “a cultura 

conduz a”.  
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No campo das pesquisas transculturais, inserem-se as pesquisas sobre nichos de 

desenvolvimento. Harkness e Super (2006), com o fim de compreender a interface entre 

cultura e infância, desenvolveram um quadro teórico, a fim de superar as dificuldades de 

dicotomização entre cultura e indivíduo. De acordo com esse modelo, o ambiente em que a 

criança se desenvolve é constituído de três componentes ou subsistemas que operam juntos 

como um sistema que está funcionando dentro de aspectos da ampla cultura. São eles: 1- o 

setting físico e social que cada criança vive. Aqui os contextos físicos e sociais oferecem 

lugares e pessoas que constituem o ambiente de aprendizagem da criança; 2 - costumes 

culturalmente regulados de cuidado e educação infantil, que dão oportunidades para a criança 

adquirir várias competências; 3- a Psicologia dos cuidadores, incluindo pais e outros atores, 

como professores, que ofereçam cuidado à criança. As características psicológicas, 

particularmente as etnoteorias parentais, moldam as escolhas que os pais fazem em relação ao 

contexto em que essas crianças habitam e as competências que elas adquirem. As etnoteorias 

se referem a um contexto organizado de ideias que são compartilhadas pelos membros do 

grupo. Nelas, muitas vezes, estão implícitas as ideias tomadas como certas sobre o “natural” 

ou a forma “certa” de pensar ou agir, e elas têm fortes propriedades motivacionais para os 

pais (Harkness & Super, 2006). 

Partindo dos pressupostos descritos acima, Harkness et al. (2010) buscaram 

compreender diferenças culturais a partir das etnoteorias parentais em cinco países. 

Participaram da pesquisa mães dos Estados Unidos, da Coréia, da Itália, da Espanha e da 

Holanda. A variabilidade cultural na ocorrência de temas e práticas sugere que as crianças 

estavam aprendendo conjuntos distintos de habilidades, pois as mães das cinco amostras viam 

o desenvolvimento das crianças pequenas através de lentes culturais distintas. Suas 

etnoteorias de cuidado precoce e desenvolvimento assinalaram diferenças importantes para a 

aquisição de vários tipos de competência, incluindo competências cognitivas, inteligência 
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socioemocional e regulação do self em estado de excitação. Aprender, de acordo com essas 

mães, poderia ocorrer por meio de diferentes significados, o que, por sua vez, implica 

diferentes papéis para as mães.  

Harkness e Super também realizaram pesquisas transculturais com o objetivo de 

comparar as culturas ocidentais. As pesquisas transculturais, dentro de uma ampla categoria 

como a “ocidental”, oferecem a possibilidade de descobrir diferenças, semelhanças, temas e 

variações que fazem cada cultura parecer e ser reconhecida de forma distinta. A partir das 

comparações das etnoteorias parentais de amostras da Austrália, da Itália, da Espanha, dos 

Estados Unidos, da Suécia e da Holanda, verificou-se que as descrições mais frequentes nos 

grupos eram similares em todas as amostras. Ao mesmo tempo, resultados culturalmente 

específicos de descritores sugerem que cada comunidade tem suas próprias perspectivas sobre 

a natureza da criança. Isso indica que os temas sobre etnoteorias parentais provavelmente têm 

uma força do universal para o específico, que vão daquelas que são compartilhadas por pais 

nos seis países pesquisados, para os temas que são mais particulares de agrupamentos 

culturais ou são específicos de uma cultura particular (Harkness & Super, 2006).  

Sobre esses agrupamentos regionais, Harkness, Super e Van Tijen (2000) argumentam 

que a ideia de distinguir “mentes ocidentais” como oposição às não ocidentais é muito 

próxima do contraste de individualismo ou independência versus sociocentrismo, coletivismo, 

ou interdependência. Cada um desses constructos pode ser pensado como um metamodelo 

cultural, um aglomerado de ideias que caracterizam a cultura em um nível mais amplo e que 

deveria ter funções abrangentes para a organização do desenvolvimento humano e das 

relações sociais. Entretanto, os autores questionam a ideia de uma mente ocidental unitária e 

reexaminam o constructo de individualismo e sociocentrismo, através de uma análise de 

modelos culturais parentais de crianças em duas populações ocidentais e economicamente 

similares: uma, nos Estados Unidos, e outra, na Holanda. A partir de descrições parentais de 
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seus filhos, verificaram-se padrões de similaridade e diferença entre os dois grupos que 

invalidam tanto a suposta homogeneidade da mente ocidental quanto a integridade do 

individualismo e do sociocentrismo como dimensões transculturais de contraste.  

A coexistência de valores relativos à independência e à dependência sobre o 

comportamento das crianças também foi verificado entre mães romanas, o que evidencia o 

fato de o individualismo e o coletivismo não serem duas síndromes culturais conflitantes. 

Além disso, argumenta-se que pais pertencentes a grupos socioculturais que são orientados 

por um sistema de valores coletivistas podem ter expectativas sobre suas crianças que 

refletem valores individualistas, como conquista e independência, com o intuito de lidar com 

a sociedade moderna e suas rápidas mudanças (Penderi & Petrogiannis, 2011).  

As etnoteorias parentais sobre a infância são refletidas em diferentes contextos e 

atividades diárias das crianças (Raghavan, Harkness, & Super, 2010), entretanto, é importante 

estar atento para o fato de elas não serem sempre facilmente traduzidas em ação. Outros 

fatores intermediam essa relação como as características individuais da própria criança, as 

ideias de competências culturais e os fatores situacionais como o trabalho dos pais, 

composição familiar, entre outros (Harkness et al. 2010). 

Dessa forma, é difícil verificar diretamente as etnoteorias parentais, mas elas são 

intrinsecamente relacionadas a outros componentes do nicho. É possível compreender bem 

mais as etnoteorias usando-se múltiplos métodos para que se alcance uma validade 

convergente. Por sua vez, contextos e costumes da vida da criança são relativamente fáceis de 

ser acessados por meio de métodos como observação, manutenção de registros e entrevistas. 

Esses subsistemas do nicho de desenvolvimento podem a favorecer as bases para explorar 

mais diretamente as etnoteorias parentais (Harkness & Super, 2006).   

Uma oportunidade especial para se analisarem as diferenças da cultura e dos efeitos 

ambientais sobre o desenvolvimento das crianças são as populações imigrantes. Glick, 



37 

 

Hanish, Yabiku & Bradley (2012) buscaram conhecer como a migração dos pais afeta o 

desenvolvimento social nas famílias de imigrantes e fizeram um estudo longitudinal com, 

aproximadamente, 6.400 filhos de mães que migraram para os EUA. Os resultados revelam 

que as origens nacionais, os recursos da família e a idade da mãe ao chegar aos EUA são 

responsáveis por algumas das variações nos resultados sociais de seus filhos. A sociabilidade, 

por exemplo, foi menor entre as crianças cujas mães, ao chegarem aos Estados Unidos, 

estavam na adolescência ou na idade adulta do que entre os filhos de mães nascidas nesse 

país. Os resultados revelam que a socialização entre pares de mães, nos Estados Unidos, 

durante a adolescência, pode ser um sensível período para o desenvolvimento das 

competências parentais subjacentes que irão subsidiar futuras relações com seus filhos. 

O poder das etnoteorias parentais de organizarem os outros dois subsistemas do nicho 

- contextos e costumes de cuidado – é mais evidente nessas situações de migração. Nesse 

sentido, Raghavan et al. (2010) também fizeram um estudo com populações migrantes, mães 

indianas imigrantes e mães euramericanas e suas filhas. A partir da análise do nicho de 

desenvolvimento em três subsistemas - contexto, costume e psicologia dos cuidadores - 

verificou-se o poder do terceiro na situação em que outros aspectos da ampla ecologia, como 

o contexto e os costumes nele presentes, são virtualmente os mesmos para todos. A 

coordenação dos nichos de desenvolvimento oferecidos pelas etnoteorias parentais parece ser 

o centro do caminho do poder da cultura sobre o desenvolvimento da criança. Além disso, a 

transmissão intergeracional dos modelos culturais ocorre por meio do processo de 

internalização possibilitado pelo envolvimento das meninas nas atividades cotidianas. 

Rogoff (2005) comenta sobre as pesquisas realizadas por Harkness e Super e afirma 

que são estudos que se interessam pela forma como objetivos de diferentes comunidades e 

ideais sobre desenvolvimento das crianças se relacionam. Entretanto, a autora pondera que, 

apesar de se buscarem relações entre objetivos de certa comunidade e o desenvolvimento 
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infantil, comparando-os, não significa que cada comunidade tenha os mesmos objetivos e 

valores. Além disso, esse entendimento, segundo a autora, pode refletir a compreensão da 

infância como resultado ou como uma fase de preparação para a vida.  

Como pode ser verificado nos estudos descritos acima, na Psicologia, por vezes, o 

termo cultura é usado para se referir a determinado grupo que compartilha certas 

características. Valsiner (2012), ao falar sobre como a Psicologia considera a cultura, divide 

os estudos em três grupos. O entendimento descrito acima é compartilhado pelo primeiro 

deles. Ao se falar em uma cultura de determinado país, pode-se ter uma economia cognitiva 

pertinente à comunicação, entretanto, em termos analíticos, ela pode ser sempre questionada. 

Nesse sentido, a pessoa pertence à cultura e há certa similaridade entre as pessoas que a 

compartilham. Esse é o entendimento que prevalece nas pesquisas transculturais. A cultura 

aqui apresenta uma homogeneidade qualitativa, ao se considerar que seus membros 

compartilham o mesmo conjunto de características culturais e apresentam uma estabilidade 

cultural. Essas características colaboram para a possibilidade de se compararem grupos 

culturais homogêneos. A Psicologia transcultural apresenta generalizações indutivas que 

desconsideram os diferentes níveis de organização hierárquica da vida social. Aqui a cultura 

também pode ser compreendida a partir de um uso formal, extrínseco, de atribuição causal 

(Valsiner, 2012). 

A segunda forma como a Psicologia compreende a cultura, descrita por Valsiner 

(2012), é de que ela pertence à pessoa. Aqui ela é considerada um organizador inerente e 

sistêmico dos sistemas psicológicos pertencentes a cada indivíduo e funciona dentro do 

sistema intrapsicológico. Portanto é impossível precisar a que cultura a pessoa pertence.  

A terceira forma de se compreender a cultura, de acordo com Valsiner (2012), é 

entendendo que ela pertence à relação da pessoa com o ambiente, o que se constitui 

mutuamente como um processo de internalização e externalização. Esse entendimento vai ao 
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encontro da perspectiva de Rogoff (2005) que, em vez de equiparar a cultura à nacionalidade 

ou à etnicidade das pessoas, busca compreender a participação das pessoas nas práticas e nas 

tradições culturais. Para a autora, o desenvolvimento só pode ser compreendido à luz das 

práticas e das circunstâncias culturais de sua comunidade, que também se modificam. A 

autora critica as generalizações sobre o desenvolvimento humano a partir de teorias e de 

pesquisas sobre o assunto que tem como referência a classe média americana e a europeia. As 

pesquisas culturais têm contribuído para que se questione sobre a aplicabilidade desses 

resultados a outras circunstâncias, o que contribui para se superar a generalização, que supõe 

que o desenvolvimento humano ocorre de forma similar em todos os locais, o que permite o 

entendimento de que existem semelhanças e diferenças entre as comunidades. Além disso, 

esses trabalhos permitem compreender aspectos culturais da própria comunidade 

considerados naturais, como formas culturais que são construções, e não, algo natural. A 

abordagem cultural observa que comunidades culturais distintas esperam que as crianças 

desenvolvam atividades em momentos diferentes de seu desenvolvimento. Assim, os estudos 

da área de desenvolvimento infantil passam a levar em consideração as expectativas sobre o 

desenvolvimento infantil que se modificam de acordo com as circunstâncias e as tradições. 

Valsiner (2012) enfatiza a natureza dinâmica e processual da cultura nos processos 

psicológicos em nível intrapessoal, que envolvem o sentir, o pensar e o agir, e em nível 

interpessoal, referentes à relação com outros seres humanos. As pessoas se desenvolvem por 

meio de participações em atividades socioculturais de suas comunidades que, por sua vez, 

também se modificam. Cultura, aqui, envolve o que as pessoas fazem e observam, e seu 

caráter herdado é sempre relativizado pelos contrastes de delineamento entre as comunidades. 

Não se pode falar em diferenças entre comunidades a partir de uma única ou de poucas 

atribuições, visto que as práticas culturais são interdependentes e que as comunidades 

culturais e os indivíduos se modificam, inclusive, a partir do aprendizado com outras 
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comunidades. A cultura é compreendida como uma função psicológica humana, e o modelo 

bidirecional de transmissão cultural é assumido, pois é um transformador ativo de mensagens 

culturais (Valsiner, 2012).  

As contribuições da psicologia cultural se inserem nesse entendimento e é essa 

compreensão que se assume nesta tese. Conjuntos de princípios e organizações que compõem 

a sociedade e experiências pessoais, como sentimentos e pensamentos, são considerados 

como aspectos que ocorrem nas relações culturais e são dotados de cultura. Na Psicologia 

cultural, a pessoa é considerada individualmente com sua participação em instituições sociais. 

Nessa perspectiva, trabalha-se a partir de um modelo sistêmico do indivíduo em contexto 

social (Valsiner, 2012). Esse entendimento é compartilhado pelos estudos sobre 

desenvolvimento que adotam uma perspectiva sociocultural e histórica que visa examinar a 

natureza cultural da vida cotidiana. Deve-se, pois, examinar o significado e as funções dos 

eventos para dada comunidade, considerando sua estrutura cultural e seus objetivos locais, 

pois, sem isso, os estudos podem se tornar desprovidos de sentido (Rogoff, 2005).  

Além de este estudo seguir esse mesmo entendimento, os estudos de Harkness e Super 

(2006) também podem colaborar nesse mesmo sentido. Os próprios autores chamam à 

atenção para o fato de que, embora os estudos sobre nichos de desenvolvimento tenham se 

dedicado a estudos comparativos de entidades nacionais, seria possível utilizá-los para 

averiguar as diferenças internas dentro de um mesmo grupo. Os autores afirmam que, apesar 

de existir uma grande quantidade de investigações sobre diferenças na variabilidade cultural 

dentro dos países, diferenças regionais entre níveis socioeconômicos não são realizados 

dentro de um quadro cultural. Essa posição de Harkness e Super (2006) indica uma superação 

das críticas realizadas por Valsiner (2012) e Rogoff (2005) à abordagem transcultural, 

porquanto nela se consideram a heterogeneidade qualitativa entre os membros de determinada 

cultura e a organização hierárquica social. 
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Dodge (2011) assevera que, se, de um lado, uma das mais importantes contribuições 

da ciência do desenvolvimento é ter demonstrado como o contexto faz a diferença em torno 

dos resultados, pois resultados altamente válidos em um contexto podem ser inválidos em 

outros, de outro, ironicamente, ainda é preciso aprender que a pesquisa-intervenção realizada 

no contexto dos estudos de eficácia com os participantes voluntários, amostras limitadas e 

fidelidade à intervenção ideal não são prontamente generalizáveis para intervenções e 

implementações em ambientes comunitários. Mas que quanto mais as semelhanças 

permanecem, melhor será essa transição da teoria para a prática.  

A importância de tornar conhecimentos teóricos em práticas exequíveis faz parte do 

papel da Ciência de desempenhar aconselhamento político sobre a elaboração de respostas 

eficazes para os problemas sociais que afetam o desenvolvimento das crianças (Shonkoff & 

Bales, 2011). Esses esforços de traduzir os conhecimentos teóricos sobre o desenvolvimento 

infantil em conhecimentos práticos passam pela dificuldade de ora contextualizar os 

resultados, particularizando-os, ora comentar sobre aspectos comuns a diferentes realidades 

sociais e generalizá-los. A partir disso, verifica-se a pertinência do que afirmam Martins e 

Vieira (2010) sobre a importância de não se trabalhar com base em orientações radicais, 

universalistas nem relativistas, que focalizem variações e semelhanças entre e dentre 

indivíduos e comunidades. Os autores destacam a importância de se compreender como as 

crenças compartilhadas influenciam no desenvolvimento infantil, para que costumes e 

cuidados realizados de forma aparentemente espontânea sejam verificados à luz das crenças 

específicas que lhes conferem significados.  

Diante do exposto, verifica-se a importância de estudos que contemplem as 

concepções dos cuidadores, destacando-se a importância de mães, pais e educadores sobre o 

desenvolvimento infantil de forma contextualizada, pois elas se apresentam como um 
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elemento promissor para se conhecer como aspectos da ampla cultura são transmitidos para as 

crianças em seu cotidiano. 

 
1.2 CONCEPÇÕES E PRÁTICAS EDUCATIVAS DE PAIS E EDUCADORAS 

 

Muitos são os termos utilizados na psicologia para se referir a ideias implícitas que 

subsidiam o comportamento do indivíduo, entre eles destacam-se os termos “crenças”, 

“ideias”, “cognições” e “etnoteorias”. Há certo consenso entre os pesquisadores de que as 

crenças parentais atuam como mediadoras e influenciam práticas de cuidado e 

comportamentos parentais. Isso, por sua vez, acaba tendo efeito no comportamento das 

crianças e em seu desenvolvimento (Seidl-de-Moura et al., 2004; Kobarg & Vieira, 2008). 

Nesta tese, recorreu-se às contribuições de diversos estudos que utilizam 

nomenclaturas diferentes, como crenças, ideias, cognições, etnoteorias, entre outros, mas que 

compartilham da ideia de que elas podem influenciar o comportamento parental. Aqui, optou-

se por utilizar a nomenclatura “concepções” como uma forma de transmitir uma ideia mais 

dinâmica, em que estão implícitos fatores cognitivos e emocionais.  

Crenças e práticas que uma mãe adota podem apresentar certa continuidade e 

similaridade, como foi encontrado nos estudos desenvolvidos por Kobarg e Vieira (2008) e 

Martins, Vieira, Seidl-de-Moura e Macarini (2011). Porém, como foi observado no estudo de 

Bandeira e Seidl-de-Moura (2012), a relação entre crenças e práticas pode apresentar algumas 

incongruências que indicam que essa relação deve ser analisada com cautela, sem indicar, 

necessariamente, uma continuidade ou causalidade entre o que as mães pensam e fazem.  

As sociedades tipicamente incluídas nas pesquisas sobre desenvolvimento, quase 

sempre, são muito semelhantes. As famílias costumam aderir à mesma organização de base, e 

os pais desempenham os mesmos papéis fundamentais e compartilham os mesmos objetivos 

para seus filhos. Isso porque, atualmente, o que se sabe, por meio de estudos de base 
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populacional sobre o desenvolvimento da criança, vem de estudos cuja maioria é feita em 

países desenvolvidos. A edição especial da Revista Child Development de 2012, com o 

objetivo de contribuir com essa lacuna, examina contextos proximais e influências em vários 

domínios do desenvolvimento e do bem-estar das crianças em uma ampla gama de países em 

desenvolvimento. O instrumento utilizado nos trabalhos foi o Multiple Indicator Cluster 

Survey (MICS), um representante de amostras nacionais e que propicia a comparação de 

dados internacionais de pesquisas domiciliares para examinar os fatores de proteção e de risco 

do desenvolvimento da criança em países em desenvolvimento (Bornstein, Britto, Nonoyama-

Tarumi, Ota, & Petrovic, 2012). 

Bornstein e Putnick (2012) examinaram os domínios de cuidado cognitivo e 

socioemocional em mais de 127 mil famílias com crianças menores de cinco anos de 28 

países em desenvolvimento. As mães variam amplamente no envolvimento do cuidado 

cognitivo e socioemocional e se envolvem mais com os aspetos socioemocionais do que com 

as atividades cognitivas. Nos países com níveis de índices de desenvolvimento humano (IDH) 

mais baixos, a discrepância entre cuidado cognitivo e socioemocional foi maior. A forma 

mais comum de cuidado foi não deixar o filho sozinho, brincar e levá-los para fora de casa. 

Isso foi relatado por mais da metade das mães. Menos da metade (47%) das mães, em todos 

os países, disseram que passaram um tempo com seus filhos nomeando, contando ou 

desenhando nos três últimos dias. No total, apenas 25% das mães disseram ter lido para seus 

filhos nos últimos três dias, mas os percentuais, dentro de cada país, variaram bastante. As 

mães de todos os países de alto IDH são duas vezes mais propensas a ler para os filhos do que 

as de todos os países com IDH baixo. No estudo conduzido por Bornstein e Putnick (2012), 

em que foram investigados a expectativa de vida, o nível educacional e o PIB dos países 

pesquisados, apenas o PIB foi mais consistente e unicamente associado ao cuidado cognitivo 

e socioemocional. 
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Diante desses resultados, Bornstein e Putnick (2012) ponderam que os cuidados com a 

cognição ou a prática de cuidado podem ter o mesmo ou diferentes significados em contextos 

diferentes. Os autores exemplificam dizendo que, em alguns lugares, os pais poderiam exibir 

envolvimento socioemocional cantando para uma criança, enquanto outros poderiam 

demonstrar afeto fisicamente. Essas diferenças têm a mesma função, que é de fazer com que 

as crianças se sintam amadas, valorizadas e aprovadas pelos pais em suas respectivas 

sociedades. Além disso, ao lado de aspectos quantitativos da prestação de cuidados, os 

aspectos qualitativos também são muito importantes. Mães podem se assemelhar na 

frequência com que brincam com seus filhos, mas se diferenciar no nível de desafio que 

oferecem às crianças. Uma mãe pode solicitar sequências de alto nível e ajudar a criança a 

avançar em suas habilidades, enquanto outra pode demonstrar brincadeiras com baixo nível 

de desafio. Além de considerar a forma e o nível da prestação de cuidados, é fundamental 

considerar o calendário e o conteúdo da prestação de cuidados com respeito a atividades em 

curso para crianças. 

Verifica-se que a diversidade de similaridades e diferenças nas concepções e nas 

práticas parentais são enormes, e isso tem uma influência direta sobre o comportamento das 

crianças. Nesse sentido, é importante considerar não apenas os aspectos quantitativos dos 

cuidados oferecidos, mas também os qualitativos, em que seus significados são analisados.  

Além das pesquisas internacionais, como os estudos citados acima, estudos nacionais 

têm contemplado as famílias de baixo nível socioeconômico no Brasil. De acordo com Bem e 

Wagner (2006), famílias de camadas populares vivenciam uma idiossincrasia com o meio em 

que vivem que reflete e é refletida nos padrões interacionais de seus membros. As autoras 

fizeram uma revisão da literatura sobre as estratégias educativas utilizadas por mães e pais de 

baixo nível socioeconômico e constataram que a literatura tem se concentrado 

preponderantemente em estudar a realidade de famílias da classe média. Seus resultados são 
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utilizados como padrão de organização familiar. E como isso ocorre, é comum que as 

comparações feitas com esse modelo sejam interpretadas como déficits de funcionamento 

familiar. Consequentemente, famílias de baixo nível socioeconômico, que não seguem o 

mesmo padrão, ficam expostas a tais avaliações. “Partir do pressuposto de que o nível 

socioeconômico e o contexto estão implicados diretamente na construção da parentalidade é 

superar a distorção de que as diferenças encontradas são devidas a déficits ou desvios” (Bem 

& Wagner, 2006, p. 69-70).  

Estudos empíricos como o de Carvalho-Silva, Batista e Alves (2014) e Carmo e 

Alvarenga (2012) buscaram contribuir com o conhecimento das práticas de mães com baixo 

nível socioeconômico. Carmo e Alvarenga (2012) investigaram as práticas educativas 

coercitivas de 40 mães de crianças de cinco e seis anos de idade - 20 de nível socioeconômico 

baixo, e 20, de nível socioeconômico médio/alto. As mães dos dois níveis apresentaram 

diferenças quanto às práticas utilizadas, e mães de nível socioeconômico baixo utilizam mais 

a punição física. Isso pode ocorrer devido ao elevado stress e à agressividade dos pais 

causados pelas próprias dificuldades que o baixo nível socioeconômico provoca, como 

dificuldades materiais, condições de moradia precária e vivência de maior índice de violência 

no bairro. Além disso, as mães podem empregar tal estratégia por acreditarem que os filhos 

precisam de mais controle porque vivem em ambientes com alta taxa de violência.  

Carvalho-Silva et al. (2014) pesquisaram a relação que mães de família de baixo nível 

socioeconômico, que moram em territórios de alta vulnerabilidade social na periferia de São 

Paulo, estabelecem com a escola. Os resultados indicaram que elas apresentam expectativas 

positivas sobre a escola e a escolarização dos filhos. Tais valores se refletem no 

comportamento das mães que buscam assegurar o acesso das crianças à escola e a 

permanência nelas. Elas também comentaram que o tráfico é uma realidade presente na vida 

das famílias, em que crianças presenciam o uso de drogas por parte dos jovens, o que faz com 
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que as mães temam que eles passem a consumir também. Mães protagonistas valorizam 

aspectos que possam indicar a qualidade do ensino, entretanto, só as que possuem mais 

recursos podem fazer escolhas e hierarquizações. Isso depende do seu status no bairro, dos 

contatos com os agentes públicos, com algum professor etc. e do conhecimento que tem do 

próprio funcionamento e da organização do sistema de ensino e das escolas. As estratégias 

das mães para garantir estudo aos seus filhos oscilam entre o capital das relações sociais que 

têm e o conhecimento de seus direitos para poder colocar em prática. O primeiro tipo de 

estratégia está sendo dificultado por causa do rigor no processo de setorização de matrículas 

que a condiciona à proximidade entre a residência e a escola. 

Os estudos que investigam as concepções e as práticas parentais são realizados tanto 

em relação a aspectos gerais do desenvolvimento, como nos trabalhos inicialmente citados, 

quanto abordando temas específicos sobre o desenvolvimento. Entre esses últimos, destacam-

se alguns estudos que tratam de temas como afeto/cognição e temperamento.  

Para Gracioli e Linhares (2014) e Klein & Linhares (2010), o temperamento é uma 

variável pessoal que interage com variáveis ambientais e influencia diferentes áreas do 

desenvolvimento infantil e o ajustamento saudável da pessoa. Como constatado por 

Cosentino-Rocha e Linhares (2013), Klein & Linhares (2010) e Gracioli e Linhares (2014), a 

abordagem mais utilizada nos estudos sobre temperamento é a psicobiológica. 

De acordo com uma revisão sistemática da literatura realizada por Klein e Linhares 

(2010), que investigaram a relação entre temperamento e desenvolvimento, tal relação tem 

sido amplamente estudada, principalmente na fase entre zero e quatro anos, com amostras não 

clínicas. A metodologia usualmente empregada é a de questionários respondidos, a maioria 

pelas mães. Por sua vez, Gracioli e Linhares (2014) fizeram uma revisão sistemática de 

estudos empíricos que investigaram a relação entre temperamento e problemas emocionais e 

de comportamento em pré-escolares. Os estudos revelaram uma relação direta do 
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temperamento com ambos os problemas e especificaram os tipos de problema. Porém, alguns 

fatores, como o nascimento prematuro, o nível de cortisol salivar, o transtorno do autismo e 

variáveis psicossociais como baixo nível de socioeconômico e depressão materna, são fatores 

moderadores dessa relação. Isso indica que essa relação deve ser estudada de acordo com o 

contexto sociocultural em que a criança está inserida. 

Seabra-Santos e Almeida (2014) investigaram como mães, pais e professores de 

crianças de dois a sete anos avaliam o temperamento das crianças. Altas correlações foram 

encontradas em cuidadores que observam as crianças em um mesmo contexto e baixa 

correlação entre as concepções de adultos que as observam em contextos diferentes. Tal 

resultado indica a necessidade de obter informações sobre a criança em diferentes contextos. 

Os achados revelam uma variabilidade do comportamento da criança em função do ambiente, 

pois eles apresentam características específicas que propiciam respostas diferentes. Isso 

ocorre porque, na escola, a criança tem a oportunidade de interagir com um maior número de 

pessoas e de atividades estruturadas. Tais condições possibilitam que as educadoras percebam 

a criança por um ângulo diferente do dos pais, o que gera o seguinte questionamento: até que 

ponto é o comportamento da criança que muda ou é a lente de quem percebe? Conhecer as 

diferenças concepções sobre o desempenho e o temperamento da criança por meio de pais e 

educadores, ao mesmo tempo, possibilita o conhecimento de suas características, que podem 

ser modificadas de acordo com o estímulo oferecido. Isso indica um aspecto positivo da 

discordância entre pais e educadores.  

O temperamento de crianças também está sendo apontado como um fator importante 

nas diferenças das práticas adotadas pelas mães para lidarem com o comportamento do filho. 

Alvarenga e Piccinini (2007) avaliariam a prática materna de mães de crianças com 30 meses 

e verificaram que as práticas não facilitadoras (coercitivas e não contingentes) são preditoras 

de problemas de externalização, e as facilitadoras (reforçadoras, assertivas e contingentes) são 
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preditoras de competência social. Nesse mesmo sentido, Malhado e Alvarenga (2012) 

investigaram a relação entre o temperamento de bebês, todos do sexo masculino, aos oito 

meses, e práticas educativas maternas aos 18 meses do Nordeste do Brasil. Algumas 

características do temperamento dos bebês foram associadas a práticas educativas utilizadas 

pelas mães. O temperamento fácil é associado a práticas facilitadoras e amenas que estão 

associadas ao desenvolvimento social pleno da criança, enquanto o retraimento do bebê 

esteve associado a práticas educativas não facilitadoras. Tais estudos possibilitam reconhecer 

que aspectos do temperamento infantil podem implicar a adoção de estratégias educativas 

maternas que são mais ou menos favoráveis ao desenvolvimento infantil.  

O temperamento da criança também tem sido investigado em relação ao sexo. 

Cosentino-Rocha e Linhares (2013) fizeram uma revisão sistemática sobre o efeito do 

temperamento e do gênero no desenvolvimento. A partir de uma revisão de estudos empíricos 

publicados entre os anos de 2004 e 2009, verificou-se que meninas e meninos apresentam 

diferenças nos traços de temperamento. Os meninos apresentam escores maiores do que as 

meninas nas dimensões emocionalidade negativa, impulsividade, atividade e comportamento 

de aproximação. Já as meninas apresentaram maiores escores nas dimensões medo, 

cooperação e humor positivo. O estudo mostrou que a fonte de informação sobre o 

temperamento, a amostra de crianças com desenvolvimento típico ou em risco biológico ou 

psicossocial e o contexto econômico e social podem mediar a relação entre o temperamento e 

o gênero e ampliar ou diminuir as diferenças de gênero expressas no temperamento. As faixas 

etárias investigadas se concentram do período do nascimento até os nove anos.  

Verifica-se que os estudos que tratam da temática do temperamento, ainda que sejam 

orientados por abordagens psicobiológicas, indicam diversos fatores socioambientais que 

podem mediar a relação entre o temperamento da criança e as práticas parentais adotadas. 

Outro tema abordado sobre as práticas parentais é o afeto, que pode ser associado à cognição, 
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a depender da abordagem utilizada que pode tratá-los como tendo mais ou menos relação 

entre si. 

De acordo com Brazão (2015), há uma concordância entre as diversas teorias 

psicológicas do desenvolvimento, no que tange à importância do afeto para a socialização da 

criança. Aqui também se incluem as teorias de base genética. Embora não haja uma 

concordância entre as teorias psicológicas sobre a relevância do afeto no desenvolvimento, 

estudos com bases em teorias desenvolvimentais revelam que ele exerce um papel 

fundamental no desenvolvimento humano, não apenas no que tange à socialização, mas 

também como um fator intrínseco ao próprio processo de desenvolvimento e integração na 

sociedade.  

Mendes e Pessôa (2013) discutem que o afeto é uma dimensão fundamental dos 

cuidados e das práticas parentais oferecidos à criança no cotidiano e que se refletem em seu 

desenvolvimento. Os autores, que fizeram uma pesquisa com mães da cidade do Rio de 

Janeiro, asseveram que é sobremaneira importante os pais identificarem o afeto e sua 

comunicação como aspectos importantes do desenvolvimento, porquanto suas crenças 

interferem na forma como os pais propiciam ou não isso aos seus filhos. Portugal e Isabel 

(2013) falam sobre a importância de o afeto ser transmitido por meio da comunicação verbal 

e não verbal, e que esta última forma é mais poderosa ainda. Esse aspecto foi mencionado de 

forma indireta, em um estudo desenvolvido pelos autores, em que eles abordaram a 

comunicação entre pais e filhos. Atitudes tanto de pais quanto de filhos são potencializadoras 

de boa ou má comunicação entre ambos. As autoras destacam a importância das crenças, das 

estratégias de cuidado e das metas de socialização dos pais na construção do processo de 

socialização da emoção como alicerce para um desenvolvimento infantil saudável.  

O afeto assegura que outras fases do desenvolvimento aconteçam. Ele é também o 

principal elemento para a superação das mudanças desenvolvimentais que ocorrem ao longo 
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da vida (Gomes, 2014). Nesse sentido, autores como Jacob, Loureiro (1996), Tacca, Branco 

(2008), Portugal, Isabel (2013) e Gomes (2014) defendem a indissociabilidade entre a 

cognição e o afeto. Tais estudos apresentam alternativas para o determinismo biológico. De 

acordo com Tacca, Branco (2008) e Gomes (2014), a abordagem sociocultural construtivista 

considera a relação cognição-afeto como uma unidade construída por meio da interação da 

criança com seu meio. Gomes (2014) problematiza a dicotomia entre cognição e emoção 

existente na escola, que, quando considera a “emoção” como um elemento perturbador ou um 

empecilho para o processo de aprendizagem, apresenta-se como um serviço para desenvolver, 

especificamente e de forma limitada, o cognitivo, como se atribuísse o afeto a uma dimensão 

interna da criança. Tacca e Branco (2008), a partir de um estudo com alunos do segundo ano, 

identificaram crenças, valores e práticas dos professores que interferem diretamente na 

aprendizagem dos alunos. Os autores defendem que, no processo de aprendizagem propiciado 

pelo professor, a criança aprende quando interage com o outro social mais experiente e que 

oferece apoio emocional e operacional concomitantemente. Assim, ela aprende a partir de 

uma unidade pensamento-emoção.  

Jacob e Loureiro (1996) enunciam que o processo de aprendizagem e o consequente 

desempenho escolar estão intimamente relacionados ao processo de desenvolvimento e 

funcionamento afetivo da criança. Para os autores, a forma como a criança lida com novos 

desafios e dificuldades no processo de escolarização está relacionada à qualidade ou à 

dificuldade afetiva das relações que ela constrói em seu meio.  

Há estudos que só investigam as práticas educativas exercidas pelas mães e pelas 

educadoras. Por essa razão, Bandeira, Seidl-de-Moura (2012), Melchiori, Alves, Souza, 

Bugliani (2007), Seabra-Santos e Almeida (2014) alertam para a necessidade de se incluírem 

as crenças dos homens nessas pesquisas. Bandeira e Seidl-de-Moura (2012) investigaram as 

concepções de investimento e práticas parentais de homens e mulheres e afirmaram que eles 
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valorizam e realizam mais o investimento emocional, entretanto, de forma geral, mães 

relataram que investem mais do que os pais, principalmente em relação aos cuidados.  

Além do sexo dos pais, outro aspecto fundamental nesses estudos sobre concepções e 

práticas educativas é o sexo da criança, que interfere tanto no estilo parental (Sampaio & 

Vieira, 2010) quanto nas formas de cuidados oferecidas por educadoras em pré-escolas 

(Gomes, 2006). Assim, as concepções sobre o desenvolvimento infantil são marcadas por 

suas concepções de gênero.  

Quando o gênero não é alvo de análise das pesquisas, muitos estudos sobre etnoteorias 

ou crenças parentais não fazem nenhuma menção ao sexo dos filhos dos progenitores 

pesquisados, porque não consideram que o sexo da criança pode influenciá-las. Alguns 

estudos só controlam a distribuição dos participantes para assegurar que se trata da mesma 

quantidade de mães de meninos e de meninas, como é o caso da pesquisa realizada por Seidl-

de-Moura et al. (2013). Já outros não controlaram nem descreveram o sexo dos filhos dos pais 

pesquisados, como é o caso da pesquisa realizada por Macarini, Martins, Sachetti e Vieira 

(2010). 

Os trabalhos que abordam a temática das relações de gênero e infância contemplam a 

questão basicamente por duas perspectivas. Uma é relativa aos progenitores e à forma como 

estão sendo desempenhadas as funções maternas e paternas (Ex. Bustamante, 2005; Dantas et 

al. 2004; Silva & Piccinini, 2007; Goetz & Vieira, 2008). Essas pesquisas podem, ou não, 

combinar em seus estudos o sexo dos progenitores com os dos filhos, como as realizadas por 

Bustamante e Trad (2007), Sampaio e Vieira (2010), Marin et al. (2011). 

A segunda forma de estudar as relações de gênero na infância é investigando as 

próprias crianças. Aqui as relações estabelecidas entre as crianças e seus pares assim como os 

brinquedos utilizados são alvo de análise, como pode ser verificado em diversos estudos, 

como os de Wanderlind et al. (2006) e Cordazzo e Vieira (2008). Essas duas formas de 



52 

 

estudar as relações de gênero durante a infância serão abordadas a seguir. Entretanto, antes de 

adentrar propriamente os estudos de gênero, um breve comentário sobre como o conceito de 

gênero é compreendido neste trabalho é necessário. 

 

1.2.1 O GÊNERO COMO CONCEITO E PERSPECTIVA 

 

O conhecimento produzido pelo senso comum, pelas matrizes religiosas e pela própria 

Academia explicou e justificou, durante muito tempo, as diferentes posições ocupadas por 

homens e mulheres na sociedade, devido às diferenças anatômicas entre os sexos. O 

movimento feminista passou, então, a se posicionar sobre esses discursos, argumentando que 

são os modos pelos quais as características femininas e masculinas são valorizadas, 

representadas e diferenciadas em uma dada cultura e um momento histórico que constituirá o 

ser homem e o ser mulher, o ser menina e o ser menino (Louro, 2012; Meyer, 2013).  

A partir da década de 1970, o termo gênero passou a ser gradativamente adotado nas 

discussões feministas. Apesar das diferenças nas formas de definir e incorporar o conceito 

pelas diferentes correntes feministas, elas convergiam com a pretensão de romper com o 

entendimento de que a cada sexo cabe um gênero específico e de que as diferenças de gênero 

tratam-se de um processo inato e biologicamente determinado. Paralelamente a isso, 

defendiam que as diferenças entre homens e mulheres eram social e culturalmente 

construídas. Apesar disso, algumas vertentes ainda continuavam defendendo que essas 

diferenças culturais apoiavam-se em uma base biológica universal (Meyer, 2013).  

O termo gênero ganha complexidade e foi ressignificado, principalmente, com as 

contribuições das feministas pós-estruturalistas. Assim, a linguagem passou a ter uma 

importância fundamental e a ser compreendida como produtora das relações que a cultura 

estabelece entre corpo, sujeito, conhecimento e poder. O corpo não é mais entendido como 
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uma base biológica universal. O conceito de gênero passou a incorporar todas as formas de 

construção social, cultural e linguística para fazer as distinções entre homens e mulheres e a 

se ocupar do exame do processo dessa construção das diferenças (Meyer, 2013; Meyer & 

Soares, 2013).  

Nesse contexto, surgiu a necessidade de superar as dicotomias e as polaridades sobre o 

gênero, assim como a lógica invariável de dominação-subordinação e de condição social que 

tornou invisíveis custos e perdas que os homens tiveram ao exercer sua “superioridade” 

social. Além disso, essa lógica, por vezes, cristalizou uma vitimização feminina e culpou a 

mulher por sua posição social. Historiar essas polaridades e a hierarquia que lhes é implícita 

possibilita compreender que o polo feminino contém o masculino e vice-versa e que há uma 

infinidade de formas de ser mulher e ser homem, ser menino e ser menina (Louro, 2013).  

O conceito de gênero traz em seu ensejo a identificação de que instituições e práticas 

sociais envolvem estratégias sutis e refinadas de naturalização das diferenças que precisam 

ser problematizadas. O conceito de gênero implica o reconhecimento de formas conflitantes e 

diferentes de se definir feminilidade e masculinidade e compreende que ambos são 

interdependentes, uma vez que se afetam mutuamente. Tal conceito prioriza a pluralidade. 

Considerar o gênero como um processo fundamentalmente histórico, social, cultural e 

linguístico não nega a materialidade do corpo, mas o compreende como produto e efeito das 

relações de poder, como um constructo sociocultural e linguístico. Como exemplos dessa 

operação, passa-se a questionar o entendimento de que ser mulher é um importante requisito 

para o cuidado de crianças e que a mulher, por ter um útero, também tem, essencialmente, um 

instinto materno (Meyer, 2013).  

Estudar o gênero dessa forma transcende o limitado entendimento do mero 

desempenho de papéis. Implica compreender que o gênero faz parte do sujeito, constituindo-o 

assim como classe, nacionalidade, etnia etc., e envolve uma análise dos processos sociais 
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mais amplos, que marcam e discriminam diferenças em função do gênero, raça, classe social, 

etc. Passa-se, assim, a entender o gênero como constituinte das identidades dos sujeitos 

(Louro, 2012; Meyer, 2013).  

O conceito passa a não ter como foco a mulher e sua condição de vida, mas a relação 

de poder estabelecida entre homens e mulheres e como se constituem “sujeitos de gênero” 

(Meyer, 2013). Nas investigações sobre essas constituições, a escola passa a ser alvo de 

análise. De acordo com Louro (2012), é indispensável que se questione o que é ensinado e 

como é ensinado na escola, as relações de poder entre classe, etnia, sexualidade e gênero e 

qual o sentido que alunos e alunas dão ao que aprendem. A autora afirma que a escola 

moderna, por vezes, produziu diferenças, desigualdades, separou os escolarizados dos não 

escolarizados e acabou por produzir o corpo escolarizado e distinto de meninas e meninos nos 

modos de sentar, manusear o material escolar e posicionar mãos e pés. Essa disciplina do 

corpo, de acordo com Meyer e Soares (2013), acompanha o disciplinamento das mentes em 

que estão presentes estratégias de controle, vigilância e correção. 

Os anos iniciais de vida são uma fase privilegiada para investigações que visam 

compreender como se constituem sujeitos de gênero, meninos e meninas, homens e mulheres. 

Assim, é importante investigar como o gênero vai constituindo as identidades dos sujeitos nos 

primeiros anos de vida da criança e compreender estratégias utilizadas na constituição de 

mentes e corpos generificados a partir das primeiras relações ocorridas não apenas no espaço 

escolar, mas também nas relações familiares, pois ambos constituem dois ambientes 

socializadores importantes na vida das crianças. Essas relações podem ser investigadas com 

base nas concepções dos cuidadores sobre gênero e desenvolvimento infantil. 

 

1.2.2 GÊNERO, PRÁTICAS E CUIDADOS INFANTIS 
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As relações de gênero, durante a infância, envolvem diferentes vivências das crianças, 

que incluem as divisões sexuais experienciadas no dia a dia dentro e fora da família, a forma 

como pais e mães desempenham as funções maternas e paternas, as práticas parentais 

assumidas em função do sexo da criança etc. Nesta sessão, é abordado como estão sendo 

desempenhadas as funções maternas e paternas. Primeiramente, comentam-se estudos que 

priorizam a perspectiva dos próprios pais e, em seguida, estudos que contemplem a visão dos 

filhos. Por fim, discute-se sobre as práticas parentais e suas diferenças entre pais e mães 

combinadas ou não com o sexo dos filhos. 

 

1.2.2.1 A FAMÍLIA E O DESEMPENHO DAS FUNÇÕES MATERNAS E PATERNAS 

 

A entrada da mulher no mercado de trabalho influenciou grandes mudanças, não 

apenas nas novas opções de cuidado de bebês e crianças pequenas em creches e pré-escolas 

como também nas crenças sobre a participação paterna nos cuidados das crianças e da casa 

(Prado, Piovanotti, & Vieira, 2007; Dantas et al. 2004; Bustamante & Trad, 2007). Essas 

mudanças sociais têm contribuído para que o homem apresente algumas dificuldades de 

desempenhar sua função nas complexas relações sociais e familiares (Lopes, Prochnow, & 

Piccinini, 2010).  

Estudos conduzidos por Dias e Aquino (2006), Freitas et al. (2009), Silva, Pontes, 

Lima e Maluschke, (2010), Jablonski, (2010) e Amazonas, Vieira e Pinto (2011) indicam que 

as vivências da maternidade e da paternidade são fortemente marcadas por questões de 

gênero, mesmo quando as mães trabalham fora de casa. São as mulheres que sofrem mais 

restrições sociais, sobretudo nos primeiros meses de vida dos filhos. Um padrão de gênero 

assimétrico fortalece o laço entre maternidade e espaço privado, e entre os casais que vivem 

em união conjugal o pai é o principal responsável pelo sustento da criança, o que o relaciona 
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à masculinidade e à função de provedor. Mulheres que, na esfera privada, são demandadas a 

atender às exigências de maridos e filhos apresentam, ao mesmo tempo, um discurso de 

sujeito livre e autônomo que trabalha. Elas assumem múltiplas identidades que a divisão 

masculina/feminina não dão conta, razão por que é preciso superar essas relações dicotômicas 

(Amazonas et al. 2011). 

Apesar de as crenças e as expectativas sobre o papel paterno na criação dos filhos 

terem sofrido transformações nas últimas décadas, ainda se sabe pouco sobre como está a 

rotina de pais e filhos e como esses pais avaliam seu papel (Silva & Piccinini, 2007). O 

desenvolvimento de pesquisas empíricas que abordam a importância paterna para o 

desenvolvimento infantil ocorreu há poucas décadas, e ainda são escassos estudos que 

contemplem o envolvimento paterno nos primeiros meses de vida dos filhos, uma vez que 

estudos com a mãe ainda predominam (Piccinini, Silva, Gonçalves, Lopes, & Tudge, 2012).  

O que parece instaurar a paternidade é a presença física do bebê (Gonçalves, 

Guimarães, Silva, Lopes, & Piccinini, 2013). Em estudo realizado por Dessen e Oliveira 

(2013), em que mães relataram sobre o apoio paterno durante a gestação e o nascimento de 

filhos, os pais foram percebidos como pouco participativos. Apesar disso, as mães se 

mostraram satisfeitas com o envolvimento deles. 

Os pais são percebidos como alguém que ajuda nos cuidados infantis ou nas atividades 

do lar tanto por mulheres (Lago, Souza, Kaszubowski & Soares 2009; Lopes et al. 2010) 

quanto por homens (Krob, Piccinini, & Silva, 2009) e por casais (Bustamante & Trad, 2007). 

Essas atividades ainda estão relacionadas a um pai tradicional, que se envolve em atividades 

recreativas, e não, de cuidado, pois apenas uma minoria dos pais participa dos cuidados 

cotidianos (Krob et al. 2009). No que se refere ao cuidado com os filhos, o ponto de vista da 

mulher tende a predominar (Bustamante & Trad, 2007).  
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Pais primíparos de bebês de três meses revelaram dificuldades de lidar com o dia a dia 

do bebê e disseram que o prazer se mistura com o cansaço de assumir essa nova função 

(Piccinini et al., 2012; Gonçalves et al., 2013). De acordo com Piccinini et al. (2012), a falta 

de habilidade relatada pelos pais pode estar relacionada à falta de modelos a serem seguidos e 

de atenção que os pais recebem nesse momento, uma vez que a díade mãe-bebê é o centro das 

atenções, o que pode causar um sentimento de insegurança no pai. Poucos pais se referiram a 

preocupações com o sustento da família de uma forma geral, mas destacaram seu papel de 

apoiar, material e emocionalmente, as mães e foram percebidos como tendo uma função 

secundária de apoio a elas.  

Dados similares foram obtidos no estudo desenvolvido por Gabriel e Dias (2011), que 

concluíram que a descrição de serem pais é atravessada pela experiência de serem filhos, pois, 

ao mesmo tempo em que desejam reproduzir os acertos de seus pais, cuidam para não repetir 

os erros. De acordo com Marin et al. (2013), pais e mães mesclam na educação de seus filhos 

a perpetuação das práticas educativas dos seus progenitores com mudanças provenientes da 

dinâmica do casal e da criança. Assim, a transmissão intergeracional não ocorre de maneira 

linear, mas é influenciada por outras questões que vão além do aprendizado de determinado 

padrão.  

O movimento que se aproxima do “novo pai” ou um “pai contemporâneo” propicia 

reflexões nos sujeitos que possibilitam a desconstrução do modelo de pai incorporada a partir 

das relações sociais desde criança, especialmente com o próprio pai (Freitas, Coelho, & Silva, 

2007). A nova concepção de paternidade diz respeito à revisão da incorporação dos valores de 

gerações anteriores. Essa nova identidade possibilita que os pais possam lidar com suas 

emoções e expressá-las (Dantas et al. 2004). Estudos recentes revelam que os homens 

separados (Moura, Silva, Sampaio, & Grossi, 2010) e os casados (Gonçalves et al., 2013) 

demonstram o desejo de participar mais da vida dos filhos. Esses resultados indicam que 
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existe uma diferença entre o ideal cultural de paternidade e a realidade do comportamento 

paterno, o que demonstra um conflito entre a paternidade ideal e a real (Krob et al. 2009; 

Silva & Piccinini, 2007).  

Prado et al. (2007) investigaram as concepções de mães e pais a respeito do pai real e 

do ideal de 30 casais que tinham, pelo menos, um filho, entre três e seis anos de idade. Por 

meio da utilização de escalas sobre estilos parentais, verificou-se que não houve uma 

diferença estatisticamente significativa entre a concepção de mães e pais sobre o 

comportamento paterno ideal. Os aspectos didáticos e de interação social foram citados como 

os mais distantes do ideal, e a disciplina, como o mais próximo. Já no comportamento paterno 

real, ocorreram divergências, pois os pais tendem a imaginar sua participação como mais 

efetiva do que as mães imaginam. 

Diante das constantes reformulações da família, em que há divórcios, recasamentos e 

mais intercâmbio entre as tarefas desempenhadas por mães e pais, estabelece-se novas formas 

de relacionamentos entre seus integrantes (Dantas et al. 2004). Resultados de pesquisa 

realizada por Dantas et al. (2004) sobre a redefinição da paternidade com homens separados 

apontam uma mescla maior entre os papéis de pais e de mães que indicam mais igualdade nos 

cuidados e provisão material para os filhos. Estudos recentes têm contemplado as práticas 

maternas e paternas após o divórcio como os estudos conduzidos por Grzybowski e Wagner 

(2010), Lamela, Castro e Figueiredo (2010) e Moura et al. (2010). Na pesquisa desenvolvida 

por Moura et al. (2010) com pais divorciados, são apontados como variáveis preditoras da 

parentalidade com o filho a conjugalidade, a coabitação, o sexo dos pais e dos filhos e as 

condições financeiras dos progenitores.  

Baseando-se na abordagem ecológica-contextual de envolvimento parental, 

Grzybowski e Wagner (2010), por meio de um Inventário de Práticas Parentais, verificaram 

que, depois da separação, há mais envolvimento materno com os filhos, e a coabitação é uma 
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variável associada a atividades realizadas no espaço privado. Já os pais se mostraram mais 

envolvidos em atividades realizadas no espaço público/social. Nível de escolaridade, 

ocupação e questões afetivo-conjugais estiveram relacionados ao envolvimento parental 

depois do divórcio. Em oposição a esses achados, Tokumaru, Zortea, Howat-Rodrigues e 

Andrade (2011) argumentam que a falta de coabitação com o pai apresenta um custo para a 

mãe que interfere no investimento materno e o diminui. Segundo os autores, isso estaria de 

acordo com a Teoria do Investimento Parental, que prevê diminuição no investimento com a 

diminuição da relação benefício/custos. 

De acordo com Levandowski e Piccinini (2002) a coabitação com o filho pode 

favorecer o cuidado paterno, porque, entre moças e rapazes não unidos, a proporção de pais 

envolvidos com o cuidado dos filhos se reduz. Esses resultados devem ser considerados nos 

estudos que abordam o vínculo entre pai e filho depois do divórcio. De acordo com Moura et 

al. (2010), em tais contextos, devem-se considerar a elaboração/resolução da relação e a 

separação conjugal. Lamela et al. (2010) asseveram que é possível ajustar o divórcio e 

melhorar a qualidade da coparentalidade por meio de grupos de intervenção com pais 

separados.  

Programas que visem ao bem-estar da família devem priorizar a participação dos pais 

homens (Dessen & Oliveira, 2013). Piccinini et al. (2012) salientam que os pais também 

precisam de apoio para construir uma relação de afeto, satisfação e cuidado com o bebê. 

Assim, o envolvimento dos pais deve ser estimulado desde a gestação do filho, para que a 

transição para a paternidade ocorra de forma ativa, sem concentrar a atenção nas mães e em 

outras figuras de sua rede de apoio, como as avós. 

Estudos têm incluído as perspectivas dos filhos, sejam eles crianças ou adolescentes, 

sobre suas percepções a respeito da família e das atividades desempenhadas por pais e mães. 

Atualmente a mulher está inserida no mercado de trabalho e continua assumindo suas funções 
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de mãe, esposa, dona de casa. Assim é percebida pelos filhos como uma pessoa que supre 

suas necessidades, mesmo quando ela é a única responsável por cuidar de seus filhos (Goetz 

& Vieira, 2008). 

Goetz e Vieira (2009), priorizando a opinião dos filhos como integrantes do 

microssistema familiar, investigaram a percepção de 216 filhos com idades entre 10 e 11 anos 

em relação ao comportamento paterno e sua diferença quanto ao cuidado materno. Uma 

diferença estatisticamente significativa foi encontrada entre a percepção do pai real e a do 

ideal, principalmente quanto ao cuidado e à interação, além de diversão, orientação, 

brincadeira e carinho. Já o cuidado materno foi percebido como muito próximo do ideal. Os 

resultados indicam que os filhos apresentam um ideal de expectativas elevadas para ambos os 

pais, porque acreditam que deveriam dividir as tarefas parentais e estar mais presentes no 

cuidado e na interação com eles. Além disso, as crianças esperam mais contenção de ambos 

os pais em relação aos comportamentos indesejáveis. 

Outro estudo, que utilizou a mesma amostra de crianças da pesquisa anterior, visou 

investigar se os filhos cujos pais vivem juntos percebem diferenças entre o cuidado real e o 

ideal com os filhos cujos pais são separados. Houve uma diferença estatisticamente 

significativa entre o pai ideal e o real entre os filhos de pais que não vivem juntos. As 

expectativas dos filhos quanto ao pai ideal se referem a uma atuação mais ampla, que envolve 

cuidado e interação. Mesmo que os pais sejam separados, os filhos lhes atribuem essas 

funções e confere-lhes grande importância (Goetz & Vieira, 2008). 

Além de se investigar como os filhos percebem as diferenças entre pais e mães, 

estudos estão sendo conduzidos no sentido de conhecer as concepções das crianças sobre a 

família e como as mesmas as descrevem. Meninos entre seis e oito anos de grupos populares 

representaram famílias, por meio da técnica do desenho-estória, de forma idealizada e que 

não corresponde a família real. A mãe foi a que recebeu maior investimento e o pai foi 
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representado da mesma forma que os demais membros da família, o que aponta a fragilidade 

da figura paterna (Polli & Arpini, 2012). Tais resultados demonstram que as crianças 

continuam a reproduzir a figura materna como sendo a grande responsável pela família.  

 

1.2.2.2. PRÁTICAS PARENTAIS: DIFERENÇAS ENTRE PAIS E MÃES  

 

As diferenças nas práticas parentais também vêm sendo investigadas por 

pesquisadores. Nesses estudos, alguns autores analisam as similaridades e as diferenças na 

prática de pais e mães em função do sexo dos filhos.  

Em pesquisas realizadas por Piccinini, Frizzo, Alvarenga, Lopes e Tudge (2007) com 

pais de bebês de 18 meses, por Marin et al. (2011), com pais de bebês entre com idades de 24, 

36 e 72 meses, e por Freitas & Piccinini (2010), com crianças de quatro e seis anos de idade, 

não foram encontradas diferenças significativas entre as práticas maternas e as paternas. Isso 

indica que o sexo dos progenitores é menos relevante do que outros indicadores, como o nível 

de instrução, a qualidade da relação conjugal e a experiência dos pais com seus próprios 

cuidadores. Entretanto, no estudo de Marin et al. (2011), em que foram investigadas as 

práticas coercivas, de não interferência e indutivas, foram identificadas diferenças entre pais e 

mães nas práticas indutivas. As práticas indutivas e de não interferência apresentaram 

diferenças entre os momentos examinados, o que sugere que elas podem estar associadas à 

atribuição de mais competência ou responsabilidade aos filhos, o que, por sua vez, pode estar 

associado à idade e à maturidade que lhe é conferida ou, ainda, ao seu desenvolvimento 

cognitivo. Além desses fatores, as práticas de não interferência podem estar associadas ao 

surgimento da assertividade. Já as práticas coercitivas tenderam a se manter estáveis durante o 

período pesquisado e pareceram ser mais utilizadas em situações de grande conflito com a 

criança ou como última alternativa para atingir o objetivo disciplinar almejado, 
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principalmente depois de usar as outras duas práticas, o que sugere que ela é utilizada com o 

objetivo de socialização de curto prazo. Vale ressaltar que esses estudos não analisaram o 

sexo dos pais combinados com o sexo dos filhos.  

Sampaio e Vieira (2010) fizeram uma pesquisa com o objetivo de investigar se o sexo 

e a ordem de nascimento dos filhos podem gerar diferenças nas práticas educativas parentais. 

Foram utilizados o Inventário de Estilos Parentais (IEP) e um questionário elaborado pelos 

autores e aplicados a 322 adolescentes com idades entre 13 e 17 anos. Foi possível verificar 

que o estilo parental sofre a interferência do gênero dos filhos e que a ordem de nascimento 

interfere na percepção dos filhos sobre preferência parental. Os resultados sugerem que as 

primogênitas apresentaram mais risco de sofrer com as práticas parentais negativas. As 

meninas são tratadas de modo diferente por seus pais e suas mães, sofrem mais exigência no 

comportamento moral e mais práticas negativas do que os meninos, o que pode estar 

relacionado à preferência histórica de se investir mais em meninos do que em meninas, que 

apresentaram mais força social. Já os meninos são mais monitorados positivamente pelos 

pais. Os autores apontam como possíveis hipóteses para essas diferenças a identificação 

sexual entre mãe e filha e pai e filho, o que facilitaria uma interação entre essas díades. As 

meninas assinalaram existir mais preferência parental do que os meninos, principalmente 

entre os pais, mas foi a ordem de nascimento, e não, o gênero o fator que mais influenciou a 

percepção da preferência parental.  

Já quando essas práticas educativas parentais são investigadas em relação a problemas 

de comportamento e de competência social de crianças de seis anos de idade, os resultados 

apontam que práticas coercitivas maternas e paternas associam-se aos problemas de 

comportamento infantil, e as práticas indutivas paternas associam-se a aspectos da 

competência social (Marin, Piccinini, Gonçalves, & Tudge, 2012). As mães de meninas 

relataram mais comportamento de autocontrole e competência social do que as de meninos. 
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Este estudo deixa clara a importância de se estudar o sexo como uma variável de análise, pois 

aqui tanto se podem verificar diferenças entre o sexo dos pais quanto de práticas parentais 

relacionadas ao sexo dos filhos.  

Quando a prática parental e o vínculo de apego são investigados em relação à 

agressividade entre crianças de nove e 12 anos e seus cuidadores, Nunes, Faraco, Vieira e 

Rubin (2013), que utilizaram um questionário sobre práticas parentais e vínculo de apego, 

indicam que as crianças com vínculo frágil de apego materno, altos níveis de rejeição parental 

e o fato de ser menino predizem a agressividade. O retraimento social pode ser predito pelo 

vínculo frágil de apego paterno e pela baixa escolaridade paterna. Já a rejeição de ambos os 

pais se associa marginalmente a ansiedade e depressão dos filhos. 

O sexo e a idade foram preditores de problemas de comportamento em crianças com 

idades entre sete e 11 anos na Colômbia. A tendência a ficar nervosa, com medo, preocupada, 

tristeza e estressada foi observada, prioritariamente, em meninas. Pais, professores e as 

próprias crianças fizeram parte do estudo realizado por Rodriguez (2010). A variável ‘sexo’ 

esteve associada, em meninas de oito e nove anos, à hiperatividade e a problemas de conduta, 

assim como a ansiedade, depressão e problemas escolares. Quando é o pai que assume a 

posição de impor limites e normas, os índices de tensão dos filhos são maiores, e o grau de 

comprometimento da criança com os outros é menor do que quando é a mãe que assume essa 

tarefa. Além disso, problemas de somatização foram apontados pelas professoras como mais 

frequentes entre meninos  (Rodriguez, 2010).  

No estudo de Seabra-Santos e Gaspar (2012), de que também participaram pais e 

educadores, concluiu-se que diferenças cognitivas de crianças são valorizadas em função da 

idade e do sexo da criança. A área da aprendizagem é mais valorizada para meninos, e a área 

da comunicação, para meninas. Pais e educadores concordam sobre o nível do 



64 

 

desenvolvimento do domínio social das meninas, o que pode sugerir mais consistência 

situacional entre elas. 

Em relação às necessidades de cuidado, Bustamante e Trad (2007) afirmam que são 

fortemente diferenciadas a partir do sexo da criança. Os autores buscaram investigar as 

formas de cuidado com a saúde de crianças menores de seis anos em famílias atendidas pelo 

Programa de Saúde da Família (PSF), na periferia de Salvador. Por meio de uma abordagem 

etnográfica, as famílias foram acompanhas durante nove meses. A necessidade de cuidado foi 

dividida em três eixos: a preservação da integridade, a possibilidade de brincar e a educação. 

Os participantes consideraram que a menina necessita de mais cuidados corporais, que inclui 

arrumação, roupa, higiene, penteado e “ficar de olho”. Já os meninos necessitariam de mais 

controle e diálogo, principalmente com o pai. Diferenças de gênero também foram verificadas 

em relação à satisfação e às expectativas relacionadas à divisão sexual do trabalho. A mãe se 

satisfaz ao mostrar a filha arrumada e penteada, e o homem fica satisfeito quando 

desempenha o papel de provedor e de é considerado uma fonte de respeito para a família. Isso 

demonstra a permanência da divisão sexual do trabalho nas famílias de camadas populares, 

em que o homem é o provedor, e a mulher, a cuidadora, mesmo que, na prática, essas 

mulheres sustentem a casa e o homem esteja desempregado (Bustamante & Trad, 2007). 

De acordo com Aquino e Salomão (2005), o sexo das crianças é uma característica 

muito importante nos estudos sobre enunciados maternos. Esses enunciados, que servem para 

controlar e manter a atenção das crianças nas trocas interativas, apresentam funções e 

variações a partir do sexo das crianças. Participaram da pesquisa 16 díades mãe-criança, com 

idades entre 24 e 30 meses, que foram filmadas durante 20 minutos em seus ambientes 

naturais. Verificou-se que os meninos recebem mais diretivos do que as meninas. Variações 

também ocorreram quanto ao tipo de diretivo, pois os meninos recebem mais diretivos de 

atenção, e as meninas, mais diretivos de instrução de suas mães. Isso pode ocorrer porque se 
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envolvem menos nas atividades propostas pela mãe, em detrimento de mais envolvimento das 

meninas nas interações durante as brincadeiras livres. Isso também pode indicar, segundo as 

autoras, que os diretivos de instrução e atenção podem apresentar diferentes intenções 

comunicativas, que vão além do controle e da inibição. Verificou-se que características 

infantis como o sexo, por exemplo, interferem no tipo de relação que as crianças estabelecem 

com suas mães, desde uma idade bem precoce, e vai se modificando ao longo do 

desenvolvimento infantil. 

Além de as diferenças de gênero serem investigadas em relação às práticas educativas, 

elas são investigadas quanto às metas de socialização e à influência parental. A influência 

parental, de acordo com o sexo dos filhos, foi investigada entre jovens atletas, e a influência 

exercida se diferencia de acordo com o sexo dos pais e dos atletas. Geralmente, são os pais 

que encorajam os filhos a praticarem esportes e, depois, continuam a apoiá-los. Atletas 

infantis relatam ter mais apoio, interesse e acompanhamento dos pais em suas atividades 

esportivas. Um resultado destacado pelo autor é que atletas com melhores resultados no 

esporte descrevem um apoio técnico e de acompanhamento de ambos os progenitores. 

Diferenças estatisticamente significativas foram encontradas entre rapazes e moças. Elas 

perceberam mais ameaças na competição e mais acompanhamento nessas atividades por parte 

da mãe e menos influência técnica por parte do pai (Gomes, 2010). Diferenças de gênero na 

prática esportiva também são comentadas por Melo, Giovani e Tróccoli (2004), que afirmam 

que estereótipos sexuais são atribuídos a mulheres de acordo com o esporte que elas praticam 

e o seu biotipo.  

Wagner, Tronco, Gonçalves, Demarchi e Levandowski, (2012) investigaram os 

projetos e as estratégias de socialização que pais e mães manifestam ter com seus filhos em 

idade escolar. Os projetos que se destacaram foram: formação profissional, formação pessoal, 

constituição de família e liberdade na construção de seus próprios projetos. Como estratégias 
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para a realização desses projetos, os pais revelaram investir na formação profissional, no 

conforto, no diálogo, no cuidado, no tratamento igualitário entre os filhos, no respeito aos 

interesses deles e na instrumentalização pedagógica. Apresentaram-se a coexistência de 

padrões transgeracionais e elementos que correspondem às demandas atuais. A repetição de 

modelos das famílias de origem dos entrevistados ficou explícita na reprodução dos papéis de 

gênero. Já o exercício do diálogo foi uma mudança de atitude no processo educativo exercido 

nessa geração. Esses resultados indicam como o gênero está arraigado às construções sociais 

e históricas tradicionais que são difíceis de ser modificadas. Porém, outras mudanças, como 

mais diálogo entre pais e filhos, podem promover novas relações de gênero. 

Diniz e Salomão (2010) investigaram as metas de socialização de mães e pais acerca 

do futuro dos seus filhos e a influência do sexo da criança nessas metas e nas práticas desses 

pais. Participaram 26 casais residentes na cidade de João Pessoa - Paraíba. Dentro das 

estratégias de ação, as centradas foram as mais destacadas e mais utilizadas pelas mães, que 

as relacionam a dar amor e carinho. Já os homens, nessa categoria, referiram-se mais à 

transmissão de valores para os filhos, situação que remete aos tradicionais papéis de mãe e 

pai. Quando as metas foram comparadas em função do sexo da criança, expectativas sociais 

que envolvem o seguimento de normas sociais e honestidade foram mais esperadas por pais 

de meninos. Ainda se pode perceber, apesar de não ser uma diferença estatisticamente 

significativa, mais referência à emotividade no discurso de mães de meninas, o que pode 

indicar que a mulher deve ser mais carinhosa e condescendente, enquanto os homens, mais 

ativos e competitivos. Já os pais que participaram da pesquisa desenvolvida por Wagner et al. 

(2012) destacaram os aspectos relativos à vida profissional e familiar. Em alguns relatos, 

ficou explícito que os pais associam o sexo do filho aos seus desejos, como desejar que o 

filho cursasse Engenharia, e a filha, Psicologia. Os pais também desejaram que os filhos 

formassem famílias unidas e felizes, o que segundo os autores, parece estar desvinculado do 
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cenário atual das relações de conjugalidade. Entretanto, nesse ponto, os autores não 

comentam se houve diferença de acordo com o sexo dos filhos.  

Já outros estudos, como os de Hemesath (2013), Rabuske, Oliveira e Arpini (2005) e 

Costa e Antoniazzi (1999), investigaram mais especificamente as concepções dos pais sobre 

as construções da identidade de gênero das crianças. Costa e Antoniazzi (1999) fizeram um 

estudo sobre a influência da socialização de pais e mães, na construção da identidade de 

gênero das crianças, por meio da percepção dos pais, cujas crenças em relação aos papéis de 

gênero determinam expectativas diferentes para meninos e meninas e influenciam no 

comportamento das crianças. Já o estudo desenvolvido por Hemesath (2013) foi realizado 

com mães e pais de crianças nascidas com diagnóstico de anomalias da diferenciação sexual 

(ADS). Os participantes da pesquisa entendem que a anatomia da genitália é um fator que 

marca a identidade de gênero. Porém, segundo ambos os pais, na formação da identidade de 

gênero da criança, somam-se o sexo de criação com o qual a criança é educada e o 

reconhecimento social. 

Esses resultados vão ao encontro da pesquisa desenvolvida por Rabuske et al. (2005) 

sobre as concepções a respeito de desenvolvimento infantil de mães de baixo nível 

socioeconômico, que tinham filhos com idades entre zero e 12 anos. Ela revelou que a 

aprendizagem e o exemplo são considerados formas eficientes para manter os estereótipos de 

gênero. Foi verificada uma preocupação com a rigidez na avaliação dos comportamentos dos 

filhos em relação aos estereótipos de gênero. As mães classificaram, de forma rígida e 

diferenciada, as seguintes características de meninas: “calmas”, “quietas” e que “cuidam da 

aparência”, e de meninos: “agitados”, “agressivos” e “arteiros”. Devido às rígidas concepções 

maternas sobre gênero, as autoras indicam como possíveis caminhos a formação de grupos de 

mães em espaços da atenção básica, onde haja equipes interdisciplinares e psicólogos para 
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auxiliar a compreender o desenvolvimento infantil e sua relação com as condições sociais e 

psicológicas. 

Rabuske et al. (2005) asseveram que conhecer as concepções dos pais sobre a infância 

auxilia a elaborar propostas mais pertinentes, uma vez que considera as próprias concepções e 

necessidades e é um importante auxílio para profissionais que atuam com crianças. Conhecer 

as concepções dos pais sobre a infância possibilita um redimensionamento da distância entre 

o universo simbólico da família e dos profissionais.  

Além dos adultos, a própria criança também é um agente ativo na construção das 

relações sociais. Assim, as pesquisas têm se concentrado na própria interação entre as 

crianças, porquanto elas mesmas reproduzem e ressignificam suas relações, em que as 

relações de gênero podem ser analisadas a partir do fazer das próprias crianças. 

 

1.3 DIFERENÇAS DE GÊNERO ENTRE CRIANÇAS 

 

Estudos recentes vêm se concentrando em como o gênero afeta o desenvolvimento de 

diferentes habilidades para meninos e meninas e como influencia a interação entre pares ao 

longo do desenvolvimento. No primeiro grupo, destacam-se as pesquisas relativas às 

diferenças nas habilidades espaciais (Liben, Myers, Christensen, & Bower, 2013; Tzuriel & 

Egozi, 2010; Ganley, Vasilyeva, & Dulany, 2014) e no desempenho escolar de meninos e 

meninas que poderão influenciar futuras escolhas acadêmicas e profissionais (Cvencek, 

Meltzoff, & Greenwald, 2011; Weisgram, Bigler e Liben, 2010).  

Liben et al. (2013) pesquisaram as habilidades espaciais de crianças de nove e dez 

anos. Era esperada uma diferença de sexo no desempenho geral em tarefas de mapeamento. 

Essas diferenças seriam devido, em grande parte, às diferenças sexuais em habilidades 

espaciais. Inesperadamente, não se constatou uma vantagem masculina nos testes espaciais. 
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Os autores sugerem que talvez esse achado reflita uma diminuição geral da diferença de 

habilidades espaciais entre os sexos ao longo da história. Tomadas em conjunto, as diversas 

conclusões sobre diferenças de sexo implicam a necessidade de identificar fatores adicionais 

que são relevantes para o uso de mapas e diferenças entre meninas e meninos. Um fator 

potencial que não foi testado é a experiência prévia das crianças com mapas. De acordo com 

Tzuriel e Egozi (2010), tem sido mostrado que as meninas têm menos experiência espacial 

fora da escola do os que meninos. Muitas garotas, talvez, nunca tenham explorado seu 

potencial para pensar espacialmente, ao menos quando o pensamento espacial é 

especificamente introduzido no currículo escolar. 

Ganley et al. (2014) testaram o papel potencial de habilidades espaciais (medidas por 

um teste de rotação mental), baseadas no gênero, no desempenho científico dos alunos da 

oitava série do estado de Massachusetts, nos Estados Unidos, que tinham entre 13 e 15 anos 

de idade. Como esperado, as habilidades espaciais baseadas nas diferenças de gênero 

mediaram o desempenho em dois domínios científicos (ciência física e tecnologia/ 

engenharia). Os autores afirmam que, nessas áreas, a vantagem masculina no desempenho 

científico pode ser, pelo menos parcialmente, estatisticamente explicado pela vantagem 

masculina em rotação mental. Entretanto, os próprios autores ressaltam que, apesar de 

focarem nas diferenças de gênero em relação às habilidades, não se deve considerar que 

fatores biológicos são a principal fonte dessas diferenças. Eles consideram que há um corpo 

crescente de pesquisas que indicam que as diferenças de gênero em habilidades espaciais 

podem ser explicadas, em parte, por fatores ambientais, como exposição diferencial a 

brinquedos e atividades espacialmente relevantes durante a infância. Assim, consideram 

também os fatores culturais, incluindo as atitudes e os interesses, bem como as expectativas 

dos pais, dos alunos e dos professores. Na interpretação desses resultados de mediação, é 

importante observar que as habilidades espaciais só explicam parte das diferenças de gênero 
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nos resultados dos testes de ciências e seria elucidativo estudar essa relação de forma 

longitudinal. Segundo os autores, provavelmente, a relação entre o desempenho dos alunos e 

seu interesse em atividades científicas é bidirecional. Por exemplo, estudantes que têm 

dificuldade de dominar os conceitos científicos tendem a evitar atividades relacionadas à 

ciência, o que pode diminuir ainda mais os resultados dos testes posteriores. 

Tzuriel e Egozi (2010) também utilizaram em sua pesquisa testes de rotações mentais 

e conceberam os resultados deles como um maleável domínio que pode ser adquirido através 

de treinamento. Uma amostra de crianças mais jovens, com média de idade de seis anos, foi 

randomicamente dividida em dois grupos - controle e experimental - com igual número de 

meninos e meninas em cada um. O grupo experimental recebeu um programa destinado a 

melhorar transformações e representações de informações espaciais, enquanto o grupo 

controle recebeu um programa substituto. Todas as crianças foram submetidas a teste de 

rotação mental, antes e depois do programa de intervenção, e a um teste de estratégias de 

procedimento local e global antes da intervenção. Os resultados mostraram que diferenças 

iniciais de gênero em habilidades espaciais desapareceram depois do tratamento no grupo 

experimental, mas não, no grupo controle. Estratégia de intervenção e processamento foram 

essenciais para reduzir diferenças de gênero nas habilidades espaciais. Em vista dos 

resultados desta pesquisa e a relevância das habilidades espaciais em diferentes domínios 

científicos, os autores destacam a importância de treinamentos que poderiam começar tão 

cedo quanto possível para prevenir diferenças de gênero e oferecer oportunidades iguais para 

meninas e meninos de modo que ambos possam desenvolver habilidades espaciais que são 

requeridas para o sucesso científico.  

Além das habilidades espaciais, outra fonte de diferenças que pode interferir nas 

escolhas acadêmicas é o interesse pela matemática. Cvencek et al. (2011), em um estudo com 

247 crianças americanas com idades entre seis e 10 anos, concluíram que, já no segundo grau, 
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as crianças demonstraram, com medidas implícitas e explícitas, um estereótipo cultural de 

que a matemática é para meninos. Além disso, meninos da escola elementar se identificaram 

bem mais com a matemática do que as meninas. Os resultados sugerem que o estereótipo de 

gênero sobre matemática é adquirido cedo, e influências de autoconceitos em matemática 

emergem antes da idade em que essas diferenças são reais na realização de atividades que 

incluam a matemática. 

Estudos sugerem a importância de não considerar apenas os escores globais de testes 

de ciência, mas também o desempenho em áreas específicas, pois diferenças de gênero, em 

experiências relacionadas à ciência, podem ser particularmente prevalentes em certas áreas. 

Nesse sentido, é possível que alguns conhecimentos aproveitados por avaliações baseadas no 

currículo sejam adquiridos em formas não curriculares por meninos, pelo fato de terem sido 

mais expostos a experiências extracurriculares relevantes (Ganley et al., 2014). 

Embora existam estereótipos negativos sobre os homens e os rapazes, eles 

dificilmente sugerem déficits na competência acadêmica, mas traços como aumento da 

agressão e baixas habilidades sociais. No entanto, a pesquisa desenvolvida por Hartley e 

Sutton (2013) sugere que estereótipos de gênero se estendem para retratar meninos como 

academicamente inferiores, não só em termos de comportamento e de autorregulação, como 

também, fundamentalmente, em termos de desempenho e capacidade. Os autores realizaram 

uma pesquisa dividida em três partes, para examinar o papel do perigo do estereótipo no 

insucesso acadêmico. O estudo I (238 crianças com idades entre quatro e dez anos) mostrou 

que garotas de quatro anos e garotos de sete pensavam que os meninos são academicamente 

inferiores às meninas e achavam que os adultos pensavam o mesmo. Isso demonstra a precoce 

familiarização da criança com esse estereótipo cultural. O estudo II manipulou o perigo do 

estereótipo, informando às crianças com sete e oito anos de idade que garotos tendem a ser 

piores do que as garotas na escola. Essa manipulação dificultou a performance de garotos 
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sobre a leitura, a escrita e os testes matemáticos, mas não afetou a das meninas. No estudo 3, 

a ameaça do estereótipo foi contrabalançada, informando às crianças com idades entre seis e 

nove anos que performances similares eram esperadas para meninos e meninas. Isso 

melhorou a performance dos meninos e não afetou a das meninas. Juntos, esses estudos 

mostram evidências de que estereótipos de gênero sobre inferioridade acadêmica dos meninos 

podem tornar-se autorrealizáveis e indicam o caminho para intervenções mais equitativas.  

Esses resultados devem ser considerados no contexto da vantagem masculina 

difundida na sociedade, como, por exemplo, a diferença salarial entre os sexos, que favorece 

os homens. Diante de tal contradição, poderia ser tentador ver o insucesso escolar dos 

meninos como um mecanismo para se obter equilíbrio entre os sexos. No entanto, os 

resultados não sugerem que meninas são auxiliadas por estereótipos acadêmicos, mas que os 

meninos são prejudicados por eles, o que contribui ainda mais para a desigualdade de gênero, 

porque evita que as crianças alcancem seu potencial acadêmico (Hartley & Sutton, 2013).  

Escolhas acadêmicas também podem ser influenciadas por cognições e valores 

vinculados a interesses profissionais. Weisgram et al. (2010) analisaram o papel que os 

valores ocupacionais de crianças, adolescentes e adultos desempenham na formação de 

interesses profissionais. Os resultados revelaram diferenças de sexo nos valores e nos 

interesses ocupacionais. Além disso, os valores dos participantes predisseram seus próprios 

interesses em ocupações culturalmente femininas ou masculinas. Cognições e valores 

relacionados ao gênero parecem desempenhar um importante papel causal nos interesses 

ocupacionais. O estudo indicou que, em geral, os meninos mostram mais interesse em 

ocupações tradicionalmente masculinas do que femininas, enquanto as meninas apresentam 

mais interesse nas femininas. Além disso, os participantes de todas as idades estiveram 

significativamente mais interessados em empregos representados com trabalhadores do seu 

próprio sexo do que em trabalhos idênticos representados com os trabalhadores do outro sexo. 
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Esses dados sugerem que a simples observação de que uma ocupação é realizada 

exclusivamente por trabalhadores do sexo oposto pode interferir na forma como os indivíduos 

se desenvolvem ou no interesse ocupacional, o que sugere a existência de um ciclo que se 

autoperpetua na manutenção da distribuição de trabalhadores em postos tradicionalmente 

divididos por gênero.  

Os resultados da pesquisa de Weisgram et al. (2010) também demonstram que as 

diferenças sexuais no valor do trabalho podem levar a interesses ocupacionais estereotipados 

nos adultos. Esse caminho parece desenvolver-se de forma gradual, porquanto começa na 

infância e se fortalece por toda a adolescência. O estudo demonstrou que as diferenças de 

sexo em valores ocupacionais (machos tendem a endossar dinheiro e poder, e fêmeas, valores 

altruístas e familiares) eram evidentes em adultos e, numa extensão limitada, em 

adolescentes, mas não, entre crianças. Isso pode ajudar a explicar os tipos de segregação de 

gênero típico da força de trabalho e ilustra como esses valores são construídos ao longo do 

desenvolvimento. 

Outro grande corpo de pesquisas recentes tem investigado o poder do gênero nas 

interações sociais entre crianças e adolescentes. Estudos nessa área vêm investigando como a 

categoria gênero tem se associado a outras variáveis como status entre pares (Lansu, 

Cillessen, & Karremans, 2014), atratividade (Rennels & Langlois, 2014), crenças, na eficácia 

da relação baseada no gênero (Zosuls, Field, Martin, Andrews, & England, 2014a), 

conhecimentos de formas corporais (Johnson, Lurye, & Tassinary, 2010); bullying (Veenstra, 

Lindenberg, Munniksma, & Dijkstra, 2010), autopercepção, de acordo com o gênero (Martin 

et al. 2013), estilos de amizade (Menon, 2011), entre outras questões que podem interferir nas 

interações entre pares de diferentes sexos no desenvolvimento.  

Estudos desenvolvidos por Rennels e Langlois (2014), nos Estados Unidos, e Veenstra 

et al. (2010), na Holanda, parecem contribuir para o entendimento de estereótipos de meninas 
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e meninos na construção de interesses amorosos. No estudo de Rennels e Langlois (2014), as 

crianças apresentam viés positivo significativo para meninas atraentes e viés negativo 

significativo para meninas sem atrativos. Foi investigada a quantidade de preconceito que 102 

crianças de três a 11 anos exibiam nos domínios de atratividade, gênero e raça. Os dados 

demonstram claramente que crianças mostraram mais preconceito no domínio de atratividade, 

particularmente para alvos de menina, em comparação com os domínios de gênero e raça. As 

crianças mostraram mais preconceito negativo em relação a ser “bonito”, o que pode 

aumentar a probabilidade de usarem esse atributo para classificar os outros e construir crenças 

e afetos associados a essas classificações.  

Em uma pesquisa que desenvolveram, Veentra et al. (2010) concluíram que o bullying 

se relaciona a status masculino e que essa relação também se modifica com a idade, devido ao 

surgimento de interesses românticos. A relação entre bullying e vitimização apresenta 

aceitação entre pares para garotos. Em direção às meninas é, possivelmente, relacionado à 

aceitação de meninos na média infância, mas, negativamente, na pré-adolescência. Além 

disso, vítimas de meninas tiveram baixos níveis de aceitação masculina na meia infância, mas 

não na pré-adolescência. Pode ser que garotos percebam o cruzamento de gênero e vítima de 

bullying mais negativamente quando começa a pré-adolescência, porque eles se tornam mais 

interessados em garotas e devem ver essa interação com atenção. Meninos que sofreram 

bullying de meninos da mesma classe foram positivamente relacionados à aceitação feminina. 

Isso indica que, pelo menos para as meninas, os garotos já devem ter se tornado 

romanticamente importantes, e o bullying, para elas, parece ser apropriado entre meninos por 

fazer parte do modelo prototípico de ser homem. Essa aceitação feminina do bullying entre 

meninos não varia com a idade. Assim, meninas mais velhas mantiveram o mesmo grau de 

aceitação do bullying entre meninos. 
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Ressalte-se que mais aceitação de bullying entre meninos e mais exigência de beleza 

para meninas indicam a construção de relações sociais diferentes. Essas pesquisas indicam 

que as meninas e os meninos poderão ter mais contatos devido a interesses românticos, e não, 

ao envolvimento de atividades da vida diária e escolar. Isso pode gerar possíveis problemas 

na relação entre homens e mulheres no futuro, como nas relações de trabalho, uma vez que 

eles não experienciaram essa relação fora dos interesses românticos e sexuais. Sobre esse 

aspecto, estudos que se baseiam apenas na hipótese da similaridade dos sexos podem ser 

demasiadamente estáticos e unidimensionais para explicar mudanças no próprio 

desenvolvimento e no relacionamento com o outro sexo, como o aumento das interações 

intergrupais e a formação do interesse romântico e de relacionamentos que começam na pré-

adolescência (Zosuls et al., 2014a). Estudar como ocorrem essas relações na infância é 

importante para que se pondere sobre resultados de pesquisas como a de Lansu et al. (2014), 

que associa o interesse romântico das meninas a questões puberais do desenvolvimento, uma 

vez que elas entram na puberdade mais cedo do que os meninos. A partir da análise de como 

ocorre essas interações ao longo do desenvolvimento, pode-se considerar que outros fatores, 

que vão além das questões puberais apontadas pelos autores, podem contribuir para que haja 

essas diferenças, como, por exemplo, a construção do amor romântico em filmes e 

brincadeiras dirigidas a meninas. 

Tais relações também irão influenciar as amizades entre crianças de diferentes sexos. 

Em pesquisa realizada por Menon (2011), com adolescentes ingleses com idade média de 12 

anos, foram identificadas diferenças de gênero no estilo de amizade, e o estilo preocupado e 

de esquiva é típico de meninas e meninos, respectivamente. Isso indica que as meninas são 

mais propensas a se relacionar com seus amigos de uma forma que enfatize o relacionamento 

e a comunhão, enquanto os meninos são mais propensos a se relacionar com os amigos 

usando um estilo que exemplifica independência e autonomia. Perceber-se como tendo 
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violado uma norma de gênero valorizada estaria associado à angústia internalizada em 

adolescentes jovens. As consequências de um estilo de amizade o qual não está de acordo 

com a tipificação de gênero também implicam baixa autoestima e depressão e indicam que a 

autopercepção de não conformidade de gênero tem consequências negativas para o bem-estar 

social e pessoal. A transgressão de gênero está relacionada ao enfrentamento de reações 

sociais negativas, incluindo a rejeição pelos pares, a vitimização e a exclusão social de 

gênero, o que os impediria de desenvolver habilidades sociais de pares. Essa pode ser a razão 

pela qual os adolescentes com estilos de amizade de sexo não normativo relataram que se 

sentiam relativamente sem amigos.  

A forma como meninos e meninas se relacionam na amizade entre pares também está 

relacionada à prática de bullying. Veenstra et al. (2010) investigaram a relação entre bullying 

e gênero entre 481 estudantes com média de idade de 10 anos. De acordo com análises 

multivariadas, o gênero é o fator que mais explica aceitação e rejeição, porém mais aceitação 

do que a rejeição entre os estudantes. Aqueles que cometem bullying escolhem suas vítimas 

de modo a minimizar a perda de afeição por escolher vítimas que não eram susceptíveis de ser 

defendidas por outras pessoas significativas. Aqueles que cometem o bullying - meninos ou 

meninas - foram rejeitados pelo gênero ao qual o assédio moral foi dirigido, mas não, pelo 

gênero para os quais não foi dirigido. Garotas não fazem bullying em direção aos meninos 

com frequência. O estudo mostrou que meninos vítimas de meninos nunca tiveram baixa 

aceitação, já as meninas vítimas de meninas foram rejeitadas e não aceitas por garotas. Além 

disso, meninas que sofreram bullying de meninos perderam aceitação e foram mais rejeitadas 

por ambos os sexos. 

Assim, diferenças nos estilos de amizade de meninas e meninos e na prática do 

bullying influenciam a segregação de meninas e meninos. Outro fator que desempenha um 

papel importante na segregação de gênero é a crença na eficácia da relação baseada no 
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gênero, que se refere à capacidade que a pessoa tem de se relacionar com pares do próprio ou 

do outro sexo. Zosuls et al. (2014a) investigaram como a crença na eficácia da relação 

baseada no gênero interfere na interação entre as crianças. Para isso, fizeram dois estudos: o 

estudo 1, com 204 alunos da quarta série, com média de idade de 9,5 anos, confirmou que 

pré-adolescentes e adolescentes têm, substancialmente, níveis mais altos de confiança em sua 

capacidade de se relacionar com os colegas do mesmo gênero, em comparação com os pares 

de outro sexo; e o estudo 2, com 403 pré-adolescentes da sétima e 453 da oitava série (idade = 

13,50 M), mostrou diferenças de gênero em relação à idade. Essas crenças na eficácia da 

relação baseada no gênero interferem no funcionamento social com os colegas de ambos os 

sexos e indicam diferenças fundamentais na autopercepção de crianças em contextos de pares 

com o mesmo sexo ou do sexo oposto.  

Martin et al. (2013) investigaram as origens da segregação sexual das relações infantis 

entre 292 crianças de quatro anos, de diversas nacionalidades, que residiam nos EUA e que 

foram acompanhadas durante três anos. Foram encontradas evidências de que crianças usam o 

sexo dos pares como um importante guia em suas escolhas de parceiros para brincar e que 

selecionam seus pares porque compartilham níveis similares de interesse em atividades 

tipificadas pelo gênero. E como esses laços interacionais são formados, o processo de 

influência social ocorre entre as crianças e reforça um ao outro para exibir níveis similares de 

engajamento nas atividades tipificadas de gênero. Assim, ampliam-se as tendências infantis 

para segregar. Em geral, a maior variância na segregação sexual observada era representada 

pela seleção baseada mais no sexo dos pares do que na baseada em atividades ou sob a 

influência dos pares em atividades por sexo.  

As preferências do mesmo sexo também podem ser explicadas por outros tipos de 

qualidades diferenciadas de gênero, em que as crianças podem mostrar compatibilidade, 

como qualidades comportamentais e estilos interacionais. Por exemplo, meninos podem 
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desfrutar da interação com outras crianças muito ativas (susceptível de ser meninos), 

independentemente de que brinquedos usem, e as meninas podem desfrutar da interação com 

outras crianças menos ativas (com probabilidade de ser meninas), independentemente de 

saber se elas gostam de brincar com bonecas ou de casinha (Martin et al., 2013). Ou seja, a 

segregação de meninos e meninas pode ocorrer por uma infinidade de fatores que vão além da 

similaridade entre os sexos.  

Além da segregação de gênero, as estereotipias de gênero também são investigadas. 

De acordo com Ruble et al. (2007) e Zosuls, Ruble e Tamis-Le-Monda (2014), pesquisas 

fundamentadas na tradição de teorias desenvolvimentistas cognitivas clássicas colocaram o 

construto de identidade de base no centro dos estudos de gênero sobre a relação entre o 

conhecimento da categoria de gênero e o jogo estereotipado do gênero. A teoria de Kohlberg 

(1966) defendia que a constância de gênero, entendida como a capacidade de compreender 

que o sexo não muda com o tempo, estimula a organização de crenças de gênero das crianças 

e que a constância de gênero é associada à atenção das crianças para a rígida adesão às 

normas de gênero. Resultados de pesquisas recentes, como as de Ruble et al. (2007) e 

Johnson et al. (2010), apoiam a primeira, mas não, a segunda afirmação.  

Ruble et al. (2007) entrevistaram 94 crianças de três a sete anos de idade, para avaliar 

se e como a constância de gênero media mudanças nas crenças relacionadas com o gênero ao 

longo do desenvolvimento. A constância de gênero foi, como esperado, associada a muitos 

dos resultados de variáveis de gênero, entretanto, os níveis mais elevados de constância estão 

associados a níveis mais baixos de rigidez de crenças de gênero. Além disso, como as 

crianças tiveram um aumento na estabilidade, por volta de cinco anos de idade, crenças 

estereotipadas de sexo mostraram um declínio na rigidez de muitas variáveis. Essas crenças 

(conhecimento, centralidade/avaliação e autorrigidez) não conseguiram mostrar mais aumento 

com a idade e, em alguns casos, apresentou declínios. Além disso, a medida de consistência 
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apresentou declínios significativos ou marginais, com idade para regras baseadas em rigidez, 

autorrigidez e medo de mudar de sexo. Os autores trabalham com a ideia de 

pseudoconstância, que significa que muitas crianças apresentam escolhas avançadas e com 

precisão em relação a questões de gênero, sem, no entanto, apresentar uma verdadeira 

compreensão do significado da permanência de gênero.  

Johnson et al. (2010) comentam que estudos têm descrito uma relação funcional entre 

o conhecimento do corpo e a constância de gênero. Segundo os autores, quando crianças 

jovens passam a entender a permanência de seus próprios sexos, demonstram que usam as 

genitais como critério para categorização de sexo e exibem algumas formas de constância de 

gênero aos três anos. Esses achados sublinham uma idade mínima em que crianças podem 

exibir rudimentares formas de constância de gênero, entretanto, tais efeitos podem ser 

limitados no mundo real. Nas interações sociais, por exemplo, genitais raramente são exibidas 

para categorizações inquestionáveis. Em vez disso, crianças pré-escolares são propensas a 

usar sugestões superficiais para categorizar a aparência, e seus julgamentos tendem a flutuar 

com mudanças de evidências, como quando um menino põe um vestido, por exemplo. Os 

autores examinaram como crianças com idades de quatro a seis anos usam formas corporais 

para categorização de sexo. No estudo, foram apresentadas formas corporais em 

computadores. Os resultados sugerem que a habilidade para explorar dismorfismo sexual e 

fazer categorizações se desenvolve entre quatro e seis anos de idade, pois é nessa fase em que 

as crianças tornam-se adeptas a explorar diferenças morfológicas para desambiguizar 

membros de categorias sexuais. Como o estudo se utilizou de um estímulo gerado 

computacionalmente, é necessário estar atento ao fato de que, no dia a dia, as percepções 

sociais e os julgamentos das crianças são susceptíveis de ser informadas por múltiplas causas 

visuais, algumas das quais podem ter prioridade sobre percepções do corpo.  
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De acordo com Johnson et al. (2010), a coincidência da idade em que crianças 

utilizam formas de corpos dismórficos sexualmente para a categorização e a idade em que 

constâncias de gênero emergem se encaixam muito bem em pesquisas dentro do 

essencialismo. Essencialismo refere-se à percepção de que sugestões visíveis revelam 

diferenças essenciais básicas entre categorias. Muitas das pesquisas sobre essencialismo de 

gênero têm focado sobre percepções que comportamentos estereotipados emergem do 

biológico em vez de ter origens sociais. Especificamente, os autores examinaram habilidades 

de crianças jovens para inferir categorias de sugestões visuais. Por essa perspectiva, 

habilidades para usar o dimorfismo sexual para categorização de sexo podem revelar um 

aumento da consciência de diferenças biológicas entre homens e mulheres. Esse raciocínio 

prediz o aumento da confiança das crianças nas sugestões de dimorfismo sexual e uma ênfase 

naquelas sugestões sobre aspectos superficiais de aparência para julgamentos de categorias 

sexuais. De fato, houve aumento relevante para a categorização do sexo baseado em 

dimorfismos sexuais na idade de cinco anos.  

A afirmação de que crianças veem o gênero como biologicamente determinado, e não, 

ambientalmente construído, pode ser vista de duas formas. A primeira, que Johnson et al. 

(2010) parecem compartilhar, é que a crença infantil de que o gênero é imutável pode estar 

relacionada, em crianças pequenas, a fatores desenvolvimentais. Já a segunda defende que 

essa característica infantil também pode ser socialmente construída, ou seja, crianças 

aprendem que o gênero é determinado biologicamente, como defendem Diesendruck, 

Goldfein-Elbaz, Rhodes, Gelman e Neumark (2013). Apesar de parecerem opostos, é preciso 

que se esteja atento às diferentes contribuições, visto que essas crenças se modificam ao 

longo do tempo, como verificado na pesquisa de Conry-Murray e Turiel (2012), Zosuls et al. 

(2014a) e Ruble et al. (2007).  
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Tomados em conjunto, os achados de Ruble et al. (2007) e os de Johnson et al. (2010) 

indicam uma similaridade nas idades de constância de gênero e no início da utilização de 

formas corporais para categorização de sexo. Assim, é necessário que se esteja atento aos 

estudos que utilizam a constância de gênero, termo que significa que o sexo não muda com o 

tempo, à utilização de diferenças morfológicas na identificação do sexo, e à capacidade de 

categorizar meninos e meninas em grupos distintos, o que ocorreria em uma idade bem mais 

precoce, com potencializadores ou não da estereotipia de gênero. Além disso, é necessário 

compreender as diferenças metodologias e as faixas etárias abordadas em cada um desses 

estudos.  

De acordo com Tamis-Le-Monda et al. (2009), devido às discrepâncias entre medidas 

de rotulagem verbal e não verbal, é possível que estímulos apresentados em medidas não 

verbais tenham levado a subestimar os conhecimentos das crianças sobre a categoria gênero. 

Fazer tarefas que dependem de fotografias de cabeça e pescoço, particularmente aqueles que 

usam imagens de crianças, pode não apresentar o gênero de forma tão saliente como é na vida 

real, em que as crianças veem os corpos inteiros de seus pares. Sexo é aparente nas 

características faciais de adultos, mas o sexo das crianças é evidenciado através de uma 

combinação de roupas, acessórios e cabelo. A partir de entrevistas com mães e observações 

de brincadeiras das crianças sozinhas e brincando com suas mães, na faixa etária de nove a 21 

meses de idade, os autores investigaram o momento do início da rotulagem de gênero 

demonstrado pelo primeiro uso infantil dessa rotulagem e tipificação de gênero. O uso de 

rótulos de gênero se inicia, em média, com 19 meses. No geral, as crianças utilizam rótulos de 

gênero por volta dos 18 aos 21 meses, e com 21 meses, elas utilizam várias rotulagens. Isso é 

consideravelmente mais cedo do que a faixa etária de dois a três anos de idade, quando 

crianças são capazes de realizar tarefas de rotulagem com e experimentos que utilizam fotos 

manipuladas por um experimentador (Tamis-Lemonda et al., 2009).  
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Embora meninas e meninos tenham apresentado padrões semelhantes no 

desenvolvimento de rotulagem de sexo, as meninas começaram a rotular significativamente 

mais cedo do que os meninos. Segundo os autores, isso pode ser devido a uma maior 

capacidade feminina de rotulagem de categorias ou a processos de socialização diferentes. 

Por exemplo, as meninas podem experimentar a exposição mais consistente para modelos de 

gênero feminino através da cuidadora, ou o sexo pode ser inicialmente mais saliente para 

meninas, devido à especificidade de roupas e decorações “femininas”. Tal hipótese também é 

destacada por Ruble et al. (2007). Em geral, os resultados desse estudo dão suporte para a 

ideia de que o conhecimento de categoria de sexo começa a surgir no segundo ano de vida e 

está relacionado ao desenvolvimento do comportamento estereotipado de gênero. Esses 

resultados são consistentes com a hipótese de autossocialização que afirma que o início de 

desenvolvimento de atributos tipificados de gênero é influenciado pela capacidade de 

classificar a si mesmo e a outros de acordo com o gênero. 

Zosuls et al. (2014b) afirmam que o conhecimento de ambos os sexos é mais 

claramente ligado a alterações precoces no jogo estereotipado do gênero, o que é um pouco 

surpreendente devido à atenção teórica à autorrotulagem de gênero. Essas análises, em que se 

usam variáveis contínuas, indicam que o desenvolvimento do estereótipo de gênero está 

relacionado ao grau de conhecimento da categoria gênero. De um ponto de vista teórico, os 

autores argumentam que cognições intergrupais são um aspecto fundamental de processos 

socialização, em vez de uma consequência ou processo que ocorre no desenvolvimento do 

gênero das crianças. Em outras palavras, as crianças, desde muito cedo, aprendem um 

conceito de identidade de gênero que envolve o inerente conhecimento de que existem duas 

categorias de gênero, e a natureza essencialmente intergrupal dessa cognição é de importância 

teórica. Depois que as crianças passam a compreender as duas categorias opostas, processos 

de autossocialização masculina e feminina são colocados em movimento. Através da 
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utilização de triangulação de dados de medidas de relatórios não verbais e de relatos maternos 

sobre a categorização de gênero das crianças, o estudo aponta que crianças de diferentes 

etnias apresentam consistência na compreensão de ambas as categorias de gêneros, o que 

demonstra um aumento na estereotipia de gênero nas brincadeiras (Zosuls et al., 2014b). 

Zosuls et al. (2014b) referem que as abordagens dominantes para a segregação de 

gênero enfatizaram a semelhança na atração em termos de experiências comportamentais 

semelhantes, e mais recentemente, similaridade cognitiva (percebida). Os resultados das 

últimas pesquisas aqui descritas se expandem sobre as abordagens cognitivas e propõem que 

a propensão das crianças por pares do mesmo sexo também é influenciada pela capacidade de 

se perceber e de se relacionar com crianças do mesmo sexo. Isso revela a importância de se 

estudar como as crianças aprendem esses estereótipos de gênero que as fazem se perceber 

como pertencentes a grupos com assimetrias em status, poder e competência distintos e como 

propiciar o aumento do contato intergrupal, uma vez que o contato melhora as atitudes 

intergrupais. Assim, crianças podem adquirir experiência com os colegas de outro gênero e 

desenvolver diferentes habilidades.   

As crianças não distorcem as características das outras crianças em geral ou de forma 

aleatória. Em vez disso, sua polarização é específica para determinado domínio, baseado em 

prováveis conhecimentos que têm sobre um grupo social (Rennels & Langlois, 2014). 

Estudos no campo da socialização de gênero demonstram que qualquer contexto é 

caracterizado por normas que regem comportamentos intergrupais e assimetrias em status, 

poder e competência, que desempenham um papel moderador importante na formação de 

comportamentos intergrupais infantis. O grau com que essas assimetrias influenciam atitudes 

intergrupais e comportamentos varia mais com fatores contextuais como a heterogeneidade 

ou homogeneidade do grupo (Zosuls et al., 2014a).  
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Esse grau de rotulagem varia entre instituições e indivíduos que podem optar por 

rotular, de forma rotineira, e usar alguma categoria específica no ambiente de uma criança ou 

não. Por exemplo, não é socialmente aceitável dividir a classe por raça, no entanto, é por 

gênero, porque o preconceito de gênero é representado como mais social e normativamente 

aceitável pela sociedade. Assim é amplamente aceitável lançar os meninos contra as meninas 

ou ‘inofensivamente’ dividir a classe por sexo de modo prático para facilitar. O uso funcional 

frequente da categorização de gênero em sala de aula aumenta os estereótipos de gênero 

(Bigler & Liben, 2007). Evitar essas estratégias de ensino pode reduzir a importância do 

desempenho baseada em estereótipos de gênero e seu potencial efeito negativo (Hartley & 

Sutton, 2013).  

Hilliar e Liben (2010) testaram o impacto dos ambientes de classes de pré-escolas com 

diferentes níveis de saliência de gênero sobre atitudes de gênero e preconceito intergrupal de 

crianças euroamericanas com idades de três a cinco anos, de classe média. As crianças 

responderam a uma entrevista sobre atitudes de gênero, preconceito intergrupal e medidas de 

preferência intergrupal no começo e no final do período de duas semanas, em que professores 

fizeram ou não diferenças de gênero. Além disso, observações de pares também foram 

realizadas em dois tempos. Depois de duas semanas, crianças em alta (mas não baixa) 

condição de saliência mostraram significativo aumento nos estereótipos de gênero, menos 

classificações positivas de pares do outro sexo e diminuição das brincadeiras com pares do 

sexo oposto e desenvolveram mais rejeição do grupo do sexo oposto.  

Já Diesendruck et al. (2013) se interessaram em avaliar como diferentes fatores 

contribuem para essencializar determinadas categorias sociais, como o gênero. Para tanto, 

fizeram um estudo com o objetivo de avaliar em que medida crianças com idades entre cinco 

e 10 anos de duas nacionalidades (EUA e Israel) têm crenças semelhantes ou diferentes sobre 

a objetividade de vários tipos de categorias sociais. Quatro categorias foram analisadas: 
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‘ocupação’, ‘raça’, ‘etnia’ e ‘gênero’. Os resultados do estudo revelaram semelhanças e 

diferenças no pensamento das crianças em diferentes contextos culturais. As diferenças entre 

os países se manifestaram, principalmente, nas crenças das crianças sobre raça e etnia. Quanto 

às semelhanças, descobriu-se que as crianças, em ambos os países, tendem a ver sexo em 

termos essencialistas. Crianças norte-americanas de todas as idades rejeitaram a categorização 

alternativa de gênero mais fortemente do que as categorizações alternativas em relação à raça 

ou ocupação, e as crianças de Israel rejeitaram uma categorização alternativa de gênero de 

forma mais rigorosa do que uma categorização alternativa de raça. Assim, para crianças, 

homens e mulheres, são tipos objetivamente distintos de pessoas, e qualquer um que diga o 

contrário deve ser corrigido. Segundo os autores, a relativamente alta essencialização de 

gênero é consistente com descobertas anteriores de que as crianças veem o gênero como 

biologicamente, e não, ambientalmente determinado (Taylor, Rhodes, & Gelman, 2009). 

Além disso, a pesquisa suporta que categorias com alta funcionalidade evolutiva são 

candidatas primárias para o essencialismo, o que dificulta o desenvolvimento de estratégias 

de relações de gênero mais equitativas. 

Conry-Murray, Turiel (2012), Moller e Tenenbaum (2011) investigaram como 

crianças pensam sobre normas, julgamentos e justificações de exclusão baseadas no gênero. 

Participaram do estudo desses autores (2011) crianças dinamarquesas e crianças pertencentes 

a minorias étnicas de origem muçulmana de oito a 12 anos. Julgamentos e raciocínios 

variaram com o perpetrador da exclusão e a identidade social do alvo. Os participantes 

avaliaram exclusão baseada na etnia como menos aceitável do que a baseada no gênero e 

usaram mais razões morais para o primeiro do que para o último. Crianças consideraram 

como menos aceitável para um professor do que para uma criança excluir outra por essas 

razões. Além disso, crianças foram sensíveis ao status com base na etnia, tanto em seus 

julgamentos quanto em suas justificativas, julgando menos aceitável excluir membros do 
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grupo considerados mais poderosos. Elas também foram mais propensas a invocar razões 

socioconventionais e menos propensas a dar morais para vinhetas que envolvem sexo do que 

as que envolvem etnia. As crianças podem perceber a exclusão de gênero como uma prática 

social-convencional aceita porque, com frequência, veem professores utilizando o gênero 

funcionalmente para estruturar as atividades de sala de aula. O fato de as crianças verem a 

exclusão de gênero como uma preocupação social-convencional, mesmo em uma sociedade 

relativamente igualitária como a dinamarquesa, demonstra como a segregação de gênero é 

difícil de ser combatida. 

Conry-Murray e Turiel (2012) também investigaram como crianças pensam sobre 

normas de gênero e equidade. Os participantes tinham quatro, seis ou oito anos, residiam em 

São Francisco - EUA - e participaram de uma entrevista que considerou histórias hipotéticas 

em que os pais tiveram que escolher entre seu filho ou filha para uma atividade. Existiam três 

sets de histórias. O primeiro consistiu em enviar a criança para uma aula de computação 

(norma masculina) e outra para cuidar de um bebê (norma feminina). No segundo set, a 

criança receberia um caminhão de brinquedo ou uma boneca, e no terceiro, um soldado de 

brinquedo ou uma fantasia de ballet. A resposta dos participantes incluiu três possibilidades: a 

menina, o menino ou ambos. Quando perguntado se meninos ou meninas costumam se 

envolver nas atividades, todas as idades deram respostas consistentes com normas de gênero. 

Os resultados mostram que as normas de gênero têm características normativas e vinculativas 

no pensamento das crianças, já que a maioria também respondeu que os pais devem escolher 

para seus filhos as atividades conforme as normas de gênero. No entanto, as preferências 

pessoais prevaleceram sobre a aplicação das normas de gênero. Justificações obtidas de 

crianças de seis e oito anos mostraram que eles consideravam a adesão ao gênero uma 

questão de escolha pessoal e viram a regra de impor normas de gênero como injusto. As 

crianças utilizam as normas de gênero para tomar decisões quando há poucas informações, 
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mas elas também estão cada vez mais preocupadas com a equidade de gênero. A descoberta 

de que a maioria das crianças aceita a legitimidade de escolhas pessoais no reino das normas 

do sexo indica que a adesão às normas de gênero não é julgada como moralmente obrigatória 

e abre possibilidades para decisões que respeitem a autonomia e a preferência de cada 

criança.  

Um ponto que ainda necessita de destaque nesse capítulo é o fato das crenças de 

gênero se modificarem ao longo do desenvolvimento (Conry-Murray & Turiel, 2012; Ruble 

et al., 2007). No estudo de Conry-Murray e Turiel (2012) as crianças mais jovens tinham 

maior aceitação de regras que aplicam normas de gênero do que os grupos mais velhos. 

Normas de gênero mudam com a idade de julgamentos fixos ou invariantes para julgamentos 

flexíveis e variáveis. Assim, as crianças mais velhas se mostraram mais flexíveis do que as 

mais novas. 

Uma primeira hipótese, como considerado no estudo de Diesendruck et al. (2013), 

seria de que crianças concebem atividades de gênero como fixas e não influenciadas pelo 

ambiente, e à medida que vão se desenvolvendo, consideram as influências ambientais sobre 

tais atividades. Os autores referem que as crianças mais jovens - de quatro anos - aceitam que 

as normas de gênero existem e acreditam que elas devem ser seguidas. Pode ser que algumas 

crianças de quatro anos de idade não aceitassem que uma criança poderia realmente ter uma 

preferência contra o estereotipado. Se alguns participantes não aceitam que as crianças, às 

vezes, têm preferências contra a norma, isso teria um impacto em julgamentos sobre uma 

escolha estereotipada de gênero, o que pode refletir diferenças de níveis desenvolvimento 

entre as crianças. 

Como o estudo de Ruble et al. (2007) também encontrou mais rigidez nas crenças de 

gênero entre crianças de três e cinco anos, outra hipótese é de que, se as crianças pensam que 

brincar com bonecas poderia resultar em ser menina, elas ficariam angustiadas de ver um 
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menino brincando com uma boneca. E como as crianças reconhecem que se trata de 

diferenças comportamentais, tornam-se menos rígidas e mais flexíveis em suas reações às 

violações da norma de gênero. Assim, uma possibilidade é de que a rigidez, durante esse 

período, reflita um aspecto cognitivo mais geral dos processos de desenvolvimento. Por 

exemplo, como as crianças deste estudo estavam em níveis altos de afirmação de identidade, 

o pensamento essencialista pode ter contribuído para avaliações cada vez mais negativas de 

violações de normas, que independem de se compreenderem as categorias de gênero 

representadas pela estabilidade de gênero. Além disso, os autores asseveram que a rigidez 

pode ser uma consequência natural de ganhar conhecimento social relevante, em qualquer 

momento da vida. Esse tipo de rigidez pode ser exacerbado por categorias de gênero, porque 

o conhecimento sobre elas ocorre no início do desenvolvimento, num momento em que as 

crianças estão exibindo rigidez cognitiva mais geral, como a falta de habilidades de 

classificação múltipla ou de apreciar variação dentro de categorias sociais. 

De acordo com Møller e Tenenbaum (2011), com o aumento da idade, crianças 

tornam-se mais sensíveis às variações contextuais. Assim, fatores contextuais exercem grande 

influência sobre o conhecimento social das crianças. Alternativamente, as crianças mais 

velhas podem ter mais consciência da desejabilidade social, o que impede a expressão de 

atitudes negativas contra os membros do grupo de minorias mais do que as crianças mais 

jovens. Assim, como as crianças desenvolvem-se rapidamente numa variedade de domínios 

cognitivos durante o segundo e o terceiro anos, processos relacionados ao desenvolvimento 

de gênero podem igualmente se desdobrar durante esse intervalo de idade e ser um importante 

período para a realização de investigações.  

Os resultados da pesquisa de Tamis-Le-Monda et al. (2009) apoiam a perspectiva das 

teorias de autossocialização em que o conhecimento infantil sobre as categorias de gênero 

precede o jogo estereotipado de gênero. Ou seja, em suma, tais resultados criticam a premissa 
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de que o jogo estereotipado de sexo precede o conhecimento da categoria de gênero. Essa é a 

perspectiva adotada nesta tese que se interessa por investigar como pais, mães e professoras 

influenciam as crianças pequenas na construção dessas duas categorias. Além disso, aqui se 

considera o que Halim, Ruble, Tamis-Le-Monda e Shrout (2013) afirmam: a importância de 

se examinar como mudanças no desenvolvimento são ligadas à crescente compreensão do 

gênero das crianças, como teorias cognitivas poderiam prever, uma vez que outras 

perspectivas podem também explicar a rigidez em comportamentos estereotipados de gênero.  

Os estudos descritos acima, quando tomados em conjunto, mostram avanços na 

ciência do desenvolvimento infantil, porquanto desnaturalizam as diferenças entre meninos e 

meninas. Entender que essas diferenças não apresentam apenas componentes inatos e 

biologicamente determinados, mas que são também social e culturalmente construídas, 

possibilita que formas alternativas e mais justas de relações entre os sexos sejam possíveis. 

Isso se justifica porque, se as desigualdades de gênero foram construídas socialmente, as 

relações de gênero mais equitativas também podem ser construídas. Pesquisas nacionais que 

contemplam as diferenças de gênero durante a infância têm investigado particularmente como 

são construídas e vivenciadas durante as brincadeiras infantis. A seguir, são apresentados 

alguns estudos que analisam as relações de gênero nesse contexto.  

 

1.3.1 GÊNERO E BRINCADEIRAS INFANTIS 

 

Diferenças de gênero no brincar estão relacionadas a diferentes fatores interligados e 

que interagem durante o processo de desenvolvimento infantil (Wanderlind et al., 2006). 

Brinquedos são escolhidos para entreter e suprir necessidades físicas e emocionais das 

crianças e são símbolos que se referem a atitudes e a práticas específicas de cada cultura 

(Gosso, Morais & Otta, 2006). As crianças podem aprender muito mais por meio das 
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brincadeiras do que por lições e exercícios, uma vez que são mais ativas mentalmente em um 

jogo do que em um exercício escolar (Cordazzo & Vieira, 2008). Nesse sentido, inúmeras 

pesquisas têm investigado sobre as brincadeiras infantis em diferentes espaços, como 

brinquedotecas, escolas, em casa e espaços públicos. Alguns desses estudos, por sua vez, têm 

contemplado as diferenças entre meninos e meninas nesses contextos.  

Wanderlind et al. (2006), Kishimoto e Ono (2008) e Macarini e Vieira (2006) 

caracterizaram a brincadeira de meninos e meninas em brinquedotecas. No processo 

dicotômico de construção de papéis de gênero, em que o sexo é usado como base da 

construção de significados culturais, surgiram preconceitos que se refletem no uso dos 

brinquedos. Assim, o que prevaleceu foram as brincadeiras entre crianças do mesmo sexo, o 

que demonstra a segregação entre eles.  

A estereotipia das brincadeiras também foi observada, meninas brincaram 

significativamente mais do que os meninos de faz de conta e com brinquedos voltados para o 

desenvolvimento afetivo, entre as idades de dois a dez anos (Wanderlind et al., 2006; 

Kishimoto & Ono, 2008). No estudo de Macarini e Vieira (2006), entre meninas, também 

predominaram as brincadeiras com brinquedos relativos ao desenvolvimento afetivo e entre 

os meninos, a utilização de brinquedos que reproduziam o mundo técnico. Meninos e meninas 

também demonstram preferência por jogos sociais e fantasias. Nos grupos mistos, o que 

predominou foi a utilização dos jogos sociais, das fantasias e dos brinquedos que reproduzem 

o mundo técnico. Menezes et. al. (2010) comentam sobre o paralelismo entre o que a 

literatura sobre brincadeiras infantis aponta e as diferenças sexuais nas escolhas profissionais 

de homens e mulheres. Ou seja, mulheres mais envolvidas em atividades sociais e abstratas, e 

homens, em trabalhos mais realistas e materiais. Esses dados revelam o quanto é importante 

estudar as construções de gênero na infância, uma vez que o gênero não só traz implicações 

nas relações presentes da vida da criança como também apresenta desdobramentos em sua 
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vida adulta. Essas vivências podem ampliar ou restringir escolhas e habilidades profissionais 

futuras.  

Crianças com idades entre quatro e 10 anos de uma escola municipal, que 

participaram de um estudo que analisou as interações ocorridas em uma sala de aula com 50 

brinquedos feitos de miriti, apresentaram diferenças em função do sexo da criança no contato 

com os brinquedos e na duração das brincadeiras. Os meninos escolheram, preferencialmente, 

brinquedos como avião, barco e cobra, e as meninas preferiram brincar com dançarinos. 

Quando as díades foram compostas pelo mesmo sexo, essas diferenças foram reforçadas, e 

quando as díades foram compostas pelos dois sexos, foram revelados padrões mistos nas 

preferências por brinquedos, o que indica que as escolhas dos brinquedos sofrem interferência 

da composição da díade (Pontes, Magalhães, & Martin, 2008). Esse último resultado também 

foi observado no estudo de Macarini e Vieira (2006), desenvolvido em uma brinquedoteca, e 

no de Cruz (2012), em atividades realizadas no horário do recreio entre crianças de 1ª a 4ª 

série.  

Quando, nas brincadeiras, os parceiros são do mesmo sexo, parece haver um espaço 

em que as crianças reafirmam suas identidades de gênero. Em grupos de meninas, esses são 

espaços em que elas exercem sua feminilidade, e o mesmo ocorre entre meninos que buscam 

reafirmar suas masculinidades. Quando a interação ocorre em grupos mistos, com meninas e 

meninos, ocorrem brincadeiras masculinas, neutras e, raramente, atividades femininas (Cruz, 

2012). 

Na brinquedoteca onde havia crianças com idades entre dois e dez anos, as meninas 

assumem papéis de personagens boas, como fada, princesa etc., e os meninos, de personagens 

más. Os meninos preferem desempenhar papéis de maus porque os consideram mais 

interessantes, dinâmicos e diversificados. Assim, assumir papéis de poder e protagonizar 

personagens em lutas não representa, necessariamente, um estímulo à violência, mas 
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oportunidades de vivenciarem papéis ativos, movimentados e de liderança. Garantir às 

meninas o direito de assumir personagens maus, fortes é lhes dar condições para a equidade 

de gênero (Kishimoto & Ono, 2008). 

Nas escolas, essas diferenças também são verificadas. Cordazzo e Vieira (2008) 

investigaram as diferenças de gênero em brincadeiras de 213 crianças com idades entre seis e 

10 anos do ensino fundamental. As brincadeiras mais utilizadas foram: futebol, basquete e 

pega-pega. Os meninos eram mais motivados a se envolver em brincadeiras que exigem 

atividade física, força e equilíbrio com o corpo e preferiam as lutas, uma atividade fiscalizada 

pelos monitores da escola, a fim de preservar sua integridade física. Entretanto, os meninos 

tentavam burlar essa fiscalização. Eles utilizam, de forma geral, mais estereotipias de gênero 

do que as meninas, sobretudo nas brincadeiras consideradas masculinas. Já as consideradas 

como femininas foram menos utilizadas por ambos os sexos (Cordazzo & Vieira, 2008). 

Entre escolares com idades de seis a oito anos do Brasil e de Portugal, os meninos também 

revelaram mais tendência à segregação por sexo em suas atividades e preferência por 

brincadeiras turbulentas (Cordazzo, Vieira, & Almeida, 2012). 

Marques, Bichara (2011), Cordazzo e Vieira (2008) apontam justificativas etológicas 

e evolucionistas para esse comportamento. Eles comentaram que o menino herdou 

geneticamente esse comportamento como uma forma de treinar as habilidades que lhes serão 

úteis no futuro, como, por exemplo, lutar para defender a família, e que essas brincadeiras 

servem para eles avaliarem sua força em relação aos outros e manter o corpo ativo.  

Em contrapartida, outros autores destacam mais o poder das relações culturais. Nesse 

sentido, Gosso et al. (2006) realizaram uma pesquisa com crianças com idades de quatro a 

seis anos, de cinco grupos culturais distintos, que incluiu crianças de três níveis socioculturais 

diferentes de uma metrópole, uma comunidade indígena e uma praiana. Os resultados 

demonstraram como as brincadeiras refletem as particularidades e os valores de suas culturas. 
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Objetos pouco estruturados serviram de base para diferentes transformações simbólicas, em 

que meninas reproduziram mais seres vivos, e meninos, mais armas e veículos. Esses dados 

vão ao encontro dos relatados por Santos e Dias (2012), em sua pesquisa com crianças cujas 

idades eram de dois a 12 anos, de um povoado rural do nordeste do Brasil, em que as meninas 

brincam mais simbolicamente, enquanto os meninos apresentam mais brincadeiras variadas.  

Na amostra de nível socioeconômico alto, os meninos empregaram utensílios 

domésticos com frequência, de modo semelhante à verificada entre as meninas. Esses 

resultados podem estar relacionados à grande disponibilidade desses objetos na escola 

estudada, que oferece aula de culinária para ambos os sexos. Outro fator que pode estar 

associado é que as crianças não se identificam muito com trabalhos tipificados pelo gênero, 

uma vez que ambos os pais trabalham (Gosso et al, 2006). Esses resultados demonstram a 

importância dos aspectos culturais na construção da identidade de gênero e como o contexto 

escolar e o familiar podem promover dinâmicas menos sexistas e estereotipadas. 

As diferenças entre as brincadeiras de meninos e de meninas também mudam de 

acordo com a idade. No estudo realizado por Cordazzo e Vieira (2008), esses autores 

perceberam que brincadeiras que exigem coordenação motora, jogos eletrônicos e faz de 

conta foram verificados em todas as idades. As crianças com idades entre seis e oito anos 

foram as que apresentaram brincadeiras mais estereotipadas em relação ao sexo e à idade, 

principalmente entre os meninos. Naquelas com idades entre nove e 10 anos, ocorre uma 

diminuição no brincar e em sua diversidade. Essa queda é mais acentuada entre as meninas, o 

que indica que elas param de brincar mais cedo do que os meninos. Isso pode estar associado 

a fatores biológicos como a puberdade e outros tipos de relações sociais, como o início do 

interesse romântico.  

O sexo e a idade das crianças também interferem nas escolhas e nas apropriações dos 

espaços físicos durante as brincadeiras (Fernandes & Elali, 2008; Luz & Kuhnen, 2013). Luz 
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e Kuhnen (2013) investigaram como as características sociofísicas do espaço público 

interferem no comportamento das crianças com idades entre seis e 12 anos. Na quadra 

poliesportiva, o sexo masculino predominou, e a atividade principal era o jogo de futebol. Só 

os meninos brincaram com bola. Já a utilização de equipamentos do playground, conversas e 

brincadeiras de grupo foram mais frequentes entre as meninas.  

Cotrim e Bichara (2013), por meio de fotografias, também analisaram a forma como 

crianças de diferentes idades ocupam praças e outros locais não planejados para a infância, 

como ruas e rotatórias, na cidade de Salvador. A forma de ocupação e as brincadeiras 

desenvolvidas nos dois locais se diferenciaram. Nas praças, foram mais comuns atividades 

que envolviam desafios físicos, e nos outros locais, os jogos com regras. Nos parquinhos, não 

foram encontradas diferenças na participação de grupos de meninos e meninas, entretanto 

poucos foram os grupos mistos encontrados. Os dados obtidos chamam à atenção pela 

segregação dos grupos por sexo e as semelhanças das brincadeiras. Esse segundo fato pode 

ser explicado pela não estereotipia de gênero dos equipamentos oferecidos e pode estar 

associado à idade dos participantes, que eram menores de dez anos. Já nas brincadeiras de 

rua, não foi observada nenhuma atividade desenvolvida só por meninas, e a ocupação dos 

espaços das ruas foi diferenciada sexualmente. Isso pode estar associado ao fato de esses 

locais serem amplos e ladeados por avenidas. De acordo com os autores, esses dados podem 

contribuir para que pais, educadores, governantes e planejadores possam refletir sobre a 

cidade como um contexto de desenvolvimento. Fernandes e Elali (2008) referem que é 

preciso organizar o espaço de forma que promova a diversidade de atividades que contribuam 

para o bem-estar das crianças. 

Diferenças em relação ao sexo das crianças e ao papel desenvolvido pelos adultos 

durante as brincadeiras também mudam de acordo com o contexto. Nos locais destinados às 

crianças, a participação dos adultos ocorreu na forma de cuidador, como aquele que 
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proporciona brincadeira à criança e que, muitas vezes, interfere na interação entre elas. Parece 

que, nesse tipo de local, as crianças são acompanhadas por pais ou babás. Já nos locais que 

não lhes eram destinados, elas pareciam ser acompanhadas por adultos jovens ou 

adolescentes, que eram diretamente envolvidos nas brincadeiras (Cotrim & Bichara, 2013).  

Conti e Sperb (2001) também buscaram investigar a relação estabelecida entre os 

adultos e as crianças no contexto de brincadeira. Os autores entrevistaram mães e professoras 

de cinco meninas e cinco meninos com idades entre cinco e seis anos e filmaram a situação de 

brincadeira delas em casa e na escola, com o objetivo de analisar a construção do significado 

social de brincar para essas crianças da pré-escola. Os resultados indicam que as atividades 

são estruturadas distintamente, conforme o sexo e o contexto em que ela ocorre. A 

microanálise das atividades de brincar explicita que as crianças ativamente reelaboram os 

espaços e os objetos disponíveis e atribuem-lhes novas funções e cenários. Nesse momento, 

elas redefinem o masculino, o feminino e o indiferenciado.  

Também existem diferenças entre a forma de brincar de meninos e de meninas no 

contexto domiciliar. Elas brincam de imitar papéis adultos, e eles, somente de faz de conta 

genérico e costumam utilizar objetos para atividades físicas e sensório-motoras mais do que 

as meninas e os utilizam mais em suas brincadeiras de faz de conta. Em relação ao sensório-

motor, não há diferença na frequência dessas atividades entre os sexos, entretanto, os objetos 

utilizados se diferenciam. Como mães e professoras compartilham sistemas de significado 

culturais distintos, essas diferenças são explicáveis e esperadas. Entretanto, como o 

significado social de brincar é coconstruído pela criança em sua interação com o ambiente e 

com os outros parceiros, elas são capazes, nesse processo, de ressignificar crenças e valores 

que lhe são transmitidos e, até, de redefinir os papéis sexuais (Conti & Sperb, 2001). 

Esses resultados mostram dois fatores importantes: um é o fato de as vivências de 

gênero na primeira infância serem marcadas pelos contextos oferecidos por seus cuidadores, e 
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o segundo é que, mesmo em contextos oferecidos de forma sexista, as crianças são capazes de 

redefinir as identidades de gênero. O ato de brincar é uma ação mediada pelo contexto 

sociocultural, e pais e professores compartilham com as crianças seus sistemas de 

significação. Já a criança também tem um papel ativo nessa relação, uma vez que utiliza 

referenciais transmitidos pelo grupo a que pertence e os ressignifica em seu cotidiano, 

construindo sua versão sobre os padrões sociais (Queiroz, Maciel, & Branco, 2006). 

A natureza multidimensional da brincadeira pode ser propiciada por pais e educadores 

que visem ao desenvolvimento global da criança. Isso indica que são necessários novos 

estudos que contemplem as concepções de pais e educadores a respeito do brincar e das 

características das crianças (Wanderlind et al., 2006). Como, atualmente, as crianças 

pequenas passam grande parte do seu dia nos centros de educação infantil, é preciso tecer 

alguns comentários sobre esse espaço em que as relações de gênero são construídas por meio 

de brincadeiras e outras relações, como a relação de cuidado, o trabalho feminino etc. 

 

1.3.2 AS INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

As Políticas globais de grande magnitude para a educação contemplam o gênero mais 

diretamente no que se refere ao acesso igualitário de meninas e meninos à escola e 

desconsideram a importância de introduzir a conscientização de gênero na concepção de uma 

educação de boa qualidade. A prática de professores que não tiveram discussões de gênero no 

currículo e na formação favorece a reprodução de valores e práticas que reafirmam distinções 

arbitrárias e assimétricas entre homens e mulheres. É necessário um currículo que despolarize 

identidades sexistas e promovam práticas escolares que possibilitem personalidades positivas 

e seguras para meninas e meninos (Stromquist, 2007). Os professores precisam de uma 

formação específica, seja por meio de educação continuada ou em serviço, para tratar de 
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temas relativos a gênero e sexualidade, já que eles fazem parte da rotina escolar e aparecem 

de modo imprevisível na sala de aula (Seffner, 2011). 

Embora o Brasil não tenha uma lei que regulamente o trabalho voltado para a questão 

de gênero nas escolas, existem documentos que respaldam intervenções nessa área. Os 

Parâmetros Curriculares Nacionais (Brasil, 1998), considerados um marco da discussão da 

sexualidade no espaço escolar; o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/90); o 

Plano Nacional de Políticas para as Mulheres (Brasil, 2004); o Programa Brasil sem 

Homofobia (Brasil, 2004); o Caderno Gênero e Diversidade Sexual na Escola; e o Programa 

de Saúde na Escola – PSE (Brasil, 2008) são documentos que contribuem conjuntamente para 

a promoção da saúde, a prevenção de doenças e a garantia dos direitos humanos (Gesser et al. 

2012). 

Esses documentos contemplam mais diretamente a escola e preterem os centros de 

educação infantil, pois essas discussões contemplam as crianças mais velhas, escolares e 

adolescentes e desprezam as construções de gênero no início da infância. Além desses 

documentos, os próprios estudos que abordam a questão de gênero na educação infantil 

contemplam mais diretamente as escolas que os centros de educação infantil.  

De acordo com Caldas, Fonseca, Almeida e Almeida (2012), a escola é um lugar 

privilegiado para a construção da identidade. Entretanto, parece não preparar para educar em 

favor do respeito à diversidade afetiva e sexual. As escolas parecem apresentar um discurso 

ambíguo, ao afirmar que valorizam a diversidade, ao mesmo tempo em que não abordam a 

questão da heteronormatividade, o que compromete o primeiro (Seffner, 2013). Assim, apesar 

de se admitir que existem muitas formas de viver o gênero e a sexualidade, as instituições 

escolares seguem uma noção singular de gênero e sexualidade, e tudo o que se afaste dela 

significa desvio (Louro, 2013). 
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Teses e dissertações sobre diferenças de desempenho escolar demonstram, mesmo 

quando as autoras não destacam esse aspecto, que as formas de avaliação, as expectativas e os 

olhares das professoras são fortemente marcados por uma visão bipolar de gênero (Carvalho, 

2012). A aula de educação física é outro momento em que isso ocorre, pois, de acordo com 

Schwengber (2013) a educação física escolar, às vezes, generifica os corpos de meninas e 

meninos a partir do olhar masculino, o que resulta em perdas não só para elas, como também 

para os meninos, já que eles também sofrem com a responsabilidade de serem fortes 

corporalmente e bons nos esportes. Relatos de professoras mostram que elas se chocam com o 

fato de meninas compreenderem a quadra de esportes como um lugar para meninos e 

meninas. Isso demonstra que, apesar de as meninas participarem atualmente de diferentes 

esportes, elas ainda convivem com certos modelos vividos por suas avós, mães e professoras, 

o que torna essa vivência inquieta e insegura. Aqui fica clara a dinâmica das construções de 

gênero que, ao mesmo tempo em que é reproduzida por meio do olhar das professoras, 

também é ressignificada pelas próprias estudantes, e que esse processo nem sempre ocorre de 

forma tranquila, pois diferentes concepções estão presentes ao mesmo tempo e no mesmo 

espaço.  

As pessoas aprendem, desde muito cedo, a ocupar lugares sociais a partir de 

estratégias sutis e naturalizadas difíceis de serem reconhecidas. Hierarquizar atividades 

femininas e masculinas, como mais pesadas, prazerosas etc. implica um exercício de poder 

(Meyer, 2013). Por exemplo, ser bom em determinado esporte pode ser um valorizado 

símbolo de masculinidade para um menino. Já os jogos podem ser desestimulados entre 

meninas para evitar o contato físico, para proteger a sexualidade delas e para protegê-las da 

agressividade envolvida nessas atividades. A partir do aprendizado de proteger seus corpos, 

meninas podem desenvolver uma espécie de timidez corporal (Louro, 2012).  
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Cruz (2012) assevera que a escola pode ser um espaço importante para a crítica às 

desigualdades e aos preconceitos sociais, tanto em relação às questões de gênero quanto a 

todas as demais diferenças. Os novos desafios que se apresentam no espaço escolar têm a ver 

com alteridade, heteronomia e heterogenia na educação e a inter-relação cultural entre 

pesquisadores e pesquisados (Rocha & Buss-Simão, 2013). Bueno (2006) discute sobre a 

importância de se criar um campo de discussão e de atuação nas escolas que incorporem a 

perspectiva de gênero como categoria de análise e versões teóricas a favor da diversidade. 

Isso poderia prevenir condutas antissociais, geradoras de violência física e simbólica, que se 

respaldam em atribuições de padrões de condutas rígidas para homens e mulheres.  

Essas reflexões também parecem ser válidas para os educadores que atuam na 

educação infantil. Segundo Felipe e Guizzo (2013), os estudos sobre educação infantil de 

crianças com idades entre zero e seis anos têm investigado sobre o desenvolvimento 

cognitivo, o motor e o afetivo e como ocorre a rotina em tais instituições, sem que se 

considere a construção das identidades de gênero e sexuais no início da infância. As autoras 

investigaram duas instituições escolares infantis e concluíram que as professoras, mesmo de 

forma não intencional, acabam reproduzindo desigualdades de gênero por meio da reprodução 

de concepções essencialistas. Elas alertam para a importância de os docentes refletirem sobre 

as temáticas de gênero, corpo e sexualidade, para que seja possível reconhecê-los como 

campos de relações desiguais de poder e de disputa política. Nessa perspectiva, é necessário 

que os educadores estejam em constante processo de atualização, para que possam assumir 

posturas reflexivas em relação ao cotidiano escolar. 

No estudo de Hilliar e Liben (2010), nos Estados Unidos, em que foi testado o 

impacto que ambientes de classes de pré-escolas com diferentes níveis de saliência de gênero 

tem sobre atitudes de gênero e preconceito intergrupal das crianças, as salas de aula 

escolhidas para o estudo já evitavam o uso de linguagem e organização de classe generificado 
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em sua prática diária. O estudo utilizou dois grupos. O primeiro, denominado de baixa 

saliência de gênero, e o segundo, de alta saliência de gênero. Nas salas de baixa saliência 

ambiental de gênero, os professores não receberam instruções sobre mudanças em seus 

comportamentos. Já em outra sala, eles foram instruídos para fazer uma separação física, por 

meio de formação de filas, organização da sala, dividindo entre meninos e meninas, e 

linguagem específica de gênero, por exemplo: falando “bom dia meninos e meninas”. Os 

professores foram solicitados a evitar usar distinções de sexo por recompensas ou eventos 

competitivos, a tratar igualmente os grupos e não incentivar a concorrência entre meninos e 

meninas. Os resultados mostraram que, apesar de simples declarações, os pedidos de um 

professor usando gênero pode ser interpretado pela criança como concorrência. Como 

esperado, as condições ambientais de alta saliência de gênero conduziram as crianças a fortes 

estereótipos de gênero e a fortes preconceitos intergrupais entre crianças pré-escolares. A 

implicação clara dos resultados é de que as escolas devem considerar inaceitável o uso da 

linguagem e das divisões de gênero específicos (por exemplo, ‘os bons meninos e meninas da 

manhã'’), assim como já é inaceitável a utilização de divisões por raça (por exemplo, ‘bom 

dia as crianças negras e crianças brancas’).  

Muitos professores se sentem desencorajados, em especial, com as crianças pequenas, 

a fazer atividades que não polarizam o feminino e o masculino. Aqui, a preocupação é com o 

que os pais irão pensar sobre essas atividades. Resistência e intolerância das famílias podem 

impedir ou dificultar o trabalho dos professores nessa área (Felipe & Guizzo, 2013). Porém, 

como entende Seffner (2011), a escola pública tem autonomia didática e pedagógica nos 

programas e nas abordagens dos temas do gênero e da sexualidade e deve seguir as políticas 

públicas e a legislação do país, que, não necessariamente, precisam seguir a moral das 

famílias. 
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Os estudos que contemplam a questão de gênero durante a infância devem considerar 

as interseções entre gênero e diferenças de classe, raça, idade, pertencimento religioso, 

moralidades familiares e culturas locais, que multiplicam as formas de ser homem ou mulher 

(Seffner, 2011; Carvalho, 2012). Além disso, as diferenças entre os sexos, descritas ao longo 

de trabalhos que tratam sobre desempenho escolar, precisam ir além da descrição e devem 

considerar a complexidade das relações de gênero no campo simbólico, para além das 

relações entre homens e mulheres, considerando o contexto e a cultura escolar de forma 

ampla (Carvalho, 2012). 

Nesse sentido, é importante fazer pesquisas sobre as concepções de gênero e 

desenvolvimento infantil de educadores de centros de educação infantil assim como 

investigar as concepções dos pais e das mães das crianças de forma concomitante, como 

indicam Felipe e Guizzo (2013), para conhecer mais profundamente os universos simbólicos 

da família e da escola que se configuram como alguns dos mais importantes agentes 

socializadores das crianças pequenas. Isso é importante porque estudos que consideram 

apenas as concepções de educadoras acabam fazendo inferências sobre as relações familiares, 

mesmo quando o alvo de análise é a fala das educadoras, o que não permite o conhecimento 

de possíveis diferenças familiares (Carvalho, 2012). É necessário, também, contemplar as 

diferentes classes sociais, uma vez que elas possibilitam um melhor entendimento da 

complexidade das relações de gênero.  

A faixa etária escolhida para a realização desta pesquisa foi de dois e três anos, 

porquanto é nessa idade em que as crianças começam a estabelecer padrões e criam 

representações idealizadas de objetos, eventos e comportamentos. Esses padrões são o início 

do entendimento da criança acerca do que é certo e errado, bom ou ruim, o começo de seu 

senso moral, e em que ela pode estabelecer como padrão o que é feminino e masculino 

(Newcombe, 1999). Portanto, este estudo pretende contemplar as concepções de pais, mães e 
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educadoras de meninos e de meninas de dois e três anos de diferentes níveis 

socioeconômicos. 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GERAL 

Identificar e analisar as concepções de mães, pais e educadoras de crianças de dois e 

três anos de idade a respeito do desenvolvimento infantil e das relações de gênero na infância.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Descrever os dados sociodemográficos das participantes;  

Verificar se há diferença entre as concepções de mães, pais e educadoras sobre o 

desenvolvimento infantil e as relações de gênero na infância; 

Verificar se há diferença entre as concepções das mães, dos pais e das educadoras 

sobre o desenvolvimento e as relações de gênero em função do sexo das crianças; 

Verificar se há diferença entre as concepções sobre desenvolvimento e as relações de 

gênero de mães, pais e educadoras em função do nível educacional dos participantes. 
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CAPÍTULO II 

 

MÉTODO 

 

2.1 LOCAL 

 

A pesquisa foi realizada na cidade de João Pessoa, e o local em que ocorreram as 

entrevistas variou de acordo com a disponibilidade dos participantes. As entrevistas com pais, 

mães e educadoras de crianças matriculadas na educação infantil pública e com as da rede 

privada foram realizadas na própria instituição. Em relação às mães e aos pais cujos filhos 

estudam na rede particular, a maioria foi entrevistada em sua residência, e alguns 

participantes, em seu local de trabalho. 

 

2.2 PARTICIPANTES 

 

Participaram desta pesquisa 40 mães, 40 pais e 20 educadoras, portanto, 100 pessoas. 

As 20 educadoras trabalhavam com crianças de dois e/ou três anos – dez em instituições de 

educação infantil públicas e dez em instituições de educação infantil privadas. As 40 mães e 

os 40 pais tinham, pelo menos, um filho de dois ou três anos - 20 mães e 20 pais com filhos 

matriculados em instituições de educação infantil públicas e 20 mães e 20 pais com filhos 

matriculados em instituições de educação infantil privada da cidade de João Pessoa-PB. Além 

do local onde o filho estudava, os pais foram divididos de acordo com o sexo da criança. De 

cada grupo de 20 pais ou mães, 10 eram de meninas e 10, de meninos. 

Como critério de inclusão, foi considerado também o nível educacional de ambos os 

pais, uma vez que pesquisas desenvolvidas por Kobarg e Vieira (2008), Martins et al. (2011) 
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e Carmo e Alvarenga (2012) indicam que as variáveis sociodemográficas, como local de 

residência da mãe e nível de escolaridade, contribuem para diferentes ênfases nas práticas de 

cuidado. Assim, mães e pais que tiverem seus filhos matriculados em instituições de educação 

infantil particulares deveriam ter, no mínimo, nível superior completo. Também foi um 

critério de inclusão que os pais e as mães coabitassem com o filho da faixa etária da pesquisa 

e residissem em João Pessoa. Entretanto, não era necessário que a criança coabitasse com o 

pai e a mãe simultaneamente e nem foi exigida a participação de casais. 

 

2.3 INSTRUMENTO 

 

O instrumento utilizado foi uma entrevista semiestruturada, cujo roteiro foi elaborado pela 

pesquisadora e supervisionado pela orientadora, e contém questões relativas aos dados 

sociodemográficos e às concepções sobre o desenvolvimento infantil e as identidades de gênero 

(apêndice A). As questões referentes aos dados sociodemográficas foram feitas com o intuito de 

levantar informações sobre a realidade de cada participante para contextualizar melhor os 

resultados. 

A escolha por esse instrumento se justifica pelo fato de a entrevista propiciar um momento 

de reflexão por parte do participante sobre o assunto pesquisado e proporcionar ao pesquisador a 

chance de conhecer, de forma ampla, as concepções dos participantes a respeito do assunto 

abordado. Segundo Calil e Arruda (2004), em pesquisas qualitativas, a entrevista é um 

procedimento básico de coleta de dados, por meio da qual o pesquisador pode ter um contato 

direto com o seu objeto de pesquisa.  

 

2.4 PROCEDIMENTOS ÉTICOS E DE COLETAS DE DADOS 
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O projeto de pesquisa, primeiramente, foi apresentado à Secretaria de Educação 

(anexo A), que autorizou seu desenvolvimento, e, em seguida, submetido ao Comitê de Ética 

em Pesquisa (CEP) do Centro de Ciências da Saúde Aplicadas (CCSA) da Universidade 

Federal da Paraíba (UFPB). Uma vez aprovado sob o protocolo 551.099, seguiu as seguintes 

etapas. Foi agendada, por telefone, uma reunião com as diretoras das escolas para a 

apresentação da pesquisa; depois da autorização das diretoras, foi agendado com cada 

educadora o melhor horário para a realização da entrevista.  

As mães e os pais foram convidados a participar da pesquisa nas escolas do filho e em 

locais em que crianças realizavam atividades físicas que fossem supervisionadas por 

responsáveis, como playgrounds de prédios, orla marítima, academias, entre outros. Além dos 

convites que ocorreram de forma pessoal, outros foram feitos via ligação telefônica. Isso foi 

feito quando uma participante indicava outra pessoa que poderia participar do estudo. A 

ligação só era feita depois de ter sido comunicada previamente pela pessoa que a indicou de 

que receberia uma ligação da pesquisadora, a fim de evitar qualquer constrangimento. 

Quando era aceito o convite, o local e a hora da entrevista eram agendados de acordo com a 

disponibilidade dos participantes.  

As entrevistas foram feitas de forma individual. Inicialmente, procedeu-se à leitura da 

carta de apresentação (apêndice B) e foi lido e explicado o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (apêndice C), que, além de descrever os objetivos da pesquisa, explicitava que o 

entrevistado poderia desistir a qualquer momento de participar da pesquisa e deixar de 

responder a qualquer pergunta. Após o participante aceitar participar, era assinado o Termo 

de Consentimento, e a entrevista era iniciada e gravada com o prévio consentimento do 

participante. Os sujeitos da pesquisa foram informados de que não correriam nenhum risco ao 

participar dela e que teriam a oportunidade de, durante a realização do estudo, refletir sobre 

aspectos do desenvolvimento infantil relativos às construções de gênero na infância. 
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Foram visitadas três instituições públicas, que autorizaram a pesquisa depois da 

reunião com a direção das instituições. Na rede privada, foram visitadas cinco centros de 

educação infantil. A direção de duas delas recusou participar da pesquisa e afirmou que a 

escola não tinha interesse em colaborar. Foram entrevistadas tanto as professoras quanto as 

auxiliares. As entrevistas com as educadoras duraram, aproximadamente, 21 minutos. 

De modo geral, os pais se mostraram mais resistentes do que as mães para participar 

da pesquisa e demonstraram um estranhamento ao serem convidados a falar sobre seus filhos. 

Alguns afirmaram que seria melhor entrevistar as mães, pois elas conheciam bem mais as 

crianças. O apoio das professoras e dos porteiros dos centros de educação infantil público 

para identificar quem era pai de criança de dois e três anos foi fundamental.  

Entre os participantes que tinham filhos matriculados na educação infantil privada, e 

cujos pais e mães tinham nível de escolaridade completo, todos os casais decidiram que a mãe 

seria entrevistada primeiro e, em seguida, o pai. Metade das mães afirmou que tiveram que 

convencer o marido a participar da entrevista. Outras mães disseram que os maridos (quatro) 

não aceitaram o convite. 

A duração das entrevistas com as mães e com os pais da rede de educação infantil 

pública foi de, aproximadamente, nove minutos, e com os pais da rede de educação infantil 

privada, 11 minutos. 

 

2.5 MÉTODO DE ANÁLISE DOS DADOS 

 

As ciências antropossociais apresentam a especificidade de produzir conhecimento 

sobre um “objeto” idêntico ao pesquisador. De acordo com Rey (2002), a subjetividade seria 

o objeto da pesquisa qualitativa, cuja complexidade ocorreria devido ao entrelaçamento de 

seus elementos constitutivos que mudam de acordo com o contexto em que o sujeito concreto 
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se expressa. Considerando esse aspecto, o autor defende o trânsito da epistemologia da 

resposta para o da epistemologia da construção. É nessa perspectiva que este estudo se insere, 

porque considera a dinamicidade do objeto estudado, uma vez que o desenvolvimento do 

sujeito está marcado pela história e pelo contexto expresso na plasticidade do fenômeno 

estudado, e está em consonância com os aspectos da pesquisa qualitativa comentada por 

Günther (2006). Dentre os entendimentos comentados pelo autor, a pesquisa qualitativa 

considera a compreensão como o princípio do conhecimento; dedica-se a estudar relações 

complexas, tal como ocorre na realidade; considera a totalidade do indivíduo; há interação 

dinâmica entre pesquisador e objeto de estudo; utiliza perguntas abertas na coleta de dados; o 

material estudado são textos analisados a partir de uma técnica analítica; tem como 

possibilidade utilizar a quantificação com propósito para a análise dos dados.  

Depois das entrevistas, os dados foram analisados a partir das contribuições teórico-

metodológicas da análise de conteúdo de Bardin, que propicia uma análise quantitativa e 

qualitativa dos resultados. Essa técnica foi utilizada inicialmente nos Estados Unidos como 

um instrumento de análise de comunicação de acordo com as necessidades da Psicologia e da 

Sociologia. Desde então, seu uso sofreu diversas alterações. O principal objetivo da análise de 

conteúdo, segundo Bardin (2011), é o desvendar crítico, e para isso, descreve, objetiva, 

sistemática e quantitativamente, o conteúdo das comunicações e suas interpretações, pois 

busca o que está por trás do significado das palavras.  

Uma revisão de 83 artigos nacionais em que foi aplicado o método de análise de 

conteúdo, entre 2004 e 2009, revela que essa é uma técnica amplamente utilizada na 

Psicologia e que a entrevista é o instrumento mais utilizado nas pesquisas que recorrem a essa 

análise (Castro, Abs, & Sarriera, 2011). De acordo com Santos (2012), a análise de conteúdo 

é uma análise profunda, que objetiva compreender a relação entre o conteúdo do discurso e os 

aspectos externos a ele e que, por meio da qual, segundo Cavalcante, Calixto e Pinheiro 
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(2014), podem-se estudar os fenômenos sociais associados a um objeto, assim como suas 

interações.  

A análise de conteúdo visa caracterizar as condições em que os textos foram 

produzidos, e não, os textos em si. Tal procedimento serve para identificar os principais temas 

e conceitos apresentados no texto e assinalar e classificar, de maneira exaustiva, todas as 

unidades de sentido e regularidades do texto (Oliveira, Ens, Andrade, & Mussis, 2003). 

Visando a uma coerência entre os pressupostos lógicos e a técnica para conduzir esta 

pesquisa, a análise de conteúdo seguiu as seguintes etapas: 1- transcrição das entrevistas; 2- 

leitura flutuante das entrevistas, em que se buscou compreender globalmente o material; 3- 

identificação de temas a partir de recortes de palavras ou frases; 4- demarcação de unidades 

de sentido a partir dos conteúdos e 5- construção de categorias. As unidades de sentido 

seguem o mesmo entendimento de Cavalcanti, Gomes e Minayo (2006), que as compreendem 

como ideias-eixo em torno das quais giram outras ideias. Depois de cumpridas essas etapas, 

fez-se uma comparação das categorias das diferentes unidades de sentido nos grupos 

estudados. Por fim, essas comparações foram interpretadas e discutidas. Bardin (2011) 

assevera que, por meio dessas últimas etapas, pode-se ir além do que é manifestado, pois isso 

requer o conhecimento do que está por trás do que é comunicado. 

 

2.5.1 CONSTRUÇÃO DAS CATEGORIAS  

 

As respostas dos participantes para cada pergunta da entrevista foram agrupadas em 

categorias. É importante frisar que a maioria das categorias não são excludentes, logo, a soma 

das frequências pode ultrapassar o total de participantes por grupo. Por exemplo, um único 

participante pode ter utilizado diferentes adjetivos para descrever uma menina. Esses 
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adjetivos foram agrupados em diferentes categorias, e a frequência de resposta pode 

ultrapassar o número de participantes em cada grupo.  

Para construir as categorias, foi estabelecido o seguinte critério: ter sido citado por 

10% dos participantes. Logo, para os grupos em que o n=40, o número mínimo citado para se 

formar uma categoria seria de quatro participantes, e no caso do grupo de educadoras, em que 

o n=20, seria de dois. Nas situações em que cada participante poderia dar apenas uma 

resposta como sim ou não, as categorias puderam ser formadas com, pelo menos, um 

participante.  

As respostas das mães e dos pais foram agrupadas e comparadas da seguinte forma: 1- 

de acordo com o sexo da criança: pais e mães de menina (40) ou pais e mães de menino (40); 

2- de acordo com o sexo dos pais: mães (40) ou pais (40); e 3- de acordo com a caracterização 

socioeconômica/educacional: se eram pais e mães crianças matriculadas na educação infantil 

pública (40) ou na educação infantil privada (40). Não foram contabilizadas as respostas das 

educadoras na análise dessas diferenças.  

A contagem das diferenças foi baseada na ausência e na presença das categorias. 

Contabilizaram-se quantas categorias foram comuns aos grupos e quantas foram apresentadas 

unicamente por um grupo. Além dessa análise, foi calculada a diferença percentual geral entre 

os grupos. Nessas contagens, a categoria ‘outros’ ela não foi contabilizada e só foi 

apresentada nas tabelas.  

Convém enfatizar que, embora se tenham construído categorias posteriormente, com a 

intenção de reunir números consistentes com as concepções dos participantes, essas 

categorias não abarcaram toda a porcentagem das falas dos participantes que foram, então, 

classificadas na categoria ‘outros’, cuja criação segue a orientação de Oliveira et al. (2003), 

que afirmam que todas as unidades de sentido devem ser categorizadas mesmo que, para isso, 

deva-se criar a categoria ‘outros’.   
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CAPÍTULO III 

 

RESULTADOS 

 

Neste capítulo, apresentam-se os dados relativos à caracterização sociodemográfica 

dos participantes e as concepções de seu desenvolvimento infantil e de gênero.  

 

Formas de apresentação dos resultados 

 

Participaram da pesquisa 40 mães, 40 pais e 20 educadoras, portanto, 100 

participantes. As respostas das mães e dos pais foram agrupadas e comparadas da seguinte 

forma: 1- de acordo com o sexo da criança: mães e pais de menina (40) ou mães e pais de 

menino (40). Os participantes só responderam às questões de acordo com o sexo do seu filho. 

Então, as respostas referentes ao sexo feminino são equivalentes às que são dadas por 

progenitores de meninas. O mesmo ocorre com o grupo de meninos, que é equivalente ao 

grupo de progenitores de meninos. 2 - de acordo com o sexo dos pais: mães (40) ou pais (40); 

e 3-de acordo com a caracterização socioeconômica/educacional: se as crianças eram 

matriculadas na educação infantil pública (40) ou na educação infantil privada (40). Os 

resultados foram agrupados de acordo com algumas características socioeconômicas, como 

nível de escolaridade dos pais, renda familiar e se as crianças estudavam na educação infantil 

pública ou na privada. Os pais do grupo da educação infantil pública, denominado de “EPU”, 

apresentam nível de escolaridade até o nível médio completo, renda familiar entre zero e seis 

salários mínimos e têm filhos matriculados na rede de educação infantil pública. Já os pais do 

grupo da educação privada apresenta renda acima de seis salários mínimos, nível de 

escolaridade mínima de curso superior completo e tem filhos matriculados na rede privada.  
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Ressalta-se que só o tipo de instituição em que a criança estava matriculada (se 

pública ou privada) e o nível educacional dos pais de crianças matriculadas na educação 

infantil privada foram definidos antes do início da coleta dos dados. As demais 

caracterizações dos dois grupos, como nível de escolaridade dos pais de crianças matriculadas 

em instituições de educação infantil pública e renda familiar dos participantes, foram 

caracterizações que surgiram posteriormente à coleta dos dados.  

Todos os grupos apresentaram subdivisões. Os divididos por sexo das crianças foram 

subdivididos de acordo com o sexo dos pais (20 mães e 20 pais) e com que tipo de centro de 

educação infantil frequentado - se público (20) ou privado (20). Os grupos compostos de 

acordo com o sexo dos pais foram subdivididos igualmente entre sexo do filho (20 meninas e 

20 meninos) e tipo de centro de educação infantil frequentado (20 do público ou 20 do 

privado). No caso de os grupos serem divididos entre os pais que têm filhos matriculados na 

educação infantil pública (40) ou na privada (40), as subdivisões foram em relação ao sexo 

dos pais (20 mães e 20 pais) e ao dos filhos (20 meninas e 20 meninos).  

Em todas as três formas de análise, o grupo das educadoras sempre formou um grupo 

separado, analisado separadamente. O grupo de educadoras foi formado por 20 educadoras - 

10 de centros de educação infantil públicos e 10 de privados. Em algumas questões, as 

educadoras responderam especificamente de acordo com o sexo da criança a que se referia. 

Nesses casos, o número de respostas das educadoras se eleva para 40, pois cada uma das 20 

educadoras responde uma vez, em relação a meninas, e uma vez, em relação a meninos. 

Dessa forma, ora as educadoras estão divididas entre 10 da educação infantil pública e 10 da 

privada, ora, entre concepções das educadoras relativas a meninas (10 da educação pública e 

10 da privada) e concepções das educadoras relativas a meninos (10 da educação pública e 10 

da privada). 
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Todas as respostas foram analisadas e apresentadas nas três formas citadas acima. 

Entretanto, optou-se por apresentar, de maneira mais detalhada, os resultados que mostrassem 

mais diferenças entre as categorias mencionadas nos grupos. Nesse momento, são 

apresentadas as respostas das educadoras, que só foram descritas uma vez em cada questão, 

pois o total de suas respostas sempre é o mesmo, visto que o grupo de educadoras forma um 

único grupo. No caso de a questão apresentar duas formas de analisar as respostas das 

educadoras, por sexo da criança e por tipo de instituição de ensino - pública ou privada - 

ambas as formas são apresentadas. 

 

3.1 DADOS SOCIODEMOGRÁFICOS DOS PARTICIPANTES 

 

Os dados sociodemográficos dos participantes foram subdivididos em duas partes: na 

primeira, são descritos os dos pais e das mães que estão divididos entre ter filhos 

matriculados na educação infantil pública, que aqui é denominado de EPU, e na privada, 

denominada de EPI e, em seguida, os das educadoras. 

 

3.1.1 DADOS SOCIODEMOGRÁFICOS DAS MÃES E DOS PAIS 

 

Todos os participantes tinham filhos cujas idades variaram entre dois e três anos. No 

grupo de pais e mães de crianças matriculadas na educação infantil pública, 19 eram pais de 

crianças com dois anos, e 21, de crianças com três anos. No grupo dos pais e das mães de 

crianças que estudavam na educação infantil privada, 26 pais tinham filhos com dois anos, e 

14, com três. 
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A média de idade dos participantes da pesquisa variou de 27 a 36 anos, e a das mães, 

menor que a dos pais. A média de idade das mães do grupo da educação infantil pública foi a 

menor: 27 anos, e a das mães de crianças matriculadas na educação infantil privada, de 32 

anos. Já a média de idade dos pais de crianças matriculadas na educação infantil pública foi 

de 32, e de pais de crianças da educação infantil privada, de 35. 

 

Tabela 1- Média de idade dos pais 

 Pública Privada  
 Mãe Pai  Mãe Pai  Média 

geral  Menina  Menino  Menina Menino  Média  Menina Menino  Menina  Menino  Média  

Idade 
 

27 
 

 
28 

 
32 

 
33 

 
30 

 
33 

 
31 

 
36 

 
34 

 
33 

 
32 

 

Quanto ao estado civil dos participantes, a maioria era casada (49). Desse total, 13 

eram do grupo que tinha filho na educação infantil pública – dez pais e três mães - e 36 do 

grupo EPI - 19 pais e 17 mães. Dez mães e dez pais de crianças da educação infantil pública 

se declararam separados. Dos que se declararam solteiros (11), apenas um era pai; o restante 

eram mães. 

 

Tabela 2- Estado civil dos pais e das mães 

 Pública Privada  

 Mãe Pai  Mãe Pai   
Estado civil Menina Menino Menina Menino Total Menina Menino Menina Menino Total Total 

Solteiro 4 3 - - 7 2 1 1 - 4 11 
Casado 2 1 4 6 13 8 9 9 10 36 49 

Separado 4 6 6 4 20 - - - - - 20 
Total 10 10 10 10 40 10 10 10 10 40 80 

 

Em relação à religião, 60 participantes disseram que têm religião, e apenas 20 

afirmaram não ter. No grupo EPU, a maioria das mães era evangélica, nove no total, seguidas 

pela religião católica e pelas que não tinham religião, cada uma com cinco participantes. Dos 

pais do grupo EPU, oito eram católicos, cinco evangélicos, e seis não tinham religião. Entre 
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os pais do grupo EPI, 12 mães eram católicas, e seis não tinham religião; quanto aos pais, dez 

eram católicos, cinco, evangélicos, e três não tinham religião.  

 

Tabela 3- Religião dos pais e das mães 

 

No que diz respeito à escolaridade, no grupo EPU, variou de fundamental incompleto 

a médio completo. A maioria dos participantes desse grupo cursou o fundamental incompleto 

(17). O controle quanto à escolaridade dos pais ocorreu apenas no grupo EPI, pois todos os 40 

participantes deveriam ter nível superior completo. Desse total, quase metade (19) era de pós-

graduados. 

 

Tabela 4- Nível de escolaridade dos pais 

 Pública  Privada   
 Mãe Pai  Mãe Pai   

Escolaridade Menina  Menino  Menina  Menino  Total  Menina  Menina  Menina  Menino  Total  Total 
Fundamental 
incompleto 

6 2 5 4 17 - - - - - 17 

Fundamental 
completo 

1 1 2 1 5 - - - - - 5 

Médio 
incompleto 

2 2 - 3 7 - - - - - 7 

Médio 
completo 

- 
5 1 1 7 - - - - - 7 

Superior 
completo 

- 
- - - - 6 6 4 5 21 21 

Pós-
graduado 

- 
- - - - 4 4 6 5 19 19 

Ausente 1 - 2 1 - - - - - - 4 
Total 10 10 10 10  10 10 10 10  80 

 

Assim como a escolaridade, a profissão dos participantes também variou muito entre 

os grupos. A maioria das mães do grupo EPU ou era de empregadas domésticas/diaristas 

(sete) ou não trabalhava (sete). Das demais mães, duas eram funcionárias do comércio, uma, 

merendeira, e as demais eram prestadoras de serviços (trabalhavam como lavadoras de carro, 

 Pública Privada  
 Mãe Pai  Mãe Pai   

Religião Menina  Menino  Menina  Menino  Total Menina  Menina  Menina  Menino  Total  Total  
Não tem 2 3 4 2 11 6 - 1 2 9 20 
Católica 3 2 3 5 13 4 8 5 5 22 35 

Evangélica 4 5 3 2 14 - 1 3 2 6 20 
Outra 1 - - 1 2 - 1 1 1 3 5 
Total 10 10 10 10 40 10 10 10 10 40 80 
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manicures ou em reciclagem). Os pais desse grupo geralmente eram prestadores de serviço 

(14), como pedreiros, marceneiros, pintores etc., e quatro trabalhavam no comércio (como 

porteiro, vendedor, segurança e garçom). Apenas um pai tinha o próprio comércio, e um 

estava desempregado.  

No grupo EPI, a maioria das mães trabalhava: seis eram profissionais autônomas e 

trabalhavam como fisioterapeutas, arquitetas, advogadas, administradoras etc.; quatro eram 

funcionárias públicas; cinco, funcionárias do comércio, trabalhando como advogadas, 

jornalistas ou professoras. Do total das mães, apenas uma tinha o próprio comércio, e três não 

trabalhavam. No grupo dos pais, seis eram funcionários públicos, cinco, funcionários de 

empresas privadas, trabalhando como corretores, arquitetos, contadores, e cinco eram 

prestadores de serviço, trabalhando como advogados ou arquitetos. Além dessas profissões, 

quatro pais eram comerciantes, proprietários de seus negócios. 

Quanto à renda familiar dos participantes, no grupo das escolas públicas, variou de 

menos de um até seis salários mínimos. A maior parte dos participantes desse grupo (21) se 

concentrou na faixa de renda entre um e três salários mínimos. Dos nove participantes que 

recebiam menos de um salário, oito eram mães, e apenas um era pai. Só um participante desse 

grupo recebia entre quatro e seis salários mínimos. No grupo EPI, a renda variou de quatro 

até mais de 15 salários mínimos. Cinco participantes se encontraram na faixa de renda de 

quatro a seis salários mínimos, cinco, entre sete e dez, 17, entre 11 e 15 salários mínimos, e 

13, com renda acima de 15 salários.  
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Tabela 5- Renda familiar dos pais e das mães 

 Pública Privada  
 Mãe Pai  Mãe Pai   

Renda 
familiar 

Menina  Menino  Menina  Menino  Total  Menina  Menino  Menina  Menino  Total  Total 

- 1 
4 4 - 1 9 - - - - - 9 

1 
4 1 2 2 9 - - - - - 9 

1 a 3 
2 5 7 7 21 - - - - - 21 

4 a 6 
- - 1 - 1 1 2 1 1 5 6 

7 a 10 
- - - - - 3 1 - 1 5 5 

11 a 15 
- - - - - 3 5 4 5 17 17 

+ de15 
- - - - - 3 2 5 3 13 13 

Total 
10 10 10 10  10 10 10  10 80 

 

Esses valores ficam mais expressivos quando associados à quantidade de dependentes 

de cada família. Visando a mais fidedignidade da realidade financeira dos participantes, 

calculou-se a renda per capta dos participantes, considerando a renda familiar declarada 

dividida pelo número de integrantes da família. As famílias do grupo EPU tinham, em média, 

quatro ou cinco integrantes, e as do grupo EPI, três, em média. Assim, a renda per capta 

média do grupo EPU foi de R$ 244 - R$ 165 por parte das mães - entre zero e R$290 - e R$ 

323 por parte dos pais - entre R$ 75 e R$ 482. Ou seja, as famílias em que os pais foram 

entrevistados recebiam quase o dobro das famílias em que as mães foram entrevistadas.  

No grupo EPI, a renda per capta média foi de R$2.594. Nesse grupo, as famílias em 

que os pais foram entrevistados também recebiam mais do que as das mães, que receberam 

R$ 2.748 e R$ 2.440, respectivamente. No grupo de mães, a renda variou de R$1.531 a 

R$3.141; já no grupo de pais, variou de R$ 2.041 a mais de R$ 3.141 por pessoa.  

 

3.1.2 DADOS SOCIODEMOGRÁFICOS DAS EDUCADORAS 
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A média da idade das educadoras da educação infantil pública foi de 33 anos - de 21 a 

49 anos; já a das educadoras do grupo da educação infantil privada foi de 31 anos e variou de 

22 a 41 anos. Quanto ao estado civil, 12 educadoras eram casadas, e oito, solteiras - quatro 

professoras solteiras e seis casadas em cada grupo. A maioria das educadoras (13) tinha, em 

média, dois filhos, e sete não tinham filhos. A maioria das educadoras era católica (10), e seis, 

evangélicas. Duas participantes afirmaram ter outra religião, e uma não respondeu. 

A renda familiar das educadoras variou de um até 15 salários mínimos, sendo que a 

maioria da renda familiar se concentrou entre um e três salários mínimos. No grupo de 

educadoras da educação infantil pública, a renda familiar era de um e três salários mínimos, 

com sete participantes. Já no grupo de educadoras da educação infantil privada, a renda 

familiar variou - quatro educadoras com renda familiar entre um e três salários mínimos, três, 

de três a seis, dois, de sete a dez, e um de 11 a15 salários mínimos.   

 

Tabela 6- Renda familiar das educadoras 

Salários mínimos Educadoras de 
instituições públicas 

Educadoras de 
instituições privadas 

Total 

1 a 3 salários mínimos 7 4 11 
4 a 6 salários mínimos 2 3 5 

7 a 10 salários mínimos - 2 2 
11 a 15 salários mínimos 1 1 2 

 

A escolaridade das educadoras variou muito, porque foram entrevistadas professoras e 

auxiliares. No grupo de educadoras da educação infantil pública, apenas três educadoras 

tinham nível superior completo. Dessas, duas haviam cursado pós-graduação, e duas estavam 

na universidade. A maioria - cinco educadoras - tinha nível médio completo. Já no grupo das 

educadoras da educação infantil privada, somente uma participante tinha nível médio 

completo. Das nove restantes, duas estavam cursando o ensino superior, e sete haviam 

concluído. Dessas últimas, duas estavam cursando pós-graduação, e duas já haviam 

concluído.  



119 

 

O tempo em que as educadoras atuavam na área de educação infantil variou de um a 

19 anos. A média de tempo das educadoras do grupo da educação infantil pública foi de seis 

anos e meio, e das do grupo de educação infantil privada, de oito anos e meio. O tempo médio 

em que as educadoras trabalhavam na instituição atual foi de três anos e meio, para o grupo 

das educadoras da educação infantil pública, e de cinco anos e meio, para as da educação 

infantil privada. 

As educadoras também foram questionadas sobre se já haviam passado por alguma 

capacitação, curso ou palestra que abordassem as relações de gênero entre as crianças. De 

forma geral, 35% declararam que sim, 50%, que não, e 15% não responderam. Mais 

especificamente, do total de 35% das educadoras que afirmaram ter participado de 

capacitações na área, apenas 10% participaram de capacitações específicas nesse assunto, as 

demais (25%) afirmaram que esse assunto foi tratado de forma transversal.  

 

Tabela 7- Capacitação que aborde relações de gênero 

 Educadoras da 
educação infantil 

pública 

Educadoras da 
educação infantil 

privada 

Total 

Sim 3 (15%) 4 (20%) 7 (35%) 
 

Não 4 (20%) 
 

6 (30%) 10 (50%) 

Não respondeu 3 15% - 3 (15%) 
 

Total 10 (50%) 10 (50%) 20 (100%) 
 

 

Assim, como demonstra a tabela acima, apenas 10% do total de educadoras da 

educação infantil privada participaram de capacitações específicas no que diz respeito às 

relações de gênero, enquanto que nenhuma educadora de instituições públicas participou 

dessas atividades. 
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3.2 CONCEPÇÕES SOBRE DESENVOLVIMENTO INFANTIL 

 

As concepções sobre o desenvolvimento foram contempladas mais diretamente 

durante a entrevista por três perguntas que abordaram: os fatores que mais contribuíam para o 

desenvolvimento da criança; o que os participantes faziam para propiciar o desenvolvimento 

delas como pais, mães e educadoras e o que eles esperavam que as crianças fossem no futuro. 

Estes últimos dois pontos se referem às estratégias de cuidados e às metas de socialização de 

pais e educadoras. 

Em cada questão, foi verificado se havia diferença entre as concepções de: 1- 

progenitores de meninas e progenitores de meninos; 2 - de mães e de pais; 3 - entre os 

progenitores com filhos matriculados na educação infantil pública (EPU ou público) e com 

filhos matriculados na educação infantil privada (EPI ou privada). As três formas foram 

apresentadas separadamente, e a que apresentou mais diferenças entre os grupos foi 

apresentada de forma mais detalhada e contendo as respostas das educadoras. 

Nas três perguntas relativas às concepções sobre desenvolvimento infantil, a maior 

diferença, tanto em termos percentuais quanto por ausência e presença de categorias, ocorreu 

entre os grupos EPU e EPI. Esses resultados indicam que o nível socioeconômico/educacional 

dos participantes influencia mais as diferenças entre as concepções dos participantes sobre 

desenvolvimento infantil do que o fato de serem mães ou pais ou progenitores de meninas e 

de meninos.  

 

3.2.1 FATORES QUE INFLUENCIAM O DESENVOLVIMENTO INFANTIL 

 

Os participantes foram questionados sobre que fatores influenciam o desenvolvimento 

infantil. De suas respostas, foram extraídas as seguintes categorias:  
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1. Interação: que corresponde às afirmações de que o desenvolvimento ocorre por 

meio da interação com os outros, sejam pais, familiares ou outras crianças. Aqui 

também se incluem as atividades de brincadeiras, uma vez que os participantes 

destacaram o caráter interacional dessa atividade e afirmaram que a criança se 

desenvolve no convívio com outras. Essa categoria subdivide-se em: 1.1 

Interação com os pais; 1.2, Interação com outros adultos; 1.3 Interação com 

outras crianças e 1.4 Parceria família/escola. 

2. Escola: corresponde a aspectos da educação formal transmitida pela própria 

instituição de educação infantil ou escola, incluindo as falas que frisaram a 

importância dos estudos.  

3. Saúde: envolve o bem-estar físico da criança de uma forma geral.  

4. Afetividade: refere-se à importância do afeto, do carinho e da atenção para o 

desenvolvimento da criança.  

5. Contexto: quando mencionados aspectos contextuais mais amplos, como local 

onde vive a criança e o próprio contexto. Envolve também as falas que destacaram 

a importância de se ter condições financeiras de propiciar boas escolas e um 

ambiente sem violência às crianças e as afirmações de que tudo contribui para o 

desenvolvimento infantil. 

6. Temperamento da criança: quando mencionado o temperamento da criança, 

com o intuito de se referir às características com que a criança já nasce. 

7. Estímulo cognitivo, motor e de linguagem: envolve as falas que abordam a 

importância do estímulo e do incentivo para o desenvolvimento. 

 

Entre as três formas de agrupamento das respostas (se por sexo dos filhos, sexo dos 

pais ou nível socioeconômico/educacional), a distribuição por nível 
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socioeconômico/educacional foi a que apresentou mais diferenças entre os grupos, pois, das 

sete categorias citadas, três foram exclusivas de cada grupo. A distribuição por sexo dos pais 

só apresentou duas, e a por sexo do filho, uma, como pode ser verificado nas descrições 

abaixo. Considerando as diferenças em termos percentuais, a diferença por nível 

socioeconômico/educacional também foi a maior, com 76% (por sexo do filho 61% e por 

sexo dos pais 46%).  

Análise por sexo da criança 

Quando as respostas sobre os fatores que influenciam o desenvolvimento infantil 

foram agrupadas de acordo com o sexo das crianças, os progenitores de meninas utilizaram as 

seguintes categorias: ‘interação’ (85%), ‘escola’ (70%), ‘afetividade’ (18%), ‘saúde’ (10%), 

‘contexto’ (10%) e ‘temperamento’ (10%). Os progenitores de meninos utilizaram: 

‘interação’ (90%), ‘escola’ (45%), ‘contexto’ (23%), ‘afetividade’ (20%) e ‘saúde’ (18%). 

Observa-se que, das seis categorias citadas pelos dois grupos, apenas a categoria 

‘temperamento’ foi exclusiva do grupo de progenitoras de meninas, as demais cinco 

categorias foram comuns aos grupos de meninas e de meninos. 

Análise por sexo dos pais  

Depois de analisadas a partir do sexo dos pais, as categorias que surgiram como 

fatores que influenciam o desenvolvimento infantil no grupo de mães foram sete: ‘interação’ 

(90%), ‘escola’ (60%), ‘saúde’ (18%), ‘afetividade’ (15%), ‘contexto’ (18%), ‘temperamento’ 

(10%) e ‘estímulo’ (10%). No grupo de pais, estiveram presentes apenas cinco categorias: 

‘interação’ (85%), ‘escola’ (55%), ‘afetividade’ (23%), ‘saúde’ (10%) e ‘contexto’ (15%). 

Dessa forma, verifica-se que as categorias “temperamento” (10%) e “estímulo” (10%) foram 

exclusivas do grupo de mães. 

Análise por nível socioeconômico/educacional 
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As respostas dos pais do grupo EPU sobre os fatores que influenciam o 

desenvolvimento infantil foram agrupadas em cinco categorias. Em primeiro lugar, ficou a 

‘interação’, com 85%; em segundo, a ‘escola’, com 65%; em terceiro, ‘saúde’, com 20%; e 

em quarto, ‘afetividade’ e ‘contexto’, ambas com 10%. Considerando as diferenças entre 

mães e pais dentro do grupo EPU, a categoria ‘escola’ foi a mais citada pelas mães de 

crianças matriculadas na educação infantil pública (75%) do que pelos pais (55%) do mesmo 

grupo.  

As respostas dos pais do grupo EPI formaram sete categorias. Em primeiro lugar, 

ficou a ‘interação’ (90%); em segundo, a ‘escola’ (50%); em terceiro, a ‘afetividade’ (28%); 

em quarto, ‘contexto’ (23%); em quinto, ‘estímulo’ (13%); e em sexto, ‘temperamento’ 

(10%). Considerando as diferenças entre mães e pais do grupo EPI, a categoria 

‘temperamento’ só foi citada pelo grupo de mães (20%).  

Em relação às educadoras, citaram como fatores que influenciam o desenvolvimento 

infantil as categorias ‘interação’ (85%), ‘escola’ (60%), ‘estímulo’ (30%), ‘contexto’ (25%) e 

‘afetividade’ (10%). Esta última só foi citada pelas educadoras da educação infantil pública, e 

‘estímulo’ também foi mais destacada por esse grupo de educadoras (40%) do que pelas 

educadoras da educação infantil privada (20%).  
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Tabela 8- Fatores que influenciam o desenvolvimento infantil 

  

Pública n = 40 Privada n = 40 Educadora n = 20 

Mãe 
n=20 

Pai 
n=20 

TOTAL 
Mãe 
n=20 

Pai 
n=20 

TOTAL 
Público 
n=10 

Privado 
n=10 

TOTAL 

Interação 
18 16 34 18 18 36 9 8 17 

90% 80% 85% 90% 90% 90% 90% 80% 85% 

Escola 
15 11 26 9 11 20 6 6 12 

75% 55% 65% 45% 55% 50% 60% 60% 60% 

Saúde 
5 3 8 2 1 3 0 0 0 

25% 15% 20% 10% 5% 8% 0% 0% 0% 

Afetividade 
1 3 4 5 6 11 2 0 2 

5% 15% 10% 25% 30% 28% 20% 0% 10% 

Contexto 
2 2 4 5 4 9 3 2 5 

10% 10% 10% 25% 20% 23% 30% 20% 25% 

Temperamento 
0 0 0 4 0 4 1 0 1 

0% 0% 0% 20% 0% 10% 10% 0% 5% 

Estímulo 
0 0 0 4 1 5 4 2 6 

0% 0% 0% 20% 5% 13% 40% 20% 30% 

 

Como já comentado, a categoria ‘interação’ apresentou subcategorias. No grupo EPU, 

as subcategorias foram: ‘interação com os pais’ (68%) e ‘interação com outras crianças’ 

(20%); no grupo EPI, ‘interação com os pais’ (78%), ‘interação com outros adultos’ (33%) e 

‘interação com outras crianças’ (20%). Verifica-se que ‘interação com os pais’ foi a categoria 

mais destacada pelos grupos EPU e EPI e que ‘interação com outras crianças’ também foi 

citada por ambos os grupos. Já a categoria ‘interação com outros adultos’ foi citada 

exclusivamente pelo grupo EPI. Já as educadoras mencionaram a “interação com os pais” 

(60%) e a “interação com outras crianças” (30%), que foi comum aos três grupos, e a 

categoria “parceria família-escola” (30%) só foi citada por esse grupo.  
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Tabela 9 - Subcategorias da interação 

  

Pública n = 40 Privada n = 40 Educadora n = 20 

Mãe n=20 Pai n=20 TOTAL Mãe n=20 Pai n=20 TOTAL 
Pública 
n=10 

Privada 
n=10 

TOTAL 

Pais 
14 13 27 15 16 31 6 6 12 

70% 65% 68% 75% 80% 78% 60% 60% 60% 

Adulto 
0 0 0 8 5 13 1 0 1 

0% 0% 0% 40% 25% 33% 10% 0% 5% 

Criança 
4 4 8 6 3 9 3 3 6 

20% 20% 20% 30% 15% 23% 30% 30% 30% 

Parceria 
família-
escola 

1 0 1 0 0 0 3 3 6 

5% 0% 3% 0% 0% 0% 30% 30% 30% 

 

Considerando os dados de forma conjunta, em relação às respostas dos participantes 

sobre quais os fatores que influenciam o desenvolvimento infantil, a ‘interação’ foi citada por 

85% dos pais do grupo EPU, por 90%, dos do grupo EPI e por 85% das educadoras. Nessa 

categoria, os três grupos destacaram a importância da interação dos pais com a criança - 68% 

dos pais do grupo EPU, 78% dos do grupo EPI e 60% das educadoras. A subcategoria 

‘interação com outras crianças’ também foi citada pelos três grupos (EPU 20%, EPI 23% e 

educadoras 30%). Já a subcategoria ‘interação com outros adultos’ surgiu somente entre os 

pais de crianças matriculadas na educação infantil privada, com 33%, e a importância da 

‘parceria família/ escola’ entre as educadoras, com 30%. 

A categoria ‘escola’ foi a segunda mais citada pelos três grupos como um fator que 

influencia o desenvolvimento, sendo comentada por 65% dos pais do grupo EPU, 50% dos 

pais do grupo EPI e por 60% das educadoras. As categorias ‘afetividade’ (10% dos pais do 

grupo EPU, 28% dos pais do grupo EPI e 10% das educadoras) e ‘contexto’ (10% do grupo 

EPU, 23% do grupo EPI e 25% das educadoras) também foram citadas pelos três grupos. 

A categoria ‘estímulo’ foi citada pelos grupos EPI (13%) e de educadoras (30%), não 

aparecendo entre o grupo EPU. Já a categoria ‘saúde’, a terceira mais citada pelos pais do 

grupo EPU (20%), só foi citada por ele, e ‘temperamento’, pelo grupo EPI (10%).  
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Assim, apesar de apresentarem percentuais diferentes, as categorias ‘interação’, 

‘escola’, ‘afetividade’ e ‘contexto’ foram citadas pelos três grupos, e ‘estímulo’ foi uma 

categoria comum aos grupos EPI e às educadoras. A categoria ‘saúde’ foi exclusiva do grupo 

EPU, e ‘temperamento’, pelo grupo EPI.  

 

3.2.2 ESTRATÉGIAS DE CUIDADO  

 

Quando questionados sobre a forma como estavam desempenhando a função de pais, 

mães e educadoras, os participantes responderam que por meio da:  

1. Educação cotidiana: que se refere às atividades do dia a dia, em que ele têm a 

oportunidade de explicar o certo e o errado para a criança, transmitir valores 

sociais etc.; 

2. Afetividade: oferecendo amor, carinho e atenção às crianças; 

3. Brincadeira: interação com as crianças por meio de brincadeiras; 

4. Educação formal: aqui foi destacada a importância de os adultos ensinarem as 

crianças a ler, a escrever, a conhecer as cores etc. Nessa categoria, incluem-se as 

falas dos pais, que afirmam sobre a importância de acompanharem o aprendizado 

dos filhos nas instituições onde estudam;  

5. Outros: que se refere às respostas dos participantes, mas que não formaram uma 

categoria.  

As categorias de respostas foram agrupadas de três formas. O agrupamento por sexo 

dos filhos, em que os dois grupos são progenitores de meninas e progenitores de meninos, que 

apresentou uma categoria diferente entre os grupos e três em comum; os agrupamentos por 

sexo dos pais e por nível socioeconômico/educacional, que apresentaram duas categorias em 

comum e duas exclusivas de cada grupo em cada um dos agrupamentos. Considerando que 
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essas duas formas de análise apresentaram a mesma quantidade de categorias diferentes, 

consideram-se também as diferenças em temos percentuais, e de acordo com esse tipo de 

análise, a forma de agrupamento das respostas que mais gerou diferença entre os grupos foi 

em relação ao nível socioeconômico/educacional, com 55%, pois as diferenças por sexo do 

filho (21%) e por sexo dos pais (36%) foram menores. 

Análise por sexo da criança 

Quando as funções de pai e de mãe foram analisas de acordo com o sexo do filho, as 

categorias ‘educação cotidiana’ (60%), ‘afetividade’ (35%), ‘brincadeira’ (13%) e ‘educação 

formal’ (13%) foram apresentadas pelos progenitores de meninas, e ‘educação cotidiana’ 

(65%), ‘afetividade’ (38%) e ‘brincadeira’ (10%), por progenitores de meninos. A categoria 

‘educação formal’ foi a única exclusivamente citada pelo grupo de progenitores de meninas. 

As demais foram citadas por ambos os grupos.  

Análise por sexo dos pais  

As mães mencionaram três categorias: ‘educação cotidiana’ (68%), ‘afetividade’ 

(40%) e ‘educação formal’ (10%), e os pais, ‘educação cotidiana’ (58%), ‘afetividade’ (33%) 

e ‘brincadeira’ (15%). Assim, das categorias citadas por ambos os grupos, duas foram em 

comum (‘educação cotidiana’ e ‘afetividade’), e duas foram exclusivas de cada grupo, pois o 

grupo de mães comentou sobre ‘educação formal’, e o grupo de pais, sobre ‘brincadeiras’. 

Análise por nível socioeconômico/educacional 

Entre as mães e os pais do grupo EPU, surgiram as seguintes categorias: ‘educação 

cotidiana’ (53%), ‘afetividade’ (43%) e ‘brincadeira’ (15%). Considerando as diferenças 

intragrupais, no grupo EPU, apenas os pais (homens) afirmaram que desempenhavam a 

função de pai por meio de brincadeiras com os filhos (30% do total de pais). Já no grupo EPI, 

as categorias citadas foram: ‘educação cotidiana’ (73%), ‘afetividade’ (30%) e ‘educação 

formal’ (15%). No grupo EPI, só houve uma diferença de 20% entre os grupos de mães e pais 
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na categoria ‘afetividade’ (40% mães e 20% pais). Entre as educadoras, as categorias que 

surgiram foram: ‘educação formal’ (55%), ‘educação cotidiana’ (40%) e ‘afetividade’ (10%). 

A categoria ‘educação cotidiana’ foi a única que apresentou uma diferença mínima de 20% 

entre os grupos das educadoras que trabalham em instituições públicas (30%) ou privadas 

(50%).  

 

Tabela 10 – Estratégias de cuidado 

  

Pública n = 40 Privada n = 40 Educadora n = 20 

Mãe n=20 
Pai 

n=20 
TOTAL Mãe n=20 Pai n=20 TOTAL Público n=10 Privado n= 10 TOTAL 

Educação 
cotidiana 

12 9 21 15 14 29 3 5 8 

60% 45% 53% 75% 70% 73% 30% 50% 40% 

Afetividade 
8 9 17 8 4 12 1 1 2 

40% 45% 43% 40% 20% 30% 10% 10% 10% 

Brincadeira 
0 6 6 3 0 3 0 0 0 

0% 30% 15% 15% 0% 8% 0% 0% 0% 

Educação 
formal 

0 0 0 4 2 6 6 5 11 

0% 0% 0% 20% 10% 15% 60% 50% 55% 

Outros 
6 2 8 3 2 5 1 1 2 

30% 10% 20% 15% 10% 13% 10% 10% 10% 

 

Como demonstrado na Tabela 10, as categorias ‘educação cotidiana’ (53% EPU, 73% 

EPI e 40% educadoras) e ‘afetividade’ (43% EPU, 30% EPI e 10% educadoras) foram citadas 

pelos três grupos; ‘educação formal’, só foi comentada pelos pais e pelas mães do grupo EPI 

(15%) e pelas educadoras (55%), e a categoria ‘brincadeiras’, apenas pelo grupo EPU (15%).  

Ainda nessa mesma questão, alguns pais e mães comentaram sobre as dificuldades ou 

facilidades de desempenhar suas funções parentais.  

 

Tabela 11- Dificuldade de ser mãe: EPU e EPI   

 EPU EPI Total 
Mãe de menina Mãe de menino Mãe de menina Mãe de menino  

Dificuldade  4 (10%) 4 (10%) 4 (10%) 1 (2,5%) 13 32,5% 
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Tanto as participantes do grupo EPU (40%) quanto as do grupo EPI (25%) afirmaram ter 

dificuldades de desempenhar a função de mães. Já os participantes do grupo EPU disseram 

que desempenham muito bem a função de pais. Isso foi citado por 35% dos pais (homens) do 

grupo EPU.  

 

3.2.3 METAS DE SOCIALIZAÇÃO 

 

Com o objetivo de investigar as metas de socialização, os participantes foram 

questionados sobre quais as qualidades que eles esperavam que as crianças tivessem no 

futuro. As respostas variaram muito e foram agrupadas nas seguintes categorias: 

1. Qualidades pessoais: aqui foram agrupadas todas as falas que se referiam à 

expectativa de que as crianças tivessem qualidades pessoais, como ser educadas, 

obedientes, calmas, boas meninas, homens de bem, respeitadores, vaidosas etc. 

2.  Estudo: engloba as falas que se referem às expectativas dos participantes de que 

as crianças terminassem os estudos ou fossem estudiosas. 

3. Trabalho: revela a preocupação dos pais e dos professores para que as crianças 

tenham um trabalho ou uma profissão específica. 

4. Pensar coletivo: aqui se reúnem as falas que refletem a expectativa de as crianças 

serem bons cidadãos, que ajudam o próximo e contribuem para uma sociedade 

melhor. 

5.  Não se envolver com coisas erradas: revela o desejo dos adultos de que as 

crianças no futuro não se envolvam com atos ilícitos ou cometam violência. 

6. Outros: todas aquelas metas que não formaram uma categoria foram reunidas 

nessa categoria.  
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As categorias relativas às metas de socialização, quando agrupadas em relação ao sexo 

dos filhos e ao dos pais, não apresentaram diferenças em relação à ausência ou à presença 

das categorias. Já quando agrupadas em relação ao nível socioeconômico/educacional, 

houve diferença em uma categoria e similaridade entre quatro. Quando consideradas as 

diferenças percentuais, o nível socioeconômico/educacional foi também o que apresentou 

mais diferença (118%). As diferenças percentuais entre os grupos de mães e pais foram de 

50% e dos grupos de meninas e meninos foram de 25%.   

Análise por sexo criança 

Os progenitores de meninas destacaram as mesmas metas de socialização que os 

progenitores de meninos, a saber: ‘qualidades pessoas’ (75% menina, 75% menino), ‘estudo’ 

(45% menina e 25% menino), ‘trabalho’ (28% menina e 28% menino) e ‘pensar coletivo’ 

(18% menina e 23% menino).  

Análise por sexo dos pais  

As metas de socialização de mães e pais não apresentaram diferenças, pois ambos 

citaram ‘qualidades pessoais’ (80% mãe, 70% pai), ‘estudo’ (40% mãe, 30% pai), ‘trabalho’ 

(20% mãe e 35% pai) e ‘pensar coletivo’ (28% mãe e 13% pai).  

Análise por nível socioeconômico/educacional 

Quanto aos pais do grupo EPU, quando questionados sobre como esperavam que seus 

filhos fossem no futuro, destacaram as ‘qualidades pessoais’ (55%), seguida de terem estudo 

(48%) e trabalho (40%). Apenas 13% dos participantes afirmaram que gostariam que os 

filhos pensassem de forma coletiva ou que não se envolvessem em coisas erradas. 

Considerando a diferença intragrupal entre mães e pais do grupo EPU, verifica-se que as 

mães pontuaram mais do que os pais nas seguintes metas: ‘qualidades pessoais’ e ‘pensar 

coletivo’. Já os pais destacaram mais a meta ‘trabalho’. Na categoria ‘não se envolver em 

coisas erradas’, não houve diferenças entre mães e pais.  
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No grupo de pais com crianças matriculadas na educação infantil privada (EPI), quase 

o total de pais (95%) revelaram que desejavam que os filhos tivessem ‘qualidades pessoais’. 

O ‘pensar coletivo’ citado por 28% dos participantes foi a segunda categoria mais comentada 

por esse grupo, seguida das categorias ‘estudo’ (23%) e ‘trabalho’ (15%). Não houve 

diferenças com mais de 20% entre mães e pais desse grupo. 

As metas de socialização citadas pelas educadoras foram: ‘qualidades pessoais’ 

(40%), ‘trabalho’ (38%), ‘estudo’ (25%) e ‘não se envolver em coisas erradas’ (18%). Não 

ocorreram diferenças de 20% ou mais entre as metas de socialização de educadoras de 

instituições de educação pública e privada.  

As respostas das educadoras, quando analisadas de acordo com o sexo da criança, 

também não apresentaram diferenças superiores a 20% nas categorias: ‘qualidades pessoais’ 

(35% menina, 45% menino), ‘estudo’ (25% menina, 25% menino) e ‘trabalho’ (40% menina, 

35% menino). Só houve diferença na categoria ‘não se envolver em coisas erradas’, que foi 

citada para meninos (25%) e não chegou a formar uma categoria com 20% no grupo de 

meninas (10%).  

 

Tabela 12- Metas de socialização  

  

Pública n = 40 Privada n = 40 Educadora n = 40 

Mãe n=20 Pai n=20 TOTAL Mãe n=20 Pai n=20 TOTAL Público n=20 Privado n=20 TOTAL 

Qualidades 
pessoais 

14 8 22 18 20 38 9 7 16 

70% 40% 55% 90% 100% 95% 45% 35% 40% 

Estudo 
10 9 19 6 3 9 5 5 10 

50% 45% 48% 30% 15% 23% 25% 25% 25% 

Trabalho 
6 10 16 2 4 6 9 6 15 

30% 50% 40% 10% 20% 15% 45% 30% 38% 

Pensar 
coletivo 

4 1 5 7 4 11 0 3 3 

20% 5% 13% 35% 20% 28% 0% 15% 8% 

Não se 
envolver 
em coisas 
erradas 

2 3 5 1 0 1 5 2 7 

10% 15% 13% 5% 0% 3% 25% 10% 18% 

Outros 
10 9 19 3 0 3 1 3 4 

50% 45% 48% 15% 0% 8% 5% 15% 10% 
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Considerando os dados conjuntamente, verifica-se que ter ‘qualidades pessoais’ é o 

que os grupos EPU, EPI e educadoras mais valorizam. Essa categoria foi citada por 55% do 

grupo EPU, 95% do grupo EPI e 40% das educadoras. As categorias ‘estudo’ e ‘trabalho’, 

apesar de terem sido citadas por todos os grupos, foram mais valorizadas pelo grupo EPU, 

com 48% e 40%, respectivamente, enquanto que no grupo EPI, tais categorias foram citadas 

por 23% e 15% dos participantes. Já entre as educadoras, 25% destacaram ‘estudo’, e 38%, 

‘trabalho’.  

A categoria ‘pensar coletivo’ foi mais mencionada pelo grupo EPI, com 28% do total 

de participantes. Apenas 13% dos participantes do grupo EPU citaram essa categoria. Já entre 

o grupo de ‘educadoras’, essa categoria não surgiu. A categoria ‘não se envolver em coisas 

erradas’ foi citada por 13% do grupo EPU e por 18% das educadoras, mas não foi citada pelo 

grupo EPI.  

Assim, as metas de socialização ‘qualidades pessoais’, ‘estudo’ e ‘trabalho’ foram 

comuns aos grupos EPU, EPI e das educadoras. Já a categoria ‘pensar coletivo’ foi citada 

pelos grupos EPU e EPI, e a categoria ‘não se envolver em coisas erradas’ só foi citada pelo 

grupo EPU e pelo de educadoras. 

 

3.3 CONCEPÇÕES DE GÊNERO 

 

As concepções de gênero foram analisadas a partir de diferentes questionamentos que 

serão apresentados a seguir de forma separada. As questões basicamente estão divididas 

entre: concepções dos participantes sobre o que é ser uma menina e um menino, atividades 

estabelecidas pelos participantes como sendo de menina ou de menino e brincadeiras infantis. 

Assim como ocorreu nas questões relativas ao desenvolvimento, aqui os resultados serão 

apresentados de três formas (análise por sexo da criança, por sexo dos pais e por nível 



133 

 

socioeconômico/educacional), sendo destacada a forma que mostrar mais diferenças entre os 

grupos.  

 

3.3.1 O QUE É SER MENINA E O QUE É SER MENINO 

 

Os participantes foram solicitados a definir o que, segundo suas opiniões, seria uma 

menina ou um menino de dois ou três anos de idade. Para definir uma menina ou um menino, 

os participantes utilizaram diferentes adjetivos e características que foram agrupados nas 

seguintes categorias: 

1. Afetividade: aqui foram agrupados os adjetivos que remetem a uma dimensão 

afetiva, como: afetivo, sentimental, sensível, companheiro. 

2. Disciplina: foram agrupados os adjetivos que remetiam à disciplina, como 

educado, calmo, quieto, obediente. 

3. Indisciplina: aqui estão reunidos adjetivos como inquietos, desobedientes, 

indisciplinados etc. 

4. Delicadeza: quando utilizaram os termos doce e delicado. 

5. Atividade/agitação: estão nessa categoria adjetivos como ativo, agitado, levado, 

enérgico, sapeca, hiperativo, além da descrição de que gostavam de atividades 

mais ativas, como correr. 

6. Brincadeira considerada de menina: que se interessa por brincadeiras femininas, 

como dançar e brincar de boneca. 

7. Brincadeira considerada de menino: que gostam de brincadeiras mais pesadas, 

de bola e de carrinho.  

8. Vaidade: que se interessam por artigos de beleza. 

9. Não sei: quando afirmavam que não sabiam definir um menino ou uma menina. 



134 

 

10. Brinca em grupos menores: quando gosta de brincar com um, dois ou três 

colegas, sem se envolver em brincadeiras com muitas crianças.  

11. Brinca em grupos maiores: quando se interessam por atividades com mais de três 

crianças de forma espontânea.  

12. Desenvolvimento: nesse item, foram agrupadas as afirmações gerais sobre o 

desenvolvimento ou seus aspectos específicos, como coordenação, fala, cognição, 

etc. 

13. Vestuário diferente: relativo às roupas utilizadas só por meninas ou por meninos. 

14. Outros: se referem a todos aqueles adjetivos que não formaram uma categoria em 

cada um dos grupos. Dessa forma, essa categoria apresenta respostas distintas para 

os grupos pesquisados.  

As perguntas “O que é ser menina?” e “O que é ser menino?” foram apresentadas aos 

participantes de acordo com o sexo de seus filhos. Assim, a pergunta “O que é ser menina?” 

foi feita a mães e pais de meninas, e “O que é ser menino?”, a pais e mães de meninos. 

Quando as respostas foram agrupadas em função do sexo dos filhos, apresentaram oito 

categorias diferentes e apenas uma categoria em comum, e quando foram agrupadas em 

relação ao sexo dos pais e ao nível socioeconômico/educacional, ambas as formas 

apresentaram quatro categorias diferentes, e cinco, em comum. Quando analisadas as 

diferenças em termos percentuais, as diferenças entre as respostas para meninas e meninos 

também foram maiores (219%) do que as entre os grupos EPU e EPI (159%) e entre os 

grupos de mães e de pais (119%). 

Análise por sexo da criança 

Para definir uma menina, as respostas dos progenitores de meninas foram agrupadas 

nas seguintes categorias: ‘afetividade’ (43%), ‘delicadeza’ (35%), ‘disciplina’ (33%), 

‘vaidade’ (15%), ‘não sei’ (15%), ‘desenvolvimento’ (15%) e ‘brincadeira de menina’ (10%). 
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Quanto às subcategorias EPU e EPI dos progenitores de meninas, apenas os do grupo EPU 

responderam ‘não sei’ (25%) e só os do grupo EPI responderam ‘delicadeza’ (65%), 

‘vaidade’ (25%), ‘brincadeira de menina’ (20%) e ‘desenvolvimento’ (20%). Já a categoria 

‘afetividade’, apesar de ter sido citada pelos grupos EPU (20%) e EPI (65%), foi mais 

valorizada pelo segundo.  

As respostas dos progenitores de meninos, para definirem o que é ser um menino, 

foram agrupadas assim: ‘atividade/agitação’ (48%), ‘afetividade’ (23%), ‘indisciplina’ (23%), 

‘desenvolvimento’ (20%) e ‘brincadeira de menino’ (15%). Nas subcategorias do grupo de 

meninos, entre os grupos EPU e EPI, houve diferenças na categoria ‘afetividade’, citada 

apenas pelo grupo EPI (45%), e ‘atividade/agitação’, que foi mais valorizada pelo grupo EPI 

(65%) do que pelo grupo EPU (30%).  

As educadoras responderam ambas as perguntas, e as categorias utilizadas para definir 

meninas e meninos foram: ‘desenvolvimento’ (45% menina e 40% menino= 43%) e 

‘vestuário diferente’ (10% menina e 10% menino= 10%). Verifica-se que a categoria 

‘vestuário diferente’ foi citada para meninas e para meninos com percentual igual a 10%, o 

que possibilitou a formação dessa categoria no macrogrupo de educadoras. Entretanto, não 

chegou a formar uma categoria com, no mínimo, 20% nas categorias dos subgrupos meninas 

e meninos.  

As categorias utilizadas exclusivamente para definir meninas por mais de 20% das 

educadoras foram: ‘delicadeza’ (45%), ‘afetividade’ (30%), ‘disciplina’ (20%), ‘brinca em 

grupos menores’ (20%) e ‘brincadeira de menina’ (20%). Já as respostas das educadoras com 

percentuais iguais ou maiores de 20% para definir como é um menino foram agrupadas nas 

seguintes categorias: ‘atividade agitação’ (55%), ‘indisciplina’ (25%), ‘brincadeira de 

menino’ (20%) e ‘brinca em grupos maiores’ (20%).  
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O total das respostas das educadoras, quando analisadas de acordo com o tipo de 

instituição onde elas trabalham - se pública ou privada - é o mesmo de quando analisado em 

função do sexo da criança. Entretanto, apresentam algumas diferenças internas entre os 

subgrupos. As categorias citadas pelas educadoras das redes de educação infantil pública e 

privada com percentuais superiores a 20% foram: ‘delicadeza’ (25% público e 20% privada), 

‘atividade/agitação’ (30% público e 30% privada) e ‘desenvolvimento’ (40% público e 45% 

privada). As categorias ‘afetividade’ (20% pública e 10% privada) e ‘disciplina’ (20% pública 

e 0% privada) formaram categorias apenas entre as educadoras de instituições públicas, e 

‘indisciplina’, ‘brincadeira de menina’, ‘brincadeira de menino’, ‘vaidade’, ‘brinca em grupos 

menores’, ‘brinca em grupos maiores’ e ‘vestuário diferente’, apesar de terem formado 

categorias no macrogrupo de educadoras, não formaram categorias com, no mínimo, 20% nas 

subcategorias pública e privada.  
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Tabela 13- O que é ser menina e menino 

  
Menina n = 40 Menino n = 40 Educadoras 

Pública 
n = 20 

Privada 
n = 20 

TOTAL 
Pública  
n = 20 

Privada  
n = 20 

TOTAL 
Menina  
n=20 

Menino  
n=20 

TOTAL 

Afetividade 
4 13 17 0 9 9 6 0 6 

20% 65% 43% 0% 45% 23% 30% 0% 15% 

Disciplina 
8 5 13 2 1 3 4 0 4 

40% 25% 33% 10% 5% 8% 20% 0% 10% 

Indisciplina 
0 0 0 4 5 9 0 5 5 

0% 0% 0% 20% 25% 23% 0% 25% 13% 

Delicadeza 
1 13 14 0 0 0 9 0 9 

5% 65% 35% 0% 0% 0% 45% 0% 23% 

Atividade/Agitação 
1 2 3 6 13 19 1 11 12 

5% 10% 8% 30% 65% 48% 5% 55% 30% 

Brincadeira de 
menina 

0 4 4 0 0 0 4 0 4 

0% 20% 10% 0% 0% 0% 20% 0% 10% 

Brincadeira de 
menino 

0 0 0 3 3 6 0 4 4 

0% 0% 0% 15% 15% 15% 0% 20% 10% 

Vaidade 
1 5 6 0 0 0 3 0 3 

5% 25% 15% 0% 0% 0% 15% 0% 8% 

Não sei 
5 1 6 1 1 2 0 0 0 

25% 5% 15% 5% 5% 5% 0% 0% 0% 

Grupo pequeno 
0 0 0 0 0 0 4 0 4 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 20% 0% 10% 

Grupo grande 
0 0 0 0 0 0 0 4 4 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 20% 10% 

Desenvolvimento 
2 4 6 3 5 8 9 8 17 

10% 20% 15% 15% 25% 20% 45% 40% 43% 

Vestuário 
0 0 0 0 0 0 2 2 4 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 10% 10% 10% 

Outros 
2 3 5 4 6 10 3 2 5 

10% 15% 13% 20% 30% 25% 15% 10% 13% 

 

Considerando as respostas dos três grupos, apenas a categoria ‘desenvolvimento’ 

(15% menina, 20% menino e educadoras para meninas 45% e para meninos 40%) foi citada 

para meninas e meninos. As categorias ‘disciplina’ (33% menina e 20% das educadoras 

comentando de meninas), ‘delicadeza’ (35% menina e 43% das educadoras comentando de 

meninas) e ‘brincadeira de menina’ (10% menina e 20% de educadoras comentando de 

meninas) foram utilizadas por mães e pais de meninas e por educadoras, exclusivamente, para 

definir meninas.  
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Já as categorias ‘indisciplina’ (23% menino e 25% das educadoras em relação aos 

meninos), ‘atividade/agitação’ (48% menino e 55% das educadoras se referindo a meninos) e 

‘brincadeira de menino’ (15% menino e 20% educadoras comentando sobre meninos) apenas 

foram citadas para definir um menino. A categoria ‘brinca em grupos maiores’ foi utilizada 

exclusivamente pelas educadoras na definição de meninos. Na categoria ‘afetividade’, houve 

uma particularidade, pois mães e pais a utilizaram tanto para se referir a meninas (43%) 

quanto a meninos (23%), e as educadoras, para definir meninas (30%). A categoria ‘vestuário 

diferente’ foi citada exclusivamente pelas educadoras (10% meninas e 10% meninos).  

Análise por sexo dos pais  

As respostas das mães para definir meninas e meninos foram: ‘afetividade’ (43%), 

‘disciplina’ (33%), ‘atividade/agitação’ (33%), ‘desenvolvimento’ (23%), ‘delicadeza’ (15%), 

‘não sei’ (13%) e ‘indisciplina’ (10%). Quanto às respostas dos pais para esse mesmo fim 

foram: ‘afetividade’ (23%), ‘atividade/agitação’ (23%), ‘delicadeza’ (20%), ‘brincadeira de 

menino’ (15%), ‘indisciplina’ (13%), ‘desenvolvimento’ (13%) e ‘vaidade’ (10%). As 

categorias ‘afetividade’, ‘indisciplina’, ‘delicadeza’, ‘atividade/agitação’ e ‘desenvolvimento’ 

foram comuns aos grupos de mães e pais. Já a categoria ‘disciplina’ foi citada apenas pelas 

mães, e ‘brincadeira de menino’, ‘vaidade’ e ‘não sei’, somente pelos pais.  

Análise por nível socioeconômico/educacional 

Quanto às respostas dos participantes sobre o que é ser menina ou menino, analisadas 

de acordo com o nível socioeconômico/educacional, os participantes que tinham filhos 

matriculados na educação infantil pública responderam: ‘disciplina’ (25%), 

‘atividade/agitação’ (18%), ‘não sei’ (15%), ‘desenvolvimento’ (13%), ‘afetividade’ (10%) e 

‘indisciplina’ (10%). Já os que tinham filhos matriculados na educação infantil privada 

responderam: ‘afetividade’ (55%), ‘atividade/agitação’ (38%), ‘delicadeza’ (33%), 
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‘desenvolvimento’ (23%), ‘disciplina’ (15%), ‘indisciplina’ (13%), ‘vaidade’ (13%) e 

‘brincadeira de menina’ (10%).  

As categorias ‘afetividade’, ‘disciplina’, ‘indisciplina’, ‘atividade/agitação’ e 

‘desenvolvimento’ foram comuns aos grupos EPU e EPI. Já a categoria ‘não sei’ só foi citada 

pelo grupo EPU, e ‘brincadeira de menina’, ‘delicadeza’ e ‘vaidade’, pelo grupo EPI. 

 

3.3.2 ATIVIDADES ESTABELECIDAS PELOS PARTICIPANTES COMO EXCLUSIVAS 

DE MENINOS OU DE MENINAS 

 

Os participantes comentaram sobre em que situações eles afirmam para as crianças, de 

forma explícita, que determinado comportamento não é adequado para o sexo dela. 

Consideram-se aqui os diretivos na perspectiva da interação social, pois, como referem 

Aquino e Salomão (2006), os diretivos maternos surgem desde as primeiras interações verbais 

entre a mãe e a criança e têm a intensão mais explícita nos diálogos. Assim, os participantes 

descreveram as situações em que utilizam diretivos como: ‘isso não é coisa de menino’ ou 

‘menina não faz isso’. Primeiramente, foi questionado se os participantes utilizavam essas 

frases e, em seguida, em que situações.  

A análise foi realizada em função do sexo da criança, do sexo dos pais e do nível 

socioeconômico/educacional deles, e, devido à análise realizada pela falta e pela presença de 

categorias e às diferenças percentuais (sexo da criança 55%, nível 

socioeconômico/educacional 25% e sexo dos pais 15%), o sexo das crianças foi a que 

apresentou mais diferenças entre os grupos. Nas análises por falta e presença, não ocorreu 

diferença na análise feita por sexo dos pais e por seu nível socioeconômico/educacional.  

Análise por sexo da criança 
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As respostas dos participantes, ao serem categorizadas pelo sexo da criança, revelaram 

que os meninos recebem mais diretivos sexistas do que as meninas, pois, enquanto 65% de 

pais e mães de meninas responderam que utilizavam tais diretivos, e 30%, que não, 95% dos 

pais e das mães de meninos afirmaram que os utilizavam. Ou seja, a categoria ‘não’ não 

surgiu entre o grupo de mães e pais de meninos. 

Considerando as diferenças internas do grupo de meninas, constata-se que as do grupo 

EPU (80%) ouvem mais diretivos sexistas do que as meninas do grupo EPI (50%). Já entre os 

meninos, não há diferença entre os grupos EPU e EPI. 

Entre as educadoras, 75% das participantes afirmaram que não utilizam diretivos 

sexistas com as meninas, enquanto 25% disseram que utilizam. Quanto à utilização de 

diretivos sexistas entre as educadoras para meninos, 65% delas revelaram utilizá-los com 

meninos, e 35% responderam que não os utilizavam.  

Quando as respostas das educadoras foram divididas entre educadores da educação 

pública ou da privada, suas respostas foram distribuídas exatamente da mesma forma, pois 

55% das educadoras dos dois grupos afirmaram utilizar, e 45%, que não. 

 

Tabela 14- Utilização de diretivos sexistas 

  

Menina n = 40 Menino n = 40 Educadora n = 40 

Público 
n=20 

Privado 
n=20 

TOTAL 
Público 
n=20 

Privado 
n=20 

TOTAL 
Menina 
 n=20 

Menino 
 n=20 

TOTAL 

Sim 
16 10 26 19 19 38 5 13 18 

80% 50% 65% 95% 95% 95% 25% 65% 45% 

Não 
4 8 12 1 1 2 15 7 22 

20% 40% 30% 5% 5% 5% 75% 35% 55% 

Não 
lembra 

0 2 2 0 0 0 0 0 0 

0% 10% 5% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

 

Assim como ocorreu com o grupo de pais, entre as educadoras, o uso desses diretivos 

é mais frequente na interação com meninos (95% dos progenitores de meninos e 65% das 
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educadoras na interação com os meninos) do que com as meninas (65% dos progenitores de 

meninas e 25% das educadoras na interação com as meninas). 

Análise por sexo dos pais 

Os pais disseram que usam um pouco mais diretivos sexistas do que as mães. 78% das 

mães responderam que utilizavam esses diretivos, e 23% que não. Entre os pais, 83% 

revelaram que sim, e 13%, que não.  

Análise por nível socioeconômico/educacional 

A análise da diferença na utilização de diretivos sexistas, tomando-se por base o nível 

socioeconômico/educacional, demonstrou que 88% do grupo EPU emprega diretivos sexistas, 

e 13%, não. Já no grupo EPI, 73% utilizam, e 23%, não.  

Os participantes que responderam afirmativamente identificaram as situações em que 

intervinham nas ações das crianças e referiram que determinada atividade ou objeto não era 

adequado/a para seu sexo. As situações descritas pelos participantes foram:  

1- Brinquedos considerados do sexo oposto: para indicar que não podem brincar 

com brinquedos que são, segundo os participantes, pertencentes ao outro sexo. No 

caso das meninas, elas não poderiam brincar de carrinho, boneco, peão, pipa etc. 

Já os meninos não poderiam brincar com o que os participantes afirmam que são 

brinquedos de meninas, como boneca e panelinha. Além disso, os pais aqui 

também não permitem que os filhos manipulem brinquedos de cor rosa, como um 

carro dessa cor, por compreenderem que é de menina. 

2- Roupas e acessórios considerados do sexo oposto: quando as meninas desejam 

usar roupas e acessórios masculinos como sapatos e roupas, principalmente do pai 

ou do irmão, e os meninos desejam utilizar roupas e assessórios femininos, como 

maquiagem, esmaltes, sapatos e roupas, principalmente da mãe e da irmã. 
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3- Comportamento considerado do sexo oposto: quando as meninas se propõem a 

brincar de luta, quando brigam, quando se sentam de forma relaxada, pois devem 

sentar com as pernas fechadas, e quando desejam urinar em pé. Quanto aos 

meninos, os pais afirmam que não permitem que os filhos dancem se requebrando 

ou escutem músicas que considerem de meninas. Além disso, proíbem os meninos 

de assistirem a desenhos de princesas ou que, segundo eles, são muito 

sentimentais, porque consideram que são desenhos de meninas.  

Quando analisado se há diferença entre os diretivos sexistas ditos a meninas e a 

meninos, os progenitores de meninas e os de meninos apresentaram dois diretivos sexistas em 

comum e um diferente. Em relação a serem ditos por mães ou pais, não houve diferença entre 

os grupos. Quando se consideram as diferenças entre os grupos em relação ao nível 

socioeconômico/educacional, os grupos EPU e EPI, assim como o de meninas e o meninos, 

também apresentaram dois grupos de diretivos em comum e um diferente. Entretanto, quando 

analisadas as diferenças em termos percentuais, as diferenças entre os grupos de meninas e o 

de meninos (75%) foram maiores do que as dos grupos EPU e EPI (40%) e as dos grupos de 

mães e pais (35%).  

Análise por sexo da criança 

Meninas escutam de seus pais diretivos sexistas, quando intencionam manipular 

‘brinquedo considerado do sexo oposto’ (30%) e apresentam ‘comportamento considerado do 

sexo oposto’ (23%). Já os meninos, quando querem ‘roupas e acessórios considerados do 

sexo oposto’ (55%), ‘brinquedo considerado do sexo oposto’ (40%) e demonstram 

‘comportamento considerado do sexo oposto’ (15%). Verifica-se que a categoria mais citada 

para meninos - ‘roupas e acessórios do sexo oposto’ - não chegou a ser formada no grupo de 

meninas. 
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Quando verificadas as diferenças internas nos grupos, considerando o nível 

socioeconômico/educacional dos pais, constata-se que as meninas que estão matriculadas na 

rede pública de educação infantil recebem mais diretivos sexistas quando querem manipular 

um ‘brinquedo que é considerado do sexo oposto’ (50% público, 10% privado). Já as meninas 

que estudam na educação privada (40%) escutam mais diretivos sexistas nas situações em que 

emitem ‘comportamento considerado do sexo oposto’ (40%). Os meninos matriculados na 

educação infantil pública recebem mais diretivos sexistas em relação à manipulação de 

brinquedo do sexo oposto’ (50% público, 30% privada), e os meninos matriculados na 

educação infantil privada recebem mais diretivos quando ‘emitem comportamento 

considerado do sexo oposto’ (30%). Essa é uma categoria que só apareceu nesse grupo.  

As educadoras afirmaram que só utilizam diretivos sexistas com as meninas quando 

apresentam ‘comportamento considerado do sexo oposto’ (20%). Já com os meninos, elas 

utilizam diretivos sexistas quando eles desejam utilizar ‘roupas e acessórios considerados do 

sexo oposto’ (50%) e apresentam ‘comportamento considerado do sexo oposto’ (20%).  

Quanto às respostas das educadoras sobre o tipo de instituição onde elas trabalham - 

se pública ou privada - as únicas categorias que apareceram foram: ‘roupas e acessórios 

considerados do sexo oposto’ e ‘comportamento considerado do sexo oposto’. A primeira foi 

citada por 20% de educadoras de instituições públicas e por 30% de instituições privadas, e a 

segunda só por educadoras de instituições privadas (25%).   
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Tabela 15- Situações em que são utilizados diretivos sexistas 

  

Menina n = 40 Menino n = 40 Educadora n = 40 

Público 
n=20 

Privado 
n=20 

TOTAL 
Público 
n=20 

Privado 
n=20 

TOTAL 
Menina 
n=20 

Menino 
n=20 

TOTAL 

Brinquedo  
10 2 12 10 6 16 0 3 3 

50% 10% 30% 50% 30% 40% 0% 15% 8% 

Roupa  
2 0 2 10 12 22 0 10 10 

10% 0% 5% 50% 60% 55% 0% 50% 25% 

Comportamento  
1 8 9 0 6 6 4 4 8 

5% 40% 23% 0% 30% 15% 20% 20% 20% 

 

Considerando os dados de forma conjunta, meninas (23% progenitores e 20% 

educadoras) e meninos (15% pais, 20% educadoras) escutam de seus pais e das educadoras 

diretivos sexistas quando emitem “comportamento considerado do sexo oposto”. A categoria 

‘brinquedo considerado do sexo oposto’ também foi utilizada para meninas (30%) e meninos 

(40%) e só foi citada por progenitores. Apenas os meninos sofrem interferência dos pais e das 

educadoras quando desejam usar ‘roupas e acessórios considerados do sexo oposto’ (55% 

pais, 50% educadoras).  

Análise por sexo dos pais 

As mães afirmaram que utilizam diretivos sexistas quando a criança deseja vestir 

‘roupas e acessórios considerados do sexo oposto’ (35%), intenciona brincar com um 

‘brinquedo considerado do sexo oposto’ (28%) ou emite ‘comportamento considerado do 

sexo oposto’ (23%). Os pais, por sua vez, utilizam tais diretivos quando os filhos querem um 

‘brinquedo considerado do sexo oposto’ (43%), ‘roupas e acessórios considerados do sexo 

oposto’ (25%) ou emitem ‘comportamento considerado do sexo oposto’ (13%). Isso quer 

dizer que mães e pais utilizam diretivos sexistas nas mesmas situações. 

Análise por nível socioeconômico/educacional 

Quando a análise foi realizada de acordo com o nível socioeconômico/educacional, o 

grupo EPU afirmou que utiliza esses diretivos nas seguintes situações: quando a criança quer 
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um ‘brinquedo considerado do sexo oposto’ (50%) ou quer usar ‘roupas e acessórios 

considerados do sexo oposto’ (30%). Já o grupo EPI afirmou que expressa tais diretivos 

quando a criança apresenta um ‘comportamento considerado do sexo oposto’ (35%), quer 

usar ‘roupas e acessórios considerados do sexo oposto’ (30%) ou deseja brincar com 

‘brinquedo considerado do sexo oposto’ (20%), ou seja, a categoria ‘comportamento 

considerado do sexo oposto’ só surgiu no grupo EPI. 

 

3.3.3 BRINCADEIRAS 

 

As brincadeiras das crianças também foram investigadas por meio das entrevistas com 

os participantes. A análise das brincadeiras foi feita com base em três temas. O primeiro 

aborda uma situação de brincadeira hipotética e visa conhecer como os participantes 

intermediam as brincadeiras das crianças com brinquedos que apresentam conteúdo 

generificados; o segundo tem o objetivo de conhecer quais são os tipos de brincadeiras das 

crianças; e o terceiro investiga se as crianças brincam fora do espaço escolar com outras 

crianças e se os participantes interferem nessa interação para que as elas brinquem com outras 

crianças do mesmo sexo. Assim, os dois primeiros temas analisam mais diretamente a 

esteriotipia no brincar, e o terceiro, a segregação sexual durante a brincadeira. Em ambas as 

situações, pretende-se verificar a interferência dos adultos durante as brincadeiras infantis. 

 

3.3.3.1 ANÁLISE DE UMA SITUAÇÃO DE BRINCADEIRA HIPOTÉTICA 

 

As concepções de gênero relativas às brincadeiras, primeiramente, foram abordadas a 

partir de uma situação hipotética de brincadeira, uma adaptação da situação-problema descrita 

por Gomes (2006). Cada participante foi questionado sobre quais seriam suas reações nas 

seguintes situações:  
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1. Um menino observa atentamente uma menina brincando com um carrinho, 

manifesta vontade de pegá-lo e pede-lhe o brinquedo.  

2. Uma menina observa atentamente um menino brincando com uma boneca, 

manifesta vontade de pegá-la e pede-lhe o brinquedo.  

Além dessa descrição, os participantes foram informados de que ambas as crianças 

envolvidas tinham, aproximadamente, dois e três anos de idade e estavam em uma situação de 

brincadeira em que os objetos não pertenciam a nenhuma das duas, mas ao ambiente, como 

em uma brinquedoteca. Aos pais sugeriu-se que pensassem em seus filhos de acordo com o 

sexo dos participantes das situações.  

A situação 1 só foi apresentada para progenitores de meninas. Além desse grupo, essa 

questão também foi apresentada para as educadoras. A pergunta 1 iniciava da seguinte forma 

para os progenitores de meninas: “Um menino observa atentamente sua filha brincando com 

um carrinho...”. A situação 2 foi apresentada exclusivamente para os progenitores de meninos 

e para as educadoras. Para os primeiros, a questão foi esta: “Uma menina observa atentamente 

seu filho brincando com uma boneca...”. Depois de feita a análise das respostas dos 

participantes, foram extraídas cinco categorias: 

1. Não permite que a criança continue com o brinquedo: A situação 1 é relativa às 

respostas dos pais que disseram não permitir que a menina brinque com o carro, e 

a situação 2, a não permitir que o menino brinque com a boneca; 

2. Permite que quem estiver com o brinquedo continue com ele: No caso da 

situação 1, refere-se ao fato de a menina continuar com o carro, e a 2, de o menino 

continuar com a boneca. Nesse caso, o que se destaca é a prioridade de quem 

escolheu determinado objeto para brincar continuar com ele, qualquer que seja. 

3. Compartilha o brinquedo: os adultos estimulam as crianças a dividirem com o 

colega o brinquedo; 
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4. Não interferência: os participantes não interferem na relação entre as crianças; 

5. Outros: Essa última categoria se refere às respostas dos participantes que não 

formaram uma categoria unitária, já que a resposta dada não se repetiu. 

Assim como ocorreu com as demais questões, aqui foi analisado se as respostas dos 

participantes variavam mais em função do sexo da criança, do sexo dos pais ou do nível 

socioeconômico/educacional deles. Nos três casos, quando as diferenças foram analisadas por 

ausência e presença de categorias, todas apresentaram apenas uma categoria diferente. Já 

quando as diferenças foram analisadas em termos percentuais, as maiores diferenças foram 

encontradas entre os grupos EPU e EPI (103%), porquanto as diferenças por sexo dos pais e 

por sexo dos filhos apresentaram percentuais de 45% cada.  

Análise por sexo da criança 

As situações hipotéticas foram analisadas de acordo com o sexo das crianças - se as 

respostas variavam por serem dadas por pais e mães de meninas ou de meninos. As categorias 

que surgiam no grupo de progenitores de meninas foram: ‘compartilha o brinquedo’ (30%), 

‘não permite que a criança continue com o brinquedo’ (28%), ‘permite que quem estiver com 

o brinquedo continue com ele’ (25%), e ‘não interferência’ (10%). Já os progenitores de 

meninos citaram apenas três categorias: ‘não permite que a criança continue com o 

brinquedo’ (48%), ‘permite que quem estiver com o brinquedo continue com ele’ (25%) e 

‘compartilha o brinquedo’ (15%). Verifica-se uma sutil diferença apenas na categoria ‘não 

interfere’, pois foi citada para meninas (10%), mas não, para meninos.  

Análise por sexo dos pais 

As situações hipotéticas analisadas a partir dos sexos dos pais tiveram suas categorias 

distribuídas da seguinte forma: as mães citaram as categorias ‘permite que quem estiver com 

o brinquedo continue com ele’ (38%), ‘não permite que a criança continue com o brinquedo’ 

(33%) e ‘compartilha o brinquedo’ (23%), e os pais: ‘não permite que a criança continue com 
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o brinquedo’ (43%), ‘compartilha o brinquedo’ (23%), ‘permite que quem estiver com o 

brinquedo continue com ele’ (13%) e ‘não interferência’ (10%). Nesse caso, houve três 

categorias em comum: ‘não permite que a criança continue com o brinquedo’, ‘permite que 

quem estiver com o brinquedo continue com ele’ e ‘compartilha o brinquedo’, e uma 

diferente – ‘não interferência’, citada por 10% dos pais.  

Análise por nível socioeconômico/educacional 

Em relação à análise por nível socioeconômico/educacional, no grupo de pais e mães 

de crianças matriculadas em centros de educação infantil públicos, a resposta que mais 

prevaleceu foi a de que ‘não permite que a criança continue com o brinquedo’ (63%). Um 

total de 15% respondeu que quem estivesse primeiro com o brinquedo continuaria com ele ou 

estimularia o compartilhamento.  

No grupo de pais que tinham filhos na educação infantil privada, as respostas não 

variaram da mesma forma, pois a maioria ‘permite que quem estiver com o brinquedo 

continue com ele’ (35%) ou ‘compartilha o brinquedo’ (30%). As categorias ‘não 

interferência’ (18%) e ‘não permite que a criança continue com o brinquedo’ (13%) também 

foram citadas. Percebe-se, então, que, em termos de diferenças entre presença e ausência de 

categorias, de acordo com a distribuição por nível socioeconômico/educacional, há três 

categorias em comum e uma diferente.  

Apesar de a análise que considera a ausência ou presença de categorias ter apresentado 

apenas uma categoria diferente nas três formas de análise, em termos percentuais, as maiores 

diferenças foram encontradas entre os grupos EPU e EPI (103%). Considerando essas 

diferenças, verifica-se que a maioria do grupo EPU (63%) citou a categoria ‘não permite que 

a criança continue com o brinquedo’, enquanto que só a minoria do grupo EPI (13%) a citou. 

As demais categorias – ‘permite que quem estiver com o brinquedo continue com ele’ (15% 

EPU e 35% EPI), ‘compartilha o brinquedo’ (15% EPU e 30% EPI) e ‘não interferência’ 
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(citada exclusivamente pelo grupo EPI 18%) - foram mais destacadas pelo grupo EPI. 

Considerando as diferenças intragrupais, no grupo EPU, não houve diferenças entre meninas 

e meninos superiores a 20%. Já no grupo EPI, isso ocorreu em duas situações: a categoria 

‘não permite’ foi utilizada exclusivamente para meninos, e a categoria ‘compartilha o 

brinquedo’, mais para meninas (40%) do que para meninos (20%).  

As educadoras citaram apenas duas categorias: ‘permite que quem estiver com o 

brinquedo continue com ele’ (50%) e ‘compartilha o brinquedo’ (35%). Considerando as 

diferenças internas entre as respostas do grupo de educadoras, verifica-se que as educadoras 

de instituições públicas citaram mais a categoria ‘permite que quem estiver com o brinquedo 

continue com ele’ (70% público e 30% privada) e só as de instituições privadas mencionaram 

‘compartilhar o brinquedo’ (70%).   

Não houve diferenças em relação às respostas das educadoras quando foram divididas 

em relação ao sexo das crianças, pois, de acordo com elas, 50% das educadoras afirmaram 

para meninas e meninos que “permite que quem estiver com o brinquedo continue com ele”, e 

35% responderam “compartilhar o brinquedo” para ambos os sexos. 

 

Tabela 16- Situação de brincadeira hipotética 

  

Público n = 40 Privado n = 40 Educadora n = 40 

Menina 
n=20 

Menino 
n=20 

TOTAL 
Menina 
n=20 

Menino 
n=20 

TOTAL 
Público 
n=20 

Privado 
n=20 

TOTAL 

Não permite 
11 14 25 0 5 5 2 0 2 

55% 70% 63% 0% 25% 13% 10% 0% 5% 

Continua  
3 3 6 7 7 14 14 6 20 

15% 15% 15% 35% 35% 35% 70% 30% 50% 

Compartilha 
4 2 6 8 4 12 0 14 14 

20% 10% 15% 40% 20% 30% 0% 70% 35% 

Não 
interfere 

0 0 0 4 3 7 0 0 0 

0% 0% 0% 20% 15% 18% 0% 0% 0% 

Outros 
2 1 3 1 1 2 4 0 4 

10% 5% 8% 5% 5% 5% 20% 0% 10% 
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De forma geral, os resultados indicam que, em uma situação em que uma menina 

brinca com um carrinho, e um menino, com uma boneca, o grupo EPU não permite que a 

criança manipule um brinquedo que os pais consideram do sexo oposto. Já o grupo EPI e o de 

educadoras estimulam para que as crianças que estiverem inicialmente com o brinquedo 

continuem com ele ou o compartilhem.  

 

3.3.3.2 Tipos de brincadeira 

 

Os participantes disseram quais eram as brincadeiras realizadas por seus filhos, no 

caso de mães e pais, e por seus alunos, no caso das educadoras. Para construí-las, foram 

considerados aspectos lúdicos e de gênero. Por exemplo, a categoria ‘jogos de papel’ poderia 

envolver a categoria ‘boneca’, entretanto, tal objeto é permeado por estereótipos de gênero 

mais rígidos. Assim, o termo boneca formou uma categoria à parte. O mesmo ocorreu com as 

categorias ‘carrinho’ e ‘boneco’. As brincadeiras descritas foram agrupadas em 10 categorias, 

todas construídas a partir dos dois aspectos citados.  

 

1. Boneca: quando afirmavam que o objeto da brincadeira era uma boneca. 

2. Carrinho: quando afirmavam que o objeto da brincadeira era um carrinho. 

3. Brincadeiras ativas: aqui foram agrupadas diferentes brincadeiras que envolvem 

atividades físicas. Essa categoria reúne brincadeiras como: correr, pular, pega-

pega, passa-bola, bola, pipa, bola de gude, bicicleta, luta e brincadeiras pesadas. 

4. Educativas e manipulativas: essa categoria envolve as seguintes brincadeiras: 

jogos de encaixe, quebra-cabeça, memória, jogos educativos, massinha, areia, 

pintar, desenhar e historinhas. 

5. Brincadeiras expressivas: envolvem as atividades de dançar e cantar. 
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6. Jogos de papel: reúnem atividades que refletem ações realizadas por adultos, 

como brincar de casinha, panelinha, de profissão e fantasia de princesa. 

7. Brincadeiras com tecnologia: envolvem as atividades em que as crianças 

interagem com algum objeto eletrônico, como TV, DVD, celular, videogame e 

computador. 

8. Boneco: quando afirmavam que o objeto da brincadeira era um boneco, um super-

herói ou um monstro, todos do sexo masculino.  

9. Animais e fazendinha: quando diziam que brincavam com animais ou de cultivar 

e plantar. 

10. Outros: esse item reúne brincadeiras que não puderam ser reunidas nas demais 

categorias e que não se repetiram para formar uma categoria.  

 

A análise das brincadeiras, quando realizada a partir do sexo das crianças, demonstra 

que meninas e meninos brincam de cinco conjuntos de brincadeiras iguais e de quatro 

diferentes. Quando as diferenças entre as brincadeiras foram analisadas a partir do nível 

socioeconômico/educacional dos pais, não houve diferença entre os grupos EPU e EPI. 

Quando as respostas foram agrupadas em relação ao fato de as informações serem 

proveniente de mães ou pais, as respostas variaram pouco, com uma diferença sutil em apenas 

uma categoria e similaridade entre oito. Quando as diferenças foram analisadas pelas 

porcentagens, as diferenças entre ser menino e ser menina também foram maiores (233%) do 

que as existentes entre os grupos EPU e EPI (100%) e entre os grupos de mães e pais (82%).  

A partir disso, pode-se pensar, por exemplo, que é mais provável que uma menina 

matriculada na rede de educação infantil pública faça a mesma brincadeira que uma menina 

que estuda em uma instituição privada do que da brincadeira que um menino que estuda na 

mesma sala. Ou seja, nos grupos pesquisados, quando o assunto é brincadeira, o sexo, mais 
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do que o nível socioeconômico/educacional, influencia mais com o que as crianças irão 

brincar.  

Análise por sexo da criança 

Os pais e as mães de meninas afirmaram que as filhas brincavam mais de ‘boneca’ 

(63%). As atividades ‘educativas e manipulativas’ (48%) e ‘brincadeiras ativas’ (45%) 

também foram citadas com percentuais acima de 40%. Além dessas, foram citadas as 

categorias ‘jogos de papel’ (35%), ‘brincadeiras com tecnologia’ (33%) e ‘brincadeiras 

expressivas’ (20%). Quando considerado o nível socioeconômico dentro do grupo de 

meninas, as meninas que estudam na educação infantil privada pontuaram mais as 

‘brincadeiras ativas’ (35% pública e 55% privada), ‘educativas/manipulativas’ (30% pública e 

65% privada) e ‘jogos de papel’ (15% pública e 55% privada).  

As brincadeiras mais citadas pelos progenitores de meninos foram: as ‘ativas’ (83%), 

de ‘carrinho’ (60%), atividades ‘educativas e manipulativas’ (43%), ‘brincadeiras com 

tecnologia’ (40%), ‘boneco’ (20%) e ‘expressivas’ (10%). Quando consideradas as diferenças 

com mais de 20% entre as brincadeiras de meninos matriculados na educação infantil pública 

e na privada, os do primeiro grupo brincam mais de ‘brincadeiras expressivas’ (20%), e os 

meninos da educação privada brincam mais de ‘brincadeiras educativas/manipulativas’ (15% 

público e 70% privado). 

As educadoras também disseram quais eram as brincadeiras das crianças nos centros 

de educação infantil. Aqui foram consideradas tanto as brincadeiras estruturadas e propostas 

pelas próprias educadoras quanto as livres. Em ambas as situações, segundo as educadoras, as 

crianças - tanto do sexo masculino quanto do feminino - costumam brincar de brincadeiras 

‘educativas e manipulativas’ (60%), ‘brincadeiras ativas’ (53%), ‘jogos de papel’ (45%), 

‘brincadeiras expressivas’ (45%), ‘boneca’ (40%), ‘carrinho’ (23%), ‘com tecnologia’ (15%) 
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e ‘animais e fazendinha’ (15%). No grupo de educadoras, não houve diferenças acima de 20% 

entre as brincadeiras citadas para meninas e para meninos. 

Quando as atividades são livres, segundo as educadoras, podem-se verificar algumas 

diferenças pelas preferências nas brincadeiras de meninos e meninas. De acordo com as 

educadoras, as meninas costumam brincar de ‘boneca’, ‘jogos de papel’ (especificamente 

‘casinha e panelinha’) e ‘educativas e manipulativas’ (especificamente ‘massinha e areia’). 

As respostas das educadoras referentes às brincadeiras das crianças quando analisadas 

em função do tipo de instituições onde elas trabalham, se públicas ou privadas, tiveram as 

seguintes categorias em comum: ‘boneca’ (30% público e 50% privada), ‘brincadeiras ativas’ 

(50% público e 55% privada), ‘educativas e manipulativas’ (40% pública e 80% privada), 

‘expressivas’ (70% pública e 20% privada) e ‘jogos de papel’ (30% pública e 60% privada). 

Nas categorias ‘boneca’, ‘educativas e manipulativas’ e ‘expressivas’ as diferenças foram 

superiores a 20% - as duas primeiras mais destacadas pelas educadoras de instituições 

privadas, e a última, pelas das públicas. As categorias ‘carrinho’ (30%) e ‘tecnologia’ (20%) 

só foram citadas pelas educadoras de instituições públicas, e ‘animais/fazendinha’ (20%), 

pelas de instituições privadas.  
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Tabela 17- Tipos de brincadeira 

  

Menina n= 40 Menino n= 40 Educadora n = 40 

Público 
n=20 

Privado 
n=20 

TOTAL 
Público 
n=20 

Privado 
n=20 

TOTAL 
Menina 
n=20 

Menino 
n=20 

TOTAL 

Boneca 
12 13 25 0 0 0 9 7 16 

60% 65% 63% 0% 0% 0% 45% 35% 40% 

Carrinho 
1 0 1 13 11 24 3 6 9 

5% 0% 3% 65% 55% 60% 15% 30% 23% 

B. Ativas 
7 11 18 16 17 33 9 12 21 

35% 55% 45% 80% 85% 83% 45% 60% 53% 

Educativas/manipulativas 
6 13 19 3 14 17 12 12 24 

30% 65% 48% 15% 70% 43% 60% 60% 60% 

Expressivas 
4 4 8 4 0 4 9 9 18 

20% 20% 20% 20% 0% 10% 45% 45% 45% 

Jogos de papel 
3 11 14 1 1 2 10 8 18 

15% 55% 35% 5% 5% 5% 50% 40% 45% 

Tecnologia 
6 7 13 8 8 16 3 3 6 

30% 35% 33% 40% 40% 40% 15% 15% 15% 

Boneco 
0 0 0 4 4 8 0 0 0 

0% 0% 0% 20% 20% 20% 0% 0% 0% 

Animais/ fazendinha 
0 1 1 0 0 0 3 3 6 

0% 5% 3% 0% 0% 0% 15% 15% 15% 

Outros 
7 1 8 1 5 6 1 3 4 

35% 5% 20% 5% 25% 15% 5% 15% 10% 

 

Considerando as brincadeiras de meninos e meninas descritas pelos progenitores mais 

as afirmações das educadoras, constata-se que tanto meninas quanto meninos brincam em 

casa e em outros espaços, segundo seus pais, e nos centros de educação infantil, segundo as 

educadoras, de ‘brincadeiras ativas’ (45% meninas, 83% menino e de acordo com as 

educadoras 45% meninas e 60% meninos), ‘educativas e manipulativas’ (48% meninas, 43% 

meninos e de acordo com as educadoras 60% de meninas e de meninos), ‘brincadeiras com 

tecnologia’ (33% menina, 40% menino e de acordo com as educadoras 15% de meninas e de 

meninos) e ‘brincadeiras expressivas’ (20% menina, 10% menino e de acordo com as 

educadoras 45% menina e 45% menino).  

A categoria ‘boneco’ foi exclusiva do grupo de meninos (20%), e ‘animais e 

fazendinha’, do grupo de educadoras (15% para menina e 15% para menino). Já a categoria 
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‘boneca’, que, entre os progenitores, foi exclusivamente citada para meninas, foi mencionada 

pelas educadoras para meninas (45%) e meninos (35%), e ‘carrinho’, exclusivamente citada 

pelos progenitores de meninos, foi citada pelas educadoras para meninas (15%) e meninos 

(30%).  

Análise por sexo dos pais  

As mães afirmaram que seus filhos brincavam de ‘brincadeiras ativas’ (70%), 

‘educativas e manipulativas’ (48%), ‘carrinho’ (40%), ‘boneca’ (38%), ‘brincadeiras com 

tecnologia’ (33%), ‘jogos de papel’ (25%) e ‘brincadeiras expressivas’ (13%), e os pais, que 

seus filhos brincavam de ‘brincadeiras ativas’ (58%), ‘educativas e manipulativas’ (43%), 

‘brincadeiras com tecnologia’ (40%), ‘boneca’ (25%), ‘carrinho’ (23%), ‘brincadeiras 

expressivas’ (18%), ‘jogos de papel’ (15%) e ‘boneco’ (13%). As mães e os pais citaram sete 

categorias em comum, além de uma que só pertenceu ao grupo de pais (boneco com 13%). 

Análise por nível socioeconômico/educacional 

Em relação às brincadeiras desempenhadas pelas crianças, tomando-se como base o 

nível socioeconômico/educacional, crianças do grupo EPU brincam de ‘brincadeiras ativas’ 

(58%), ‘brincadeiras com tecnologia’ (35%), ‘carrinho’ (35%), ‘boneca’ (30%), educativas e 

manipulativas’ (23%), ‘brincadeiras expressivas’ (20%), ‘jogos de papel’ (10%) e ‘boneco’ 

(10%). 

As crianças do grupo EPI brincam de ‘brincadeiras ativas’ (70%), ‘educativas e 

manipulativas’ (68%), ‘brincadeiras com tecnologia’ (38%), ‘boneca’ (33%), ‘carrinho’ 

(28%), ‘brincadeiras expressivas’ (10%), ‘jogos de papel’ (30%) e ‘boneco’ (10%). Quando 

se comparam as brincadeiras de crianças do grupo EPU com o EPI, verifica-se que as crianças 

de ambos os grupos brincam das mesmas brincadeiras. 

 

3.3.3.3 Interferência para que a criança brinque com pares do mesmo sexo 
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Com o objetivo de verificar se os participantes interferiam para que as crianças 

brincassem com crianças do mesmo sexo, foi questionado primeiramente aos progenitores se 

seus filhos brincavam com outras crianças, além das do espaço escolar. As educadoras não 

responderam a essa questão. Posteriormente, foi questionado a todos os participantes se eles 

interferiam para que as crianças brincassem com outras do mesmo sexo. Ambas as questões 

foram analisadas a partir de três agrupamentos: por sexo da criança, por sexo dos pais e por 

nível socioeconômico/educacional.  

 

3.3.3.3.1 Interação entre pares 

 

De acordo com as respostas dos progenitores para a pergunta sobre se seus filhos 

brincavam com outras crianças, além das do espaço escolar, a única forma que apresentou 

diferença na presença e na ausência de categorias foi a comparação por nível 

socioeconômico/educacional, pois a categoria “não” não surgiu no grupo EPI. Na comparação 

entre os grupos de progenitores de meninas e progenitores de meninos e entre os grupos de 

pais e mães, não houve diferenças entre as categorias citadas. Quando analisada a diferença 

em termos percentuais, a análise por nível socioeconômico/educacional e por sexo dos pais 

apresentou um total de 40% de diferença entre as categorias EPU e EPI e de mães e pais. A 

análise por sexo do filho apresentou diferença de 20% entre os grupos de meninas e meninos. 

Assim, a diferença apresentada de forma mais detalhada nessa questão é a por nível 

socioeconômico/educacional.  

Análise por sexo da criança 

Quando as respostas foram divididas pelo sexo da criança, com o objetivo de saber se 

meninas ou meninos brincavam mais com outras crianças, as respostas foram agrupadas da 
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seguinte forma: meninas: sim, 53%; não, 23%; e pouco, 25%; e meninos: 63%, sim; 13%, 

não; e 25%, pouco. Apesar dos percentuais diferentes, os dois grupos apresentaram as 

mesmas categorias. 

Análise por sexo dos pais  

Quando as respostas foram agrupadas de acordo com o sexo dos pais, foram 

distribuídas da seguinte forma: as mães: 50% responderam sim; 15%, não; 35%, pouco; os 

pais: 65% responderam sim; 20%, não; e 15%, pouco. Apesar dos percentuais diferentes, 

mães e pais apresentaram as mesmas categorias. 

Análise por nível socioeconômico/educacional 

Os pais do grupo EPU responderam que seus filhos brincavam com outras crianças: 

58% disseram sim; 28%, não; e 15%, pouco. Quanto aos pais do grupo EPI, os resultados 

foram estes: 58% responderam sim; e 35%, pouco. Aqui houve uma diferença, pois apenas o 

grupo EPU afirmou que os filhos não brincavam com outras crianças.  

 

Tabela 18- Brincadeiras: interação entre pares 

  

Pública n = 40 Privada n = 40 

Menina n=20 Menino n=20 TOTAL Menina n=20 Menino n=20 TOTAL 

Sim 
9 14 23 12 11 23 

45% 70% 58% 60% 55% 58% 

Não 
7 4 11 2 1 3 

35% 20% 28% 10% 5% 8% 

Pouco 
4 2 6 6 8 14 

20% 10% 15% 30% 40% 35% 

 

Como demonstrado na tabela acima, a maioria das crianças apresenta a possibilidade 

de brincar com outras crianças (58% do grupo EPU e EPI). Entretanto, 28% do grupo EPU 

afirmaram que os filhos não brincam com outras crianças, porém, no grupo EPI, essa 

categoria não apareceu. Quando somadas as categorias ‘pouco’ e ‘não’, o percentual sobe 

para 43% tanto no grupo EPU, quanto no EPI. 
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Ao comentar sobre quem eram ou de onde seriam as crianças que interagiam com seus 

filhos, os participantes citaram: irmãos das crianças sobre os quais os pais estavam 

respondendo a pesquisa; filhos dos amigos dos pais que têm idades similares às das crianças 

dos pais entrevistados; crianças da vizinhança - de outras casas ou do mesmo prédio ou 

condomínio; os primos das crianças filhas dos pais entrevistados; e crianças em parques, 

restaurantes, praças e praias, com quem nem os pais nem as crianças apresentam outros 

vínculos familiares ou de amizade. 

 

3.3.3.3.2 Interferência na interação entre pares 

 

Os participantes também foram questionados sobre se interferiam para que as crianças 

brincassem com crianças do mesmo sexo. As categorias que surgiram foram: sim e não. A 

análise por ausência e presença de categorias indicou que o nível 

socioeconômico/educacional foi o que apresentou mais diferenças entre as categorias, pois o 

grupo EPI foi o único que não apresentou uma das duas categorias. Os resultados das 

diferenças percentuais entre os grupos também apontaram que, no nível 

socioeconômico/educacional (115%), houve mais diferenças do que na comparação entre o 

sexo das crianças (25%) e o dos pais (35%). 

Análise por sexo da criança 

Quando a diferença foi analisada pelo sexo da criança, as respostas foram: 75%, não, e 

25%, sim, para meninas, e 88% não, e 13% sim, para meninos. 

Análise por sexo dos pais 

Quando analisadas as diferenças entre os grupos de mães e de pais, 90% das mães 

afirmaram ‘sim’, e apenas 10% afirmaram que não interferem para que o filho brinque com 

uma criança do mesmo sexo. Já 73% dos pais afirmaram sim, e 28%, não. 
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Análise por nível socioeconômico/educacional 

Como as respostas foram analisadas de acordo com o nível 

socioeconômico/educacional, 68% dos pais do grupo EPU afirmaram que não interferem para 

que os filhos brinquem com crianças do mesmo sexo, e 33% afirmaram que sim. No grupo 

EPI, 95% dos pais afirmaram que não interferem. Esses resultados mostram que a maior 

diferença entre os grupos foi no nível socioeconômico/educacional, pois os pais do grupo EPI 

não interferem para que seus filhos brinquem com crianças do mesmo sexo, enquanto 33% 

dos pais do grupo EPU o fazem.  

Todas as educadoras afirmaram que não interferem para que as crianças brinquem 

com outras do mesmo sexo. Desse total de 100%, 55% afirmaram que interferiam para o 

oposto, ou seja, para que meninas e meninos brincassem juntos.  

 

Tabela 19- Interferência para que as crianças brinquem com pares do mesmo sexo 

  

Público n = 40 Privado n = 40 Educadora n = 20 

Menina 
n=20 

Menino 
n=20 

TOTAL 
Menina 
n=20 

Menino 
n=20 

TOTAL 
Público 
n=10 

Privado 
n=10 

TOTAL 

Não 
12 15 27 18 20 38 10 10 20 

60% 75% 68% 90% 100% 95% 100% 100% 100% 

Sim 
8 5 13 2 0 2 0 0 0 

40% 25% 33% 10% 0% 5% 0% 0% 0% 

 

De forma geral, o estudo mostrou que a maioria dos progenitores (68% EPU e 95% 

EPI) não interfere para que os filhos brinquem com crianças do mesmo sexo e que todas as 

educadoras também não.  
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CAPÍTULO IV 

 

DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

As discussões aqui apresentadas seguirão a mesma ordem de apresentação dos 

resultados. Primeiro, discute-se sobre os dados sociodemográficos e, em seguida, sobre as 

concepções dos participantes a respeito de desenvolvimento e de gênero.   

 

4.1 DISCUSSÃO: DADOS SOCIODEMOGRÁFICOS 

 

Os dados sociodemográficos dos participantes foram subdivididos em duas partes: na 

primeira, a dos pais e das mães e, em seguida, a das educadoras. 

  

4.1.1 DADOS SOCIODEMOGRÁFICOS DAS MÃES E DOS PAIS 

 

A média de idade das mães (27 anos, no grupo EPU, e 32, no grupo EPI) foi menor do 

que as dos pais (32 anos, no grupo EPU, e 35, no EPI). Isso está de acordo com outros 

estudos que tiveram como participantes mães e pais (Piccinini et al, 2007; Bandeira e Seidl-

De-Moura, 2012; Diniz & Salomão, 2010). Além disso, a média de idade dos pais do grupo 

EPU foi menor do que a do grupo EPI.  

Ressalte-se que esta pesquisa controlou as características educacionais dos pais, pois 

todos os pais de crianças matriculadas em centros de educação privada deveriam ter ensino 

superior completo, e não, as características econômicas, porque pesquisas como as de 

Kobarg, Vieira (2008) e Martins et al. (2011) indicam que é o grau de escolaridade que mais 

contribui para diferentes ênfases nas práticas de cuidado. Nesta pesquisa, o nível educacional 
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e o socioeconômico dos participantes estiveram interligados. A maioria dos pais do grupo 

EPU, que apresentou nível de escolaridade entre fundamental incompleto até médio completo 

tinha renda familiar entre menos de um e três salários mínimos. No grupo EPI, em que todos 

tinham nível superior completo, quase a metade cursara pós-graduação, e a maioria da renda 

se concentrou na faixa entre 11 e mais de 15 salários mínimos. Tais dados indicam uma 

associação entre nível de escolaridade e de renda. 

Mães e pais do grupo EPU apresentaram profissões tradicionalmente reconhecidas 

como femininas e masculinas – a maioria das mães eram empregadas domésticas ou do lar, e 

os homens, trabalhadores da construção civil ou de serviços gerais. Por sua vez, as profissões 

das mães e dos pais do grupo EPI foram relacionadas aos cursos universitários realizados e 

eram mais semelhantes às profissões de homens e mulheres desse grupo. Isso indica que, na 

população pesquisada, quando o nível de escolaridade é menor, as profissões exercidas têm 

delineamentos mais sexistas. Dito de outra forma, quanto maior o nível de escolaridade, 

maiores as chances de haver trabalhos menos sexistas e, consequentemente, com 

remunerações mais similares. Tais dados estão de acordo com os apresentados pelo Banco 

Interamericano de desenvolvimento - BID (2009), segundo o qual, as menores diferenças 

salarias entre homens e mulheres estão entre os jovens com cursos universitários. Isso não 

impede que elas recebam menos por desempenhar as mesmas funções que os homens, uma 

vez que a mesma pesquisa feita pelo BID concluiu que a mulher latino-americana recebe 

menos, apesar de ter um nível maior nível de instrução do que o homem. Além disso, no 

Brasil, as mulheres recebem até 30% a menos que os homens, desempenhando as mesmas 

funções e com o mesmo nível de instrução.  

Um dado fundamental é que as famílias cujos pais foram entrevistados recebiam quase 

o dobro das mães. Esses dados podem indicar que, quando a mãe não vive com um homem, 

seja ele o pai da criança ou não, o padrão econômico em que a família vive é menor. Na 
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pesquisa, isso pode ter ocorrido devido à participação de mães que moravam sozinhas com os 

filhos e à falta de pais que vivem nessa mesma situação (dez mães e apenas um pai se 

declararam solteiros). Homens que convivem com os filhos sem a presença da mãe é um 

quadro realmente raro no Brasil, porquanto a guarda dos filhos, em caso de separação, 

geralmente é da mulher. Além disso, a Lei n° 13.058/14, que prevê como obrigatória a guarda 

compartilhada, em casos de casais que brigam na Justiça, é recente, pois só foi sancionada em 

22 de dezembro de 2014. 

As características sociodemográficas do grupo de pais de crianças que estudam na 

educação infantil pública ficam ainda mais importantes devido ao fato de a maior parte do 

país apresentar características socioeconômicas e educacionais semelhantes a esse grupo. 

Segundo o censo do IBGE de 2010, quase 60% da população brasileira - mais de 115 milhões 

de brasileiros - vive com menos de um salário mínimo de renda mensal per capita. É 

importante destacar esse dado, porque foi esse grupo que apresentou concepções de gênero 

mais estereotipadas, o que pode indicar mais perpetração das desigualdades de gênero, que se 

associam, mas não se limitam às desigualdades econômicas entre homens e mulheres e entre 

as classes sociais.  

 

4.1.2 DADOS SOCIODEMOGRÁFICOS DAS EDUCADORAS 

 

Todas as educadoras participantes da pesquisa eram do sexo feminino, e a média da 

idade foi de 33 anos para as dos centros de educação infantil públicos - de 21 a 49 anos - e de 

31 anos para as dos centros de educação infantil privados - de 22 a 41 anos. Tais médias de 

idade foram similares às das educadoras que participaram do estudo de Nylander, Santos, 

Magalhães, Afonso, Cavalcante (2012), Alves e Veríssimo (2006), com uma variação de 26 a 

43 anos, todos os participantes também do sexo feminino. 
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A renda familiar das educadoras variou de um até 15 salários mínimos, sendo que a 

maioria (sete educadoras da educação pública e quatro da privada) se concentrou entre um e 

três salários mínimos. Apesar da importância das educadoras para o desenvolvimento infantil, 

tal profissão não é valorizada economicamente, pois os baixos salários das professoras da 

educação infantil e a consequente insatisfação com eles é um assunto recorrente nas pesquisas 

que contemplam tal categoria (Fernandes, Rocha & Costa-Oliveira, 2009; Nylander et al., 

2012). 

Além disso, a baixa valorização desse trabalho pode estar relacionada ao fato 

comentado por Vasconcelos, Santana e Borges (2015), que afirmam que o trabalho de 

educadora, principalmente de crianças pequenas, ainda é pautado na crença de que a mulher tem 

habilidades naturais para o exercício dessa atividade. Uma implicação disso é que só 

recentemente investimentos em sua formação e capacitação tenham ocorrido. 

A escolaridade das educadoras variou muito, pois foram entrevistadas tanto as 

professoras quanto as auxiliares. No grupo da educação infantil pública, apenas três 

educadoras tinham nível superior completo, e duas estavam cursando a universidade. A 

maioria, composta de cinco educadoras, tinha nível médio completo. Já no grupo das 

educadoras da educação infantil privada, só uma participante tinha nível médio completo e, 

das nove participantes restantes, duas estavam cursando o ensino superior, e sete haviam 

concluído. O tempo em que as educadoras atuaram na área de educação infantil variou de um 

a 19 anos; as da educação infantil pública, de 6,6 anos; e as das da privada, de 8,5 anos. O 

tempo médio que as educadoras trabalhavam na instituição atual foi de 3,6 anos, nas públicas, 

e de 5,4, nas privadas.  

Aqui há uma diferença entre o nível educacional das educadoras de instituições públicas 

e o das privadas, porque, entre as primeiras, uma minoria apresenta nível superior completo 

(três), enquanto, entre as do segundo grupo, isso ocorre com a maioria (sete). Isso demonstra 
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que os centros de educação infantis públicos estão mais distantes do que foi estabelecido pela 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB (Art. 61, 87, 1996), que afirma que 

todos os profissionais de educação básica terão de ser habilitados em nível superior ou 

formados por treinamento em serviço. Essa exigência decorre da ampliação do entendimento 

acerca do papel peculiar da educação infantil em relação a outros contextos de educação da 

criança, o que, como consequência, gerou um modelo que profissionaliza suas práticas, 

determinando a necessidade de formar os profissionais dessa área em, pelo menos, um nível 

médio (Bezerra & Soares-Silva, 2008). 

Assim, os dados sociodemográficos demonstraram que as educadoras dos centros de 

educação privados concluíram mais o ensino superior, apresentavam renda familiar maior e 

atuavam há mais tempo na educação infantil e na instituição em que trabalhavam no 

momento da pesquisa do que as educadoras das instituições públicas.  

Esses resultados colaboram para o conhecimento da realidade vivida pelas educadoras da 

Região Nordeste do Brasil, porque Vasconcelos et. al. (2015), a partir de uma revisão 

sistemática que abordou o trabalho da educadora na creche, identificaram uma prevalência de 

estudos realizados nas Regiões Sul e Sudeste do país. Tais resultados favorecem o conhecimento 

da realidade vivida pelas educadoras de uma área específica de um país que tem uma alta 

diversidade cultural, como é o caso do Brasil. 

 

4.2 DISCUSSÃO: CONCEPÇÕES SOBRE DESENVOLVIMENTO INFANTIL 

 

Conforme apresentado no capítulo V, referente aos resultados, as respostas dos 

participantes foram agrupadas em categorias. Elas só foram divididas para fins didáticos e de 

análise, porquanto, neste estudo, como comentado por Bornstein e Putnick (2012), 

compreende-se que diferentes aspectos do desenvolvimento são transmitidos de forma 
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concomitante. Assim, durante a educação formal, são transmitidos aspectos da educação 

cotidiana que envolve a afetividade.  

Devido à grande quantidade de participantes, na descrição dos resultados, optou-se por 

apresentar os dados em termos percentuais, para que as diferenças entre as três formas de 

análise (por sexo dos pais, por sexo das crianças e por nível socioeconômico/ educacional) 

fossem visualizadas com mais facilidade. Se, de um lado, a apresentação quantitativa dos 

dados permite isso, de outro, ela não transmite importantes aspectos das falas dos 

participantes. Neste capítulo, continua-se a usar tais porcentagens como referências, mas aqui 

serão apresentadas as falas dos participantes que deram origem às categorias.  

 

4.2.1 FATORES QUE INFLUENCIAM O DESENVOLVIMENTO INFANTIL 

 

Pesquisas na área de desenvolvimento infantil indicam que variáveis 

sociodemográficas, principalmente o nível de escolaridade das mães, interferem diretamente 

nas concepções e nas práticas de cuidados infantis (Seidl-de-Moura et al. 2004; Kobarg & 

Vieira, 2008; Martins et al, 2011). Os resultados do presente estudo estão de acordo com tais 

pesquisas, visto que as concepções sobre desenvolvimento infantil dos participantes variaram 

mais em função do seu nível socioeconômico/educacional do que do sexo dos pais ou dos 

filhos. Então, o contexto ecológico, social e cultural em que os progenitores vivem interfere 

fortemente em suas concepções a respeito do cuidado e do desenvolvimento infantil. 

Os fatores que influenciam o desenvolvimento infantil citados pelos grupos de pais de 

crianças da educação infantil pública (EPU), da educação infantil privada (EPI) e de 

educadoras foram: ‘interação’ (85% EPU, 90% EPI e 85% das educadoras), ‘escola’ (65% 

EPU, 50% EPI e por 60% das educadoras), ‘afetividade’ (10% EPU, 28% EPI e 10% das 

educadoras) e ‘contexto’ (10% EPU, 23% EPI e 25% das educadoras). A categoria ‘estímulo’ 
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foi comum aos grupos EPI (13%) e ao de educadoras (30%). As categorias ‘saúde’ e 

‘temperamento’ também foram mencionadas. A primeira foi citada exclusivamente pelo 

grupo EPU (20%), e a segunda, apenas pelo grupo EPI (10%).  

Na categoria ‘interação’, os três grupos destacaram a importância de os pais 

interagirem com a criança (68% dos pais do grupo EPU, 78%, do grupo EPI, e 60% das 

educadoras) e entre pares (EPU 20%, EPI 23% e educadoras 30%). Outras formas de 

interação também foram citadas, como: ‘interação com outros adultos’, que só foi 

mencionada por pais de crianças matriculadas na educação infantil privada (33%), e a 

interação entre ‘família/escola’, abordada somente pelas educadoras (30%). 

A importância da interação dos pais com os filhos foi a mais destacada pelos 

participantes, conforme pode ser verificado nos seguintes relatos que abordaram quais fatores 

interferem no desenvolvimento infantil:  

 

A mãe fazendo as coisas certas para o filho se desenvolver melhor (P17, mãe de menino - 

Educação pública). 

 

Dos pais, dos professores, principalmente dos pais, né, de casa, ter educação, essas coisas. 

(P23, pai de menina - Educação privada) 

 

Bom, a base tem que começar em casa né pai e mãe e com, com ajuda do, do educador do, do 

pessoal assim apropriado pra isso, mas a base sempre vem do pai e da mãe. (P90, educadora 

- Educação pública). 

 

A família é o contexto primário das interações da criança, por isso se espera que a 

interação entre pais e filhos seja citada com mais frequência. Nesta tese, todos os progenitores 

coabitavam com os filhos, o que propicia mais interação entre ambos, já que a coabitação é 

apontada por Moura et al. (2010), Grzybowski e Wagner (2010), Tokumaru et al. (2011) e 
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Levandowski e Piccinini (2002) como um fator relevante para o envolvimento parental. Além 

disso, a responsividade parental que, segundo Ribas e Moura (2007), tem origens e 

influências múltiplas que envolvem variáveis contextuais, culturais, biológicas e da própria 

história interativa da relação entre pais e filhos, também pode contribuir para tal 

entendimento.  

O segundo tipo de interação mais destacada foi a ‘interação com outras crianças’, que 

a literatura aponta como um forte aspecto da socialização infantil (Mollo-Bouvier, 2005; 

Setton, 2011; Liveira, 2013; Qvortrup, 2010) que tem aspectos particulares relativos ao 

momento do desenvolvimento em que a criança se encontra. Os relatos seguintes ilustram 

essa assertiva: 

 

A socialização com as outras crianças, o convívio familiar e o convício escolar, eu acho 

assim muito importante pra o desenvolvimento de cada criança. (P97, educadora - Educação 

privada) 

 

(...) convívio com os outros coleguinhas...ela era muito encabulada com todo mundo no 

convívio, agora não, ela já tá sabendo aos poucos conviver melhor com os amiguinhos... 

(P43, mãe de menina - Educação privada) 

 

Isso indica que os participantes consideram as crianças como sujeitos sociais que 

participam da própria socialização, o que lhes confere, em um aspecto mais amplo, a posição 

de reprodutoras e transformadoras da realidade sociedade (Mollo-Bouvier, 2005).  

A terceira subcategoria da interação foi a ‘interação com outros adultos’, que só foi 

citada pelo grupo EPI. Tal importância é destacada por autores como Oliveira, Vianna e 

Cárdenas (2010), Cardoso e Brito (2014), Neves et al. (2015), Seidl-de-Moura et al. (2014), 

Pessôa, Seidl-De-Moura, Ramos e Mendes (2016) e Corrrêa (2007). Comentar sobre a 

interação da criança com outras crianças e adultos demonstra um entendimento mais amplo e 
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dinâmico sobre o seu desenvolvimento e descentraliza a tradicional relação entre os pais e os 

filhos, estabelecida, primordialmente, em casa, ou entre o educador e a criança, vivenciada na 

escola, como as únicas capazes de propiciar o desenvolvimento infantil.  

O fato de a interação com as crianças e com outros adultos ser citada pelos 

participantes como promotores do desenvolvimento infantil é importante, porque, ao mesmo 

tempo em que os pais identificam outros agentes socializadores como promotores do DI, eles 

irão propiciar às crianças tais interações. Isso é particularmente mais forte na faixa etária aqui 

investigada - de dois e três anos - idade em que os pais exercem grande influência sobre com 

quem as crianças interagem (Bradley & Putnick, 2012). A partir da interação com outros 

agentes socializadores, a criança tem a possibilidade de diversificar e ampliar seus 

aprendizados. Esse pode ser um exemplo de como as concepções parentais sobre o 

desenvolvimento infantil pode influenciar o próprio desenvolvimento da criança. 

Na categoria ‘interação com outros adultos’, a maioria dos participantes comentou a 

interação da criança com família mais ampla, ou simplesmente utilizou o termo família sem 

especificar os atores envolvidos nesse contexto. Aqui também foram citados adultos de forma 

geral ou específica, como os avós e as babás.  

 

Ela é repetição do que os adultos fazem, que ela percebe, ela vai percebendo as atitudes dos 

adultos e vai absorvendo as coisas boas e as coisas que não sejam tão boas também. (P75, 

pai de menino - Educação privada) 

 

Acho que as pessoas que estão convivendo com ela no dia a dia né? Tem os avós, tem a 

babá.” (P44, mãe de menina - Educação privada).  

 

Estudos também apontam para a importância da figura da avó e das babás na interação 

com as crianças (Seidl-de-Moura et al, 2014; Pessôa et al. 2016). O fato de apenas os 

participantes do grupo EPI citarem a babá como uma pessoa que interfere no 
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desenvolvimento infantil é compreensível, porque apenas no grupo EPI essa figura existe, 

pois, como afirma Corrêa (2007), a figura da babá ainda é presente nas famílias de classe 

média e alta do Brasil.  

Oliveira et al. (2010) afirmam que as avós vivenciam uma forte relação de 

proximidade com seus netos no período da infância. Essa relação pode ser mais forte ainda 

quando as avós são as responsáveis por cuidar dos netos pequenos para que os pais trabalhem 

fora e dão apoio financeiro e afetivo para eles. Isso pode expressar mudanças na configuração 

das famílias, uma vez que a família extensa revela uma forma diferente de organização na 

atualidade (Cardoso & Brito, 2014). Além disso, Neves et al. (2015) afirmam que as avós 

também são pessoas fundamentais na rede de cuidado de saúde das crianças. Diante de tal 

importância, um dado que chama à atenção é o fato de a família mais ampla e a avó também 

só terem sido citadas pelo grupo EPI, pois seria de se esperar que famílias de classes sociais 

menos favorecidas também as citassem. 

Uma possível hipótese de o grupo EPU não ter citado outros adultos ou a família mais 

ampla como pessoas que influenciam o desenvolvimento infantil é de que todas as crianças 

do grupo EPU são matriculadas na educação infantil pública que oferece serviço em tempo 

integral. Por sua vez, o horário escolar das crianças do grupo EPI é diversificado, pois, nas 

instituições de educação infantil privada, o tempo de atendimento varia entre um ou dois 

turnos. Mesmo dentro de uma mesma instituição, esse tempo varia a depender do contrato 

estabelecido entre os pais e ela. As crianças que só ficam um turno na instituição de ensino 

requerem cuidados durante o outro período, o que faz com que os pais que trabalham no 

período integral acionem, possivelmente, outros membros da família ou a babá para cuidar da 

criança. Essa convivência é mais direta e diária para crianças nessa situação, e os outros 

atores podem ter sido lembrados com mais facilidade pelos pais do grupo EPI.  
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Isso não significa, necessariamente, que membros de classes populares não utilizem 

redes familiares para cuidar dos filhos. Um ponto que deve ser considerado é que as famílias 

que têm o perfil socioeconômico das do grupo EPU e que dependem mais diretamente dos 

serviços oferecido pelo Estado não têm garantias efetivas para a educação infantil, porque 

faltam vagas nessas instituições. As próprias mães do grupo EPU falaram da dificuldade de 

conseguir a vaga para os filhos nas instituições de educação infantil. Neste estudo, todos os 

integrantes do grupo EPU tinham filhos matriculados na rede pública de educação, porquanto 

esse foi um critério de inclusão dos participantes da pesquisa. Assim, nesse grupo, não se 

incluem os pais que não conseguem vaga para seus filhos e que podem depender mais 

diretamente de uma rede social de apoio, que inclui a família, vizinhos etc.  

A categoria ‘interação’ ainda apresentou como subcategoria a interação entre a família 

e a escola, que só foi citada pelas educadoras, 30% no total, como um fator que propicia o 

desenvolvimento das crianças. 

 

A escola ela planta e em casa isso vai florescendo com estímulo dos pais. (P96, educadora - 

Educação privada) 

 

Trabalhar em conjunto os pais e a escola ela vai ter um bom desenvolvimento. (P83, pai de 

menino - Educação pública). 

 

O trabalho em conjunto entre a família e a instituição de ensino é de fundamental 

importância, pois, como afirmam Barba, Martinez e Carrasco (2003), a eficácia das 

intervenções educacionais é atrelada ao envolvimento familiar. Apesar de enfatizarem a 

importância dessa parceria, as educadoras comentaram sobre as dificuldades no 

relacionamento com os pais. Esses dados estão em consonância com os achados de Nylander 

et al. (2012), que sublinham que tal relação é permeada por conflitos e ambiguidades, uma vez 
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que os valores das educadoras são, muitas vezes, divergentes dos das famílias. Essa assertiva 

pode ser confirmada nos relatos seguintes:  

 

Tô tentando né? Porque é difícil né! A gente faz aqui os pais não contribuem em casa. (P8, 

educadora - Educação pública); 

 

A família é bem importante mas muitas não dão o valor, tem criança que sai com a tarefinha 

de casa, que sai daqui da escola, e quando chega lá na frente que vai mostrar…as mães 

amassavam lá fora e jogava.“ah essa porcaria de novo?” ...Desestimula o professor que fez 

aquilo com tanto capricho que independente de estarmos aqui o dia todinho nós temos uma 

vida lá fora pra ter tempo de fazer, planejar tudo, fazer lembrancinha, pra entregar e ver 

jogar aí desestimula. E a família pode colaborar com isso, pode participar (P81, educadora- 

Educação pública). 

 

Tal como foi constatado nas pesquisas de Melchiori e Alves (2001), Carvalho-Silva, 

Batista e Alves (2014), é por meio da ocorrência de episódios como os citados acima que as 

professoras podem entender a influência dos pais como algo negativo para o desenvolvimento 

infantil.  

Além da ‘interação’, a ‘escola’ também foi citada pelos três grupos como fatores que 

influenciam o DI. Destaque-se que os dois fatores mais citados pelos participantes como 

promotores do desenvolvimento infantil foram os mesmos descritos por Seffner (2011) como 

os objetivos da educação. Aqui se denomina de ‘interação’ e ‘escola’ o que o autor chamou, 

em sua pesquisa, de ‘socialização’ e ‘alfabetização científica’. Esses dados revelam uma 

consonância entre o que está sendo discutido na ciência sobre educação e as formas de se 

promover o desenvolvimento infantil destacadas pelos progenitores e pelas educadoras do 

presente estudo, como pode ser verificado nos relatos abaixo: 
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Ela tá até certo tempo na creche, depois da creche passar pra uma escola. (P28, pai de 

menina - Educação pública) 

 

(...) o fato de ele estar na escola, no berçário desde novinho por que lá eles ensinam a 

desenvolver com atividades sensoriais, com atividades, fitoterapia, com música... (P52, mãe 

de menino- Educação privada) 

 

As educadoras detalharam mais a função da “escola”. A maioria delas - 60% - destacou 

as atividades desenvolvidas pelo professor e sua dinâmica pedagógica, como mostram estes 

relatos:  

 

É um papel fundamental, porque assim, eu sou espelho das crianças, tudo que a gente faz, 

tudo que a gente fala, principalmente pra crianças tão pequenas, vamos dizer assim, pra eles 

é como se fosse uma lei, lei que eu digo assim, eles ficam tão na expectativa tão grande, tanto 

é que as vezes se pega, até mesmo o modo de falar, de modo de agir, eles estão falando do 

mesmo jeito que a gente. (P96, educadora - Educação privada); 

 

Eles se espelham muito na gente ai eu percebo que a gente também dando uma boa educação 

a eles tratando eles bem eles também vão tentando imitar no dia a dia o que a gente faz. 

Como eu já percebi muitas vezes eles brincando, às vezes eles imitam o que a gente faz 

entendeu? (P83, educadora - Educação pública). 

 

Verifica-se que a importância que as próprias educadoras atribuem ao seu trabalho foi 

diferente do encontrado no estudo de Melchiori e Alves (2001), em que as educadoras 

subestimaram sua relevância no processo de desenvolvimento infantil. Elas consideram o 

educador como um importante agente socializador. O fato de se considerarem como agentes 

socializadores demonstra que elas percebem a importância do seu trabalho para o 

desenvolvimento infantil.  



173 

 

O terceiro fator que influencia o DI, citado pelos três grupos pesquisados, foi a 

“afetividade”. As concepções de mães, pais e educadoras de que o afeto influencia o 

desenvolvimento infantil podem interferir na forma como eles propiciam isso às crianças 

(Mendes & Pessôa, 2013).  

 

Eu acho assim, o desenvolvimento, eu acho, carinho, amor. (P44, mãe menina - Educação 

privada) 

 

Ela precisa adquirir a segurança e a questão da afetividade, que eu acho muito fundamental 

também, então eu procuro primeiro conquistar as crianças pra depois dar continuidade ao 

meu trabalho. (P91, educadora - Educação privada) 

 

Os participantes terem citado a afetividade é um aspecto positivo, porquanto o afeto é 

considerado um fator intrínseco ao próprio processo de desenvolvimento e de integração na 

sociedade. O afeto é resultante da relação entre a pessoa e o meio em que ela está inserida 

(Diniz & Koller, 2010). De acordo com Gomes (2014), ele permite que outras fases do 

desenvolvimento possam ocorrer, pois funciona como alicerce para que a criança supere as 

mudanças desenvolvimentais ocorridas ao longo da vida.  

O quarto fator citado concomitantemente por mães, pais e educadoras foi o ‘contexto’. 

De acordo com Kobarg e Vieira (2008), as especificidades dos cuidados oferecidos às 

crianças dependem da cultura e do contexto familiar. Apesar de os três grupos vivenciarem 

diferentes realidades sociais, citaram o poder do contexto no processo de DI.  

 

Em casa, na escola, qualquer canto tem que aprender. Né? Coisas boas! (P16, mãe de 

menino - Educação pública) 
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(...) o financeiro também influencia no desenvolvimento. (P53, mãe de menino - Educação 

privada) 

 

Os fatores, eu levo muito em consideração a questão do meio... (P91, educadora - Educação 

privada) 

 

Tal constatação pode refletir as singularidades contextuais que influenciam e são 

influenciadas pelos seus participantes na interação com as crianças, pois, como afirmam 

Tacca e Branco (2008), a pessoa e o contexto cultural se constroem mutuamente. Os 

progenitores ensinam a seus filhos as competências que consideram necessárias para eles 

viverem bem em seu ambiente físico e cultural (Bem & Wagner, 2006). Nessa interação, as 

dificuldades e as facilidades de recursos disponíveis para cada família, a depender do 

contexto e do recurso econômico, interfere nas práticas adotadas por eles na transmissão das 

crenças e dos valores para as crianças. Esse é, pois, um processo contínuo de influência.  

A categoria ‘estímulo’ também foi mencionada como um fator que contribui para o 

DI, entretanto só foi citada pelo grupo EPI e pelo de educadoras. Assim como ocorreu nesta 

pesquisa, no estudo de Kobarg e Vieira (2008), essa categoria foi mais citada entre as mães 

com nível superior completo. Isso indica a forte relação entre o nível 

socioeconômico/educacional e o acesso à informação sobre desenvolvimento infantil e a 

possibilidade de se oferecerem ambientes ricos em estimulação por meio de brinquedos e de 

atividades diversificadas, que não se limitam ao bem-estar físico da criança.  

 

(...) O estímulo que você dá para ela influencia muito, acho que a criança que é bem 

estimulada ela se desenvolve bem mais do que uma que não é, estimulada tanto em relação a 

falar, conversar, escrever, a brincar, todo tipo de estímulo de modo geral. (P55 - mãe de 

menino - Educação privada).  
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É quando a criança é bem trabalhada, estimulada, principalmente a parte cognitiva, motora, 

ou social ou emocional. Porque na verdade a finalidade da educação infantil é justamente 

isso, desenvolver a parte social, cognitiva, o emocional. (P12, educadora - Educação privada) 

 

A ocorrência da categoria ‘estímulo’ somente entre os pais do grupo EPI e de 

educadoras, e da categoria ‘saúde’ apenas entre os pais do grupo EPU também aponta para o 

poder das diferenças contextuais relacionadas ao nível socioeconômico/educacional dos 

participantes. O grupo EPU vivencia condições sociais precárias, que envolve baixa qualidade 

de alimentação, condição de higiene, entre outros fatores que interferem diretamente nas 

condições básicas de saúde da criança. A preocupação com fatores básicos do 

desenvolvimento também foi mostrada por famílias que vivenciam condições de pobreza e de 

elevadas taxas de mortalidade infantil na África e na Índia (Keller et al., 2006). O estudo feito 

por Martins et al. (2011) com mães da capital e do interior de Santa Catarina corroboram 

nessa mesma direção. As mães da capital atribuíram mais importância ao estímulo, enquanto 

as do interior, aos cuidados primários.  

 

Ter saúde, né?! Que criança sem saúde a criança não é nada. Isso que influencia o 

desenvolvimento. (P5, mãe de menina - Educação pública) 

 

Acho que até a alimentação, porque hoje temos crianças que nem come bem. Pra se 

desenvolver, né? (P12, mãe de menino - Educação pública) 

 

Esses resultados reforçam a influência do contexto sociocultural e econômico nas 

concepções sobre desenvolvimento infantil. Se, de um lado, o alto nível 

socioeconômico/educacional dos pais pode ampliar as possiblidades de desenvolvimento 

citada pelos progenitores, de outro, o baixo nível pode limitar tais fatores, visto que eles 

devem estar mais atentos às condições básicas de saúde dos filhos. Além disso, o baixo nível 
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de escolaridade pode estar associado ao desconhecimento de aspectos que favorecem o 

desenvolvimento infantil (Carmo e Alvarenga, 2012).  

Partir do pressuposto de que a parentalidade é implicada diretamente pelo nível 

socioeconômico é superar a distorção de que as diferenças encontradas entre os grupos são 

devidas a déficits ou desvios. A análise das diferenças das concepções sobre desenvolvimento 

infantil entre diferentes níveis socioeconômicos, numa perspectiva que considere o contexto, 

é importante para demonstrar as idiossincrasias do meio em que vivem as famílias de 

camadas populares (Bem & Wagner, 2006).  

A última categoria, ‘temperamento’, foi citada por uma pequena parcela dos 

participantes do grupo EPI, mas não foi referida pelo grupo EPU e de educadoras. De acordo 

com Gracioli e Linhares (2014) e Klein & Linhares (2010), o temperamento é uma variável 

pessoal que interage com variáveis ambientais e influencia diferentes áreas do 

desenvolvimento infantil e o ajustamento saudável da pessoa.  

Nesta pesquisa, esse termo foi utilizado para refletir sobre aspectos mencionados pelos 

participantes como características da própria criança que os pais atribuem a uma causa inata. 

Muitas vezes, o próprio termo é adotado pelos participantes. Apesar de a literatura sobre 

concepções e práticas parentais abordar a importância do temperamento da criança, não foi 

muito destacada nesta pesquisa, pois, mesmo entre o grupo EPI, ela só foi mencionada por 

10% dos participantes.  

 

Até porque cada pessoa tem uns traços de personalidade, os traços de personalidade eles tem 

que ser cuidados. A gente tem que desenvolver pra que esse traço de personalidade não 

venha influenciar no relacionamento com outras pessoas de forma negativa. (P49, mãe 

menina - Educação privada). 

 

(...) existe uma interferência quanto à personalidade da própria criança, acredito. (P50- mãe 

de menina - Educação privada) 
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Ao mesmo tempo em que só 10% dos participantes do grupo EPI citaram o 

temperamento da criança, os três grupos pesquisados falaram sobre a importância do contexto 

e da interação. Se, de um lado, isso revela que eles estão atentos à importância desses 

aspectos ambientais como fatores promotores do DI, eles podem subestimar as características 

individuais das crianças que, por sua vez, interferem também nas concepções e nas práticas 

parentais por meio do processo da bidirecionalidade. Tal aspecto é destacado por autores 

como Grusec e Davidov (2010), Turiel (2010), Valsiner (2012) e Ganley et al. (2014). 

Considerar a bidirecionalidade implica compreender que características da criança, 

construídas a partir de elementos ambientais e biológicos, interferem no comportamento 

parental, o qual tem efeitos sobre a criança e é um processo complexo de interação. Dessa 

forma, as especificidades de cada criança são refletidas em diferentes situações interacionais 

vivenciadas por ela. Considerar isso é importante, para que os adultos também reconheçam 

que seu papel no desenvolvimento de cada criança tem limites que esbarram nos próprios 

limites e potenciais pontuais e temporárias da criança. 

Deve-se ressaltar, no entanto, que, ao comentar sobre a importância da escola para o 

DI, as educadoras comentaram que as crianças apresentam diferenças individuais nesse 

processo, pois mostram formas de aprender e interesses distintos. Nos relatos seguintes, elas 

falam sobre as individualidades do processo de aprendizagem. 

 

Porque cada aluno é um ser único, cada um aprende de uma forma diferente. (P92, 

educadora - Educação privada) 

 

Tem criança que é mais lenta para se desenvolver, tem outras que são bem ágeis mesmo, 

pega rápido o assunto. (P81, educadora - Educação pública).  
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As concepções das educadoras aqui apresentadas se assemelham aos achados de 

Melchiori e Alves (2001), Bahia, Magalhães e Pontes (2011), em que predominaram as 

crenças ambientalistas, com a criança sendo percebida como passível de influência pelo 

adulto e extrapolam tal concepção ao considerar as individualidades e o ritmo de cada 

criança. Isso demonstra uma visão ampliada sobre o processo de desenvolvimento da criança. 

O processo de bidirecionalidade existente entre as práticas educativas e as 

características particulares das crianças parece ser considerado pelas educadoras, pois elas 

indicam que as especificidades de cada criança exercem efeito sobre suas práticas 

profissionais e vice-versa. No entanto, este trabalho compreende que tal processo não se 

limita a isso, porque qualquer interação, tanto em relação a pais, mães, educadoras ou a pares 

implica o processo de bidirecionalidade. Assim, seja qual for o tema aqui abordado, 

considera-se que tal processo está presente, pois as relações são sempre recíprocas, e a 

comunicação favorece que influências e engajamentos com as perspectivas uns dos outros 

sejam assumidas. 

 

4.2.2 ESTRATÉGIAS DE CUIDADO 

 

Depois de comentar sobre os aspectos que influenciam o desenvolvimento infantil, os 

participantes relataram como percebiam sua importância no desenvolvimento das crianças e 

como desenvolviam suas estratégias de cuidado nas funções de pais, mães e educadoras. As 

estratégias de cuidado adotadas pelos adultos permitem que as crianças internalizem o 

conhecimento cultural por meio da participação em atividades cotidianas. Nessa interação, 

elas aprendem a participar da ampla cultura (Penderi & Petrogiannis, 2011). Harkness e Super 

(2006) também assinalam que tais práticas são reguladas por aspectos culturais, utilizados por 

membros e instituições que influenciam e são influenciados por eles.  
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As categorias citadas como fatores que influenciam o desenvolvimento (‘interação’, 

‘afetividade’, ‘escola’, ‘contexto’, ‘estímulo’, ‘saúde’ e ‘temperamento’) e as citadas como 

estratégias de práticas de cuidado (‘educação cotidiana’, ‘afetividade’, ‘educação formal’ e 

‘brincadeiras’), assim como ocorreu nas pesquisas desenvolvidas por Kobarg e Vieira (2008) 

e Martins et al. (2011), apresentaram certa continuidade e similaridade.  

Analisando essas similaridades e diferenças entre os elementos comentados pelas 

participantes como fatores que influenciam o desenvolvimento infantil e as estratégias de 

cuidado utilizadas por eles, constata-se que a categoria ‘afetividade’ foi citada tanto como 

fator que influencia o desenvolvimento infantil, quanto como estratégia de cuidado utilizada 

pelos três grupos pesquisados (EPU, EPI e de educadoras). A ‘interação’, mencionada como 

fator que influencia o DI, está relacionada a duas categorias citadas como práticas de cuidado: 

‘educação cotidiana’, também citada pelos três grupos (EPU, EPI e de educadoras), e 

‘brincadeiras’, que só foi mencionada pelo grupo EPU (15%). Por fim, a categoria ‘escola’, 

citada como fator que promove o DI, é similar à categoria ‘educação formal’, citada como 

estratégias utilizada pelos participantes para promover o DI. Essa estratégia só foi citada pelo 

grupo EPI (15%) e de educadoras (55%).  

Verifica-se que os fatores que influenciam o desenvolvimento infantil são comentados 

de forma mais ampla do que as estratégias de cuidado utilizadas pelos participantes, visto que 

as categorias citadas para as estratégias de cuidado estão contidas nas categorias que tratam 

das concepções sobre os fatores que influenciam o DI. Isso quer dizer que é a relação entre 

concepção e estratégia de cuidado deve ser analisada com cautela, como advertem Bandeira e 

Moura (2012). 

A ‘afetividade’ foi uma estratégia de cuidado mencionada pelos três grupos (43% 

EPU, 30% EPI e 10% educadoras) para promover o desenvolvimento infantil, como mostram 

estes relatos sobre as estratégias de cuidado: 
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Eu não vivi não, sofri muito na vida. E eu quero dar a ele o que eu não tive: amor, alegria, 

felicidade e é isso. (P12, mãe de menino - Educação pública) 

 

Em primeiro lugar, de dar amor, que o principal do pai é dar amor. E o amor envolve 

também disciplina, correção, então acho que tudo tá centrado no amor, o amor. Todas as 

coisas que vão contribuir pra educação, pra evolução dela, pra construção do caráter dela 

passa primeiro pelo amor. (P67, pai de menina - Educação privada) 

 

A importância do afeto é comentada, inclusive, pelos participantes que não 

vivenciaram boas relações afetivas na infância. A tentativa desses pais de construírem novas 

formas de relações afetivas com os filhos pode oferecer uma infância melhor para essa 

geração de crianças, pois, de acordo com Brazão (2015), o estabelecimento de 

interafetividade é um fator fundamental para o desenvolvimento saudável da criança. Esses 

depoimentos assinalam para uma ruptura da transmissão intergeracional de falta de 

afetividade nas relações e contemplam novos atores nessas relações, como é o caso dos pais 

(homens).  

A importância do afeto nas relações também é apontada por Brazão (2015). A partir 

de uma revisão de estudos da Psicologia que abordam o afeto, esse autor afirma que esse 

sentimento intermedia também o desenvolvimento das funções cognitivas superiores, 

incluindo a linguagem e as relações intersubjetivas. Além disso, estudos sugerem que falhas 

na capacidade inata de conexão afetiva comprometem a adequação de sensos primários que, 

por sua vez, comprometem a interatividade social e os sensos subsequentes. 

A ‘afetividade’ entre o grupo de educadoras formou uma pequena categoria. Nesta 

pesquisa, a ‘afetividade’ é uma categoria. Já o cuidado, que envolve cuidados corporais, 

higiene etc., que também apareceu de forma muito reduzida, foi inserido na categoria 
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‘educação cotidiana’. Já nas pesquisas realizadas por Vasques-Menezes (2002) e Nylander et 

al. (2012), o afeto esteve relacionado ao cuidado.  

O cuidado e a educação com as crianças pequenas foram destacados pelas educadoras 

de estudos conduzidos por Alves e Veríssimo (2006) e Vasques-Menezes (2002), como 

formas de exercer os seus trabalhos. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – 

LDB (Art. 61, 87, 1996) - também chama a atenção para a necessidade de compreender a 

prática do profissional do educador da pré-escola como uma ação integrada entre cuidar e 

educar.  

As respostas das educadoras desta pesquisa se aproximam dos resultados do estudo de 

Veríssimo e Fonseca (2003), em que as educadoras procuraram focalizar o aspecto educativo 

do seu trabalho, que exige formação profissional, minimizando a função do cuidado por ele 

ser compreendido como uma função de suporte. Essa é uma possível hipótese de que a 

afetividade e o cuidado tenham sido pouco citados pelas educadoras deste estudo.  

Assim, a ampliação do entendimento acerca do papel da educação infantil e da função 

das educadoras (Bezerra & Soares-Silva, 2008) pode estar relacionada à luta da categoria 

contra a desvalorização de suas funções (Fernandes et al., 2009) e pelo reconhecimento social 

da função profissional do trabalho com a educação infantil. Isso ocorre porque, 

historicamente, essa profissão é associada à concepção de que o cuidado com crianças 

pequenas diz respeito às habilidades naturais da mulher para exercer a função de educadora 

infantil. 

Os resultados indicam que é preciso discutir sobre as concepções das educadoras a 

respeito do cuidado infantil, concomitantemente ao discurso da profissionalização da 

profissão. Essa discussão deve ser feita de maneira que não minimize a importância do 

cuidado, porque, durante as atividades de cuidado, também se promove o desenvolvimento 

infantil.  
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As educadoras desta pesquisa destacaram o envolvimento afetivo com o trabalho, mas o 

caráter afetivo foi pouco relatado pelas professoras como um aspecto a ser desenvolvido nas 

crianças ou como uma forma de elas se apresentarem às crianças como figura de apoio ou 

apego emocional. Entretanto, as educadoras mencionaram o afeto em relação ao prazer que 

experimentam ao trabalhar com crianças e de serem educadoras, como pode ser visto nos 

relatos seguintes: 

 

Quando a pessoa gosta realmente do que faz, aí é que se torna mais prazeroso. (P92, 

educadora - Educação privada);  

 

…porque eu gosto e quando a gente gosta de fazer uma coisa a gente faz com capricho e 

tenta sempre inovar para dar certo. (P1, educadora – Educação pública). 

 

Esses depoimentos demonstram como o afeto está presente na relação entre as 

educadoras e as crianças, assim como a indissociabilidade entre a “educação formal” e a 

“afetividade” na prática profissional das educadoras. De acordo com Tacca, Branco (2008) e 

Gomes (2014), os aspectos cognitivos e afetivos ocorrem por meio da atividade da criança em 

situações concretas de vida de forma indissociável. Esse é um aspecto importante a ser 

considerado no trabalho da educadora, pois, considerando o princípio da bidirecionalidade, a 

forma como elas transmitem o conhecimento tem relação direta com o modo como a criança 

o recebe.  

Outra estratégia de cuidado citada pelos três grupos (53% EPU, 73% EPI e 40% 

educadoras) pesquisados foi a ‘educação cotidiana’. 

 

(...) tudo que eu acho que é correto, que é errado, ao meu ponto de vista, a educação que eu 

tive, eu procuro passar pra ele, procuro passar de tudo, seja como eu falei, na religião, seja 

na educação básica, do dia a dia, do obrigado, do por favor, da concepção das coisas, eu 
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converso muito com ele, eu explico, se ele tem um comportamento assim que não tá legal eu 

tento conversar... (P59, mãe de menino - Educação privada) 

 

(...) ensina também as palavrinhas mágicas com licença, obrigado, é bom dia então isso daí a 

gente tá vendo que eles tão aprendendo tão assimilando entendendo. (P84, educadora - 

Educação pública) 

 

Os relatos demonstram que o cuidado com as crianças pequenas não ocorre de forma 

aleatória, porquanto mães, pais e educadoras têm ideias a respeito de como devem tratar as 

crianças baseados no que acreditam que é bom ou ruim para elas e indicam para elas o que é 

certo ou errado. Entretanto, o que é considerado certo ou errado pelos grupos mencionados 

não é um consenso, porque as especificidades desse cuidado dependem da cultura e do 

contexto familiar (Kobarg & Vieira, 2008). Essas variações ocorreram mais devido ao nível 

socioeconômico/educacional dos participantes do que do fato de serem pais e mães ou de 

serem feitas em relação a meninas e a meninos. 

A terceira estratégia utilizada pelos participantes para promover o DI, citada somente 

pelo grupo EPI (15%) e de educadoras (55%), foi a ‘educação formal’, como pode ser 

verificado nos relatos seguintes. 

 

(...) nas tarefas dela eu procuro estar um tempo, sentar pra puder ensinar ela com calma, 

isso melhora muito, dar atenção, estimulo muito conversando com ela. (P45, mãe de menina - 

Educação privada) 

 

Questão de aprendizagem, a gente trabalha com dinâmica, com brincadeiras, questão da 

leitura, trabalha bastante o vocabulário deles pra enriquecer bastante, coordenação motora, 

pinturas, brincadeiras, o parque também ajuda bastante parque é onde a criança se 

movimenta, coordenação motora ampla. E a fina, cortar, colar, pintura, quebra-cabeça, a 

gente trabalha bastante, pra desenvolver a coordenação motora fina e o conteúdo a gente vai 



184 

 

trabalhando durante o ano, questão das cores, das formas geométricas... (P99, educadora- 

Educação privada) 

 

Convém enfatizar que se espera que um percentual maior de educadoras comente 

sobre a ‘educação formal’, visto que as instituições de ensino em que elas estão inseridas 

constituem-se como um contexto privilegiado para a promoção do DI, porque a criança é 

estimulada nesse espaço de forma sistemática e estruturada. De acordo com Dessen e Polônio 

(2007), para atender esses objetivos, as instituições de educação visam atender às 

necessidades cognitivas, psicológicas, sociais e culturais da criança de forma integral.  

Apesar de 65% do grupo de EPU terem citado a importância da escola para o 

desenvolvimento infantil, revelam não estabelecer como estratégia de cuidado o 

envolvimento na ‘educação formal’ dos filhos. Uma possível hipótese para isso pode ser o 

fato de a maioria desse grupo não ter cursado o nível fundamental completo, o que contribui 

para que não se envolvam nessas atividades. Isso é mais visível quando se considera que o 

grupo EPU comentou sobre a importância dos estudos tanto como fator que influencia o 

desenvolvimento infantil quanto como meta de socialização para seus filhos, o que revela que 

esse aspecto só não é mencionado quando comentam sobre suas práticas. 

A última estratégia de cuidado mencionada foi a ‘brincadeira’, que só foi descrita pelo 

grupo EPU (15%), todos pais (homens), como será discutido mais adiante, quando se for 

tratar das diferenças entre pais e mães. 

 

Nos dias de folga, quando eu tô de folga brinco bastante com ela. Acompanho, assim, fico 

com ela, procuro ficar com ela direto. (P2, pai de menina - Educação pública) 

 

Eu brinco com eles, chamo pra assistir, boto o desenho dele que ele gosta de assistir os 

desenhos, fico mais ele também, só. (P40, pai de menino - Educação pública) 
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Os resultados referentes às práticas de cuidados apontam certa similaridade com os 

achados da pesquisa desenvolvida por Bornstein e Putnick (2012), que examinaram os 

domínios de cuidado cognitivo e socioemocional de famílias com crianças menores de cinco 

anos de 28 países em desenvolvimento. Os resultados da pesquisa mencionada revelaram que 

as mães se envolvem mais com os aspetos socioemocioais do que com as atividades 

cognitivas.  

Apesar de o estudo citado só ter sido feito com mães, podem-se analisar os dados de 

ambas as pesquisas da seguinte forma: as categorias desta pesquisa, ‘educação cotidiana’ e 

‘afetividade’, inseridas no domínio socioemocional, e ‘educação formal’, no domínio 

cognitivo. Analisados dessa forma, os dados apresentam certa similaridade, uma vez que as 

categorias ‘educação cotidiana’ e ‘afetividade’ foram citadas por pais e mães dos grupos EPU 

e EPI, e ‘educação formal’, apenas pelo grupo EPI. Bornstein e Putnick (2012) revelam que, 

nos países cujo índice de desenvolvimento humano é mais baixo, a discrepância entre cuidado 

cognitivo e socioemocional foi maior. Considerando as devidas proporções, isso se justifica 

pelo fato de o grupo EPU, caracterizado por baixo poder econômico e baixo nível de 

escolaridade, não ter citado a ‘educação formal’ como estratégia de cuidado.  

Os resultados de ambas as pesquisas, quando tomados em conjunto, revelam, mais 

uma vez, o poder de se associar o nível socioeconômico/educacional e as práticas de cuidados 

parentais. Esses dados indicam que não se devem olhar os países, o Brasil, ou até mesmos as 

cidades com visões hegemônicas, porquanto as diferenças apontadas por Bornstein e Putnick 

(2012) entre países foram reveladas aqui entre comunidades de uma mesma cidade. Autores 

como Valsiner (2012) e Rogoff (2005) apontam para a importância de se destacarem essas 

heterogeneidades qualitativas e as organizações hierárquicas sociais, dentro de um quadro 

cultural que inclua diferenças socioeconômicas. 
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Apesar de as maiores diferenças nas estratégias de cuidado ocorrerem em relação às 

diferenças socioeconômicas/educacionais dos participantes, houve diferenças nas estratégias 

de cuidados adotadas por mães e pais, pois, embora ambos tenham citado as categorias 

‘educação cotidiana’ e ‘afetividade’, só as mães citaram a ‘educação formal’, e só os pais 

citaram as ‘brincadeiras’. Diferentemente do que ocorreu na pesquisa desenvolvida por Diniz 

e Salomão (2010) com mães e pais da cidade de João Pessoa, em que aspectos relativos à 

afetividade, como oferecer amor e carinho, foram citadas mais pelas mães, aqui a afetividade 

tanto foi citada por mães quanto por pais. 

As fala dos participantes revelam um avanço nos papéis desempenhados por mães e 

pais, no sentido de comentarem que promovem o desenvolvimento de seus filhos por meio da 

‘educação cotidiana’ e da ‘afetividade’. A participação paterna em tais atividades já indica 

uma mudança do modelo do pai tradicional, que estaria mais diretamente envolvido com o 

provimento financeiro. Ele não foi citado pelos pais que participaram desta pesquisa como 

uma forma de exercer sua paternidade, como foi mencionado no estudo de Amazonas et al. 

(2011).  

Exercer a paternidade por meio da “educação cotidiana” e da “afetividade” aponta 

para uma mudança no exercício dessa função. Na pesquisa desenvolvida por Wagner et al. 

(2012), o que revelou essa mudança no exercício da paternidade foi o diálogo com os filhos. 

Esses resultados indicam que as construções sociais e históricas tradicionais sobre a 

paternidade, aos poucos, estão sendo modificadas. Entretanto, verifica-se que esse processo 

não ocorre de forma homogênea entre as famílias, mas seus diferentes caminhos indicam a 

promoção de novas formas de interações entre os pais e os filhos. 

Apesar de ser verificado mais envolvimento paterno nesse campo, ainda há uma 

cultura tradicional de que a ‘educação formal’ deve ser realizada pelas mães, e as 

‘brincadeiras’, pelos pais. O envolvimento dos pais em atividades recreativas também foi 
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verificado por Krob et al. (2009), o que indica o seguimento de referenciais de gênero 

internalizados ao longo da vida e que determinam funções socialmente legitimadas (Freitas et 

al. 2009). Percebe-se, assim, a coexistência de formas tradicionais e inovadoras de exercer a 

paternidade. Isso significa que há padrões transgeracionais e elementos que correspondem às 

demandas atuais no desenvolvimento da paternidade.  

Durante essa questão, de forma espontânea, tanto as mães do grupo EPU (40%) 

quanto as do grupo EPI (25%) afirmaram que têm dificuldades de desempenhar a função de 

mãe. Elas disseram que era difícil ser pai e mãe ao mesmo tempo (mesmo quando casadas) 

com a ausência do pai, que ficavam estressadas por ter que fazer diferentes atividades de 

forma paralela e que, por fim, não se consideravam ótimas mães.  

 

Eu tento de tudo, porque assim, eu sou pra tudo dentro de casa, tanto pra eles como pra 

casa. Do pai dela não posso nem contar porque não tem paciência, então eu faço de tudo... 

(P3, mãe de menina - Educação pública) 

 

Às vezes eu acho que eu estou errada mas por uma parte eu estou certa...Porque assim. Às 

vezes eu não estou à frente de tudo porque eu trabalho...Cabe a ele no futuro saber se eu fui 

a mãe certa. (P17, mãe de menino - Educação pública) 

 

(...) eu ainda estou deixando a desejar no aspecto de educar, principalmente... que eu sou 

sozinha, não tenho a presença do pai dela aqui... (P43, mãe de menina - Educação privada) 

 

É um papel de dar rígida história, da que direciona, meu papel aqui é aquele, o pai faz tudo e 

eu sou aquela que põe os limites, que ensino, entende? Eu me sinto muito sozinha nesse 

aspecto porque ele mima muito a pequenininha, então eu sou a mãe rígida, a mãe que pode, 

não pode, eu faço esse papel. (P47, mãe de menina - Educação privada) 
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Aqui as mães assinalam certa insatisfação com a participação paterna, o que parece 

indicar uma mudança na concepção sobre a paternidade, porquanto elas desejam que eles 

tenham uma participação mais efetiva. Os resultados aqui apresentados se aproximam dos 

encontrados nas pesquisas realizadas por Lago et al. (2009), Lopes et al. (2010), Krob et al. 

(2009) e Bustamante e Trad (2007), em que o pai é percebido como aquele que ajuda. Tais 

achados vão de encontro aos do estudo realizado por Dessen e Oliveira (2013), em que as 

mães, apesar de afirmarem que os pais eram pouco participativos no processo de gestação e 

nascimento do bebê, sentiam-se satisfeitas com esse nível de envolvimento.  

Já 35% dos pais (homens) do grupo EPU afirmaram que desempenham muito bem sua 

função e que eram pais exemplares “pais 100%”. Esses dados, juntamente com a fala das 

mães, podem indicar o mesmo que ocorreu na pesquisa realizada por Prado et al. (2007), em 

que os pais tendem a imaginar seu envolvimento com o filho mais efetivo do que as mães 

imaginam.  

 

Eu estou sendo exemplar porque geralmente ela tá aqui na creche e ela só chega pela parte 

da tarde e quando ela chega, a primeira coisa que ela procura é a mãe e o pai. (P28, pai de 

menina - Educação pública) 

 

Exemplar, sempre cobrando a educação, principalmente... Fazer as coisas certas, não ser 

teimoso, não deixar fazer as coisas que bem entender. (P35, pai de menino - Educação 

pública) 

 

Um dado que chama a atenção é o fato de só os pais (homens) do grupo EPU terem 

citado que se envolvem nas brincadeiras com os filhos e de se valorizarem de forma 

espontânea como pais. Nesse sentido, os pais do grupo EPU apresentam uma maior variedade 

de interação com o filho do que os pais homens do grupo EPI. Uma possível hipótese para 

isso é de que, quando os homens brincam com os filhos, sentem-se mais participativos como 



189 

 

pais e, consequentemente, comentam isso. Além disso, apenas foram entrevistados pais do 

grupo EPU que assumiam a responsabilidade de deixar o filho na escola. Isso já indica, de 

alguma forma, um envolvimento dos pais na rotina dos filhos e pode, inclusive, ser um viés 

da pesquisa no tocante à participação paterna do grupo EPU nas estratégias de cuidado 

mencionadas. A participação nessa rotina e as práticas das brincadeiras podem fazer com que, 

ao se comparar com modelos de pais tradicionais, sintam que não pertencem a tal modelo, e 

por se distanciar do mesmo, se sintam excelentes pais.  

Mudanças nas estruturas familiares são comentadas por Prado et al. (2007), Dantas et 

al. (2004), Bustamante e Trad (2007) e Lopes et al. (2010). Esse cenário demonstra que, se, 

de um lado, a mulher vem conquistando cada vez mais espaço no mercado de trabalho, 

dividindo com o homem a questão do apoio financeiro à família, de outro, ainda há espaço no 

lar a ser ocupado pelos homens. Esse segundo movimento parece ser um processo que ocorre 

de forma mais lenta e sobrecarrega as mulheres devido ao acúmulo de funções.  

 

4.2.3 METAS DE SOCIALIZAÇÃO 

 

A terceira forma utilizada para analisar as concepções dos participantes sobre o 

desenvolvimento infantil foi a análise das metas de socialização. Trata-se das concepções e 

dos valores que os pais e os educadores têm em relação aos objetivos traçados para o futuro 

das crianças e que auxiliam a estruturar as práticas educativas e de cuidado com elas. Nesta 

pesquisa, as metas de socialização de mães e de pais para seus filhos não apresentaram 

diferenças. Isso também foi verificado no estudo de Diniz e Salomão (2010). A pesquisa 

realizada por Wagner et al. (2012), apesar de investigar metas de mães e pais, não possibilita 

tal comparação, visto que as entrevistas foram realizadas com os casais de forma simultânea.  
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No que concerne às comparações realizadas em função do sexo da criança, ao 

contrário do que ocorreu em estudos desenvolvidos por Diniz e Salomão (2010) e Wagner et 

al. (2012), não foram verificadas diferenças entre as categorias citadas para meninas e 

meninos. Em alguns relatos da pesquisa feita por Wagner et al. (2012), ficou explícito como 

os pais associam o sexo do filho às suas expectativas, como desejar que o filho cursasse 

Engenharia, e a filha, Psicologia.  

Nesta pesquisa, o fato de não haver diferenças entre as metas de acordo com o sexo da 

criança pode ter ocorrido devido à forma como as unidades de sentido foram agrupadas em 

categorias. Tais agrupamentos não refletiram as diferenças pelo sexo da criança visto que são 

implícitas. Nos relatos que seguem, exemplifica-se como a categoria ‘qualidades pessoais’ 

pode apresentar diferenças de gênero implícitas para meninas e meninos. 

 

Uma mocinha direitinha, né, bem estudada, educada, né... (P25, pai de menina - Educação 

pública)  

 

“(...) Bem educada, que ela tenha o valor de família na vida dela, e quero que ela seja 

estudiosa, vaidosa, bonita, que assim vaidosa...” (P48, mãe de menina - Educação particular) 

 

Menina? Sei lá uma mãe uma mãe dedicada ...fazer universidade vai arrumar um emprego 

bom e conversa então pra elas eu também queria que elas fossem uma adulta, uma adulta 

responsável né porque você vê hoje as meninas novinhas que já estão na prostituição não 

quer trabalhar... (P88, educadora - Educação pública) 

 

A honestidade e a questão de se tornar um adulto tranquilo, não violento, foi 

enfatizada para meninos, como pode ser visto nos relatos seguintes: 

 
Eu gostaria que ele tivesse, ele fosse honesto, não fosse violento, tratasse todo mundo com 

respeito, que é sempre o que eu ensino a ele a tratar todo mundo igual, não ter discriminação 
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com ninguém, formar um caráter de um homem mesmo. (P53, mãe de menino - Educação 

privada) 

 

Assim tranquilo né assim capaz de, de conseguir os objetivo deles assim de, de não se 

marginalizar, não virar homossexual essas coisas... (P89, educadora - Educação pública) 

 

Um adulto responsável né porque eu, pronto trabalho na profissão ai eu sei eu sempre falo 

do trabalho da função da mãe e a função do pai vamos dizer né que geralmente o homem que 

é o cabeça da casa né assim o pai né o pai é o chefe da casa então eu, eu gostaria pro meu 

aluno que ele pensasse assim que no futuro ele venha ser uma pessoa responsável. (P88, 

educadora - Educação pública) 

 

Nesta pesquisa, a meta de socialização de que as meninas sejam, no futuro, mulheres 

direitas, boas esposas, amáveis, dedicadas à família, bonitas, vaidosas, etc. indicam 

expectativas sociais relacionadas ao papel tradicional da mulher em uma sociedade patriarcal. 

Paralelamente a isso, o fato de o homem ser honesto, de bom caráter, respeitador e 

responsável pelo sustento da casa revela os traços esperados para que ele viva em uma 

sociedade ainda marcada pelo machismo. Uma qualidade pessoal que marca a fala de muitos 

participantes é a de que o menino cresça e não se torne um adulto violento, principalmente 

com as mulheres. Essa é a construção de um sentimento de intolerância dos participantes a 

uma das faces mais perversas de uma sociedade machista, que é a violência contra as 

mulheres. 

A partir do olhar mais apurado dessas falas, verificam-se certas similaridades com o 

estudo desenvolvido por Diniz e Salomão (2010), em que o sexo da criança foi um fator 

significativo na diferenciação das metas de socialização dos pais.  As autoras afirmam que, 

quando as metas foram comparadas em função do sexo da criança, expectativas sociais que 

envolvem o seguimento de normas sociais e honestidade foram mais esperadas por pais de 

meninos. O estudo mostrou, também, uma referência à emotividade no discurso de mães de 
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meninas, o que pode se relacionar com expectativas de que a mulher deva ser mais carinhosa 

e condescendente. 

A categoria ‘estudo’, a segunda mais mencionada pelos participantes, também 

apresenta diferenças de acordo com o sexo da criança, pois, apesar de se esperar que meninas 

e meninos estudem, essa categoria foi mais citada para elas do que para eles. Além disso, 

terminar os estudos, para os pais de meninas do grupo EPU, por vezes, esteve relacionado à 

possibilidade de não se ter uma gravidez precoce.  

 

Queria que ela fosse uma boa filha, deixasse pra casar na hora certa e terminasse os estudos 

dela. Queria que ela fosse uma promotora da Justiça. O sonho que eu sonhei e não consegui. 

(P1, mãe de menina - Educação pública) 

 

Queria que ela terminasse os estudos, não fizesse como eu porque eu parei meus estudos 

depois que eu engravidei dela. E mesmo eu estando grávida dela eu ainda terminei o 

primeiro. Mas falta o segundo e terceiro ano. Mas daí eu não posso mais estudar, porque eu 

tô grávida de novo. Entendeu? Mas ela não. Eu quero que ela faça diferente. Eu quero que 

ela termine, eu quero que mais pra frente... quem sabe do destino dela é Deus. Entendeu? Eu 

quero que ela viva a vida dela e faça a família dela, mas primeiramente estudar e depois a 

família dela. Que é pra ela não passar o que hoje eu estou passando. Não quero isso pra ela! 

(P9, mãe de menina - Educação pública) 

 

Terminar os estudos é uma grande meta, em um contexto em que pode ser 

interrompida pela gravidez. Os relatos indicam que, na realidade de meninas da rede pública 

de ensino, a gravidez precoce é um fator que dificulta que elas terminem os estudos. Essa 

realidade é verificada em diferentes estudos sobre a gravidez na adolescência. Um 

mapeamento da incidência da gravidez na adolescência, no estado do Mato Grosso do Sul, 

realizado por Martins, Pontes, Filho e Ribeiro (2014), mostrou que isso ocorre com mais 

frequência nas microrregiões do estado do Mato Grasso Sul, com os piores indicadores de 
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escolaridade e desenvolvimento socioeconômico. Além disso, Taborda, Silva, Ulbricht e 

Neves (2014) demonstram que as mães adolescentes de baixo nível socioeconômico 

abandonam ou adiam os estudos, tem menos chances de se qualificar profissionalmente e são 

dependentes financeiramente de suas famílias. Já os pais adolescentes, quando assumem a 

paternidade, deparam-se com a necessidade de buscar emprego para sustentar o filho (Dei 

Schiro & Koller, 2013). Essa realidade perpetra a relação da mulher cuidando da casa e do 

filho e do homem trabalhando para sustentar a família. 

Nas falas sobre trabalho - a terceira categoria mais citada como meta de socialização - 

diferenças implícitas quanto ao sexo das crianças podem ser vistas nos relatos seguintes, 

principalmente em relação ao fato de homem ser responsável pelo sustento da casa.  

 

Estudasse bastante, fazer os concursos, tal, pra ser alguém, não passar pelo que eu passo 

hoje de ficar parado. Ter um emprego fixo pra ele, pra ele garantir o sustento da família 

dele. (P35, pai de menino - Educação pública) 

 

Assim, um trabalhador como eu né. Ser um homem, respeitador, ser um dono de casa, ser um 

pai de família. O que eu vou poder ensinar ele é isso... É prestar atenção em tudo né, o que é 

que falta, o que é que não falta. O que precisa pagar, o que é que não precisa. Isso aí é papel 

do homem, né. No meu caso é, eu sinto assim. (P40, pai de menino - Educação pública). 

 

Essas afirmações, mais uma vez, demonstram a função do homem em uma sociedade 

tradicional, em que lhe cabe o sustento da casa. Essas questões são relevantes, porque são 

metas sexistas reproduzidas por mães, pais e educadoras para o futuro de crianças que vivem 

um momento da história em que as mulheres já se encontram no mercado de trabalho, e 

muitas delas são chefes de família ou dividem com o marido as finanças da casa, como as que 

participam desta pesquisa. Tal discurso é reproduzido, inclusive, pelas educadoras, que são 

mulheres que trabalham. Isso demonstra como as concepções sexistas estão incorporadas na 
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cultura e na linguagem que reproduz e constrói distinções entre homens e mulheres (Meyer, 

2013; Meyer & Soares, 2013).  

A única categoria que não apresentou diferenças implícitas em função do sexo da 

criança foi ‘pensar coletivo’. Essa foi a quarta e última categoria citada como meta de 

socialização dos participantes ao considerar o sexo das crianças.   

 

(...) principalmente ser uma pessoa boa preocupada com os outros, que é difícil hoje ver isso. 

É tão competitivo... (P42, mãe de menina - Educação privada) 

 

Respeito a todas as pessoas, coisas, a natureza. Que ele fosse uma pessoa educada, que ele 

procurasse progredir, utilizar a inteligência dele da melhor maneira pra trazer benefícios 

tanto a ele como aos outros, procurar crescer na vida. (P56, pai de menino - Educação 

privada) 

 

Além de a comparação das metas ter sido feita pelo sexo dos pais e dos filhos, esta 

pesquisa inclui a comparação por nível socioeconômico/educacional. Tal análise, apesar de 

não ter sido realizada nos estudos de Diniz e Salomão (2010) e Wagner et al. (2012), foi 

sugerido por ambos, que também revelam que as metas não parecem estar vinculadas, 

necessariamente, à idade das crianças, mas ao futuro dos filhos de modo geral. Esta pesquisa, 

ao considerar o nível socioeconômico/educacional, demonstra que ele foi o que apresentou 

mais diferenças entre os grupos.  

Mães e pais do grupo EPU (55%) e EPI (95%) e educadoras (40%) valorizam mais as 

qualidades pessoais. As categorias ‘estudo’ e ‘trabalho’ também foram citados pelos três 

grupos (respectivamente 48% e 40%, pelo grupo EPU, 23% e 15%, pelo grupo EPI, e 25% e 

38% das educadoras). A categoria ‘pensar coletivo’ só foi citada pelos progenitores (13% 

EPU e 28% EPI). Os exemplos desses relatos podem ser verificados nos já mencionados.  
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Mais uma vez, os dados demonstram como condições socioeconômicas/educacionais 

se relacionam com as concepções sobre DI, porquanto as categorias ‘estudo’ e ‘trabalho’ 

foram mais valorizadas pelo grupo EPU. Terminar os estudos, para filhos de pais que não 

completaram os próprios estudos, e ter um trabalho com o qual deverá manter as condições 

básicas de vida é um desafio e, consequentemente, uma meta dos adultos para o futuro das 

crianças. Essas metas foram menos citadas pelo grupo EPI, que, provavelmente, por causa das 

condições econômicas vivenciadas, parece já ter naturalizado a questão do acesso e do 

término dos estudos e um potencial para conseguir melhores trabalhos. 

Wagner et al. (2012) chamam a atenção para o fato de, nos dias atuais, o ensino 

superior não ser garantia de inserção no mercado de trabalho nem de boa remuneração, mais 

do que instrumentalização formal, o mercado exige contínua e crescente produtividade. 

Pondera-se, no entanto, que ainda que se considerem a instabilidade e a pluralidade do 

mercado, em termos de demandas e qualificação laboral, pode-se pensar que, embora o ensino 

superior não seja garantia de trabalho, ele pode abrir novas oportunidades e ampliar os 

horizontes de atuação profissional. Além disso, durante o próprio processo de formação 

acadêmica, a pessoa pode ter contato com estratégias de produtividade e ascensão na carreira. 

Como verificado nesta presente, no Brasil, ainda há uma forte relação entre o poder 

econômico e o nível de escolaridade. Nesse sentido, observa-se que os pais podem estar 

considerando as demandas do mercado atual e a realidade social que vivenciam. 

A categoria ‘não se envolver em coisas erradas’ foi citada por 13% do grupo EPU e 

por 18% das educadoras, mas não foi citada pelo grupo EPI. A categoria ‘não se envolver em 

coisas erradas’ só foi formada quando os dados foram analisados de acordo com o nível 

socioeconômico/educacional dos participantes.  

 

É... que ela fosse uma menina boa, né? Não se juntasse coisas que não deve. (P5, mãe de 

menina - Educação pública) 
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Um rapaz estudioso, trabalhador e que desviasse das coisas ruins, que o mundo tem muitas 

coisas ruins pra oferecer, infelizmente tá pegando as pessoas... (P31, pai de menino - 

Educação pública) 

 

Esses relatos revelam como essa meta está relacionada ao contexto de mais violência 

experienciado pelo grupo EPU, em que crianças convivem mais diretamente com atos ilícitos. 

Devido às adversidades vivenciadas por esse grupo, constata-se a luta não só pela 

sobrevivência, mas também pela vida digna. Essa é a principal tarefa que organiza a vida 

cotidiana. Essa vivência também foi comentado por Sawaya (2001), ao se referir às crianças 

que experienciam condições contextuais similares na periferia de São Paulo. A descrição do 

contexto vivenciado pelas crianças do grupo EPU, que explica o surgimento dessa categoria, 

pode ser confirmada nestes discursos das educadoras: 

 

A gente espera tanta coisa mais a gente só pode sonhar do portão pra dentro porque do 

portão pra fora minha imaginação acaba em meio a realidade que eles vivem porque já 

aconteceu tanta coisa que às vezes eles fica triste, às vezes eles não querem ir embora fico 

pensando se está acontecendo alguma coisa... a gente fica assim pensando mais a gente fica 

com os olhos cheio de lagrimas mais não pode fazer nada... (P86, educadora - Educação 

pública) 

 

Por conta assim do bairro né? Que eles vem muito, muita violência muitas das vezes as 

brincadeiras deles na sala, hoje mesmo eu peguei eles fizeram um círculo... e tava uma 

deitada no chão brincando...liga pra polícia que ela morreu tomou um tiro na frente da casa 

dela...e ele disse não eu vou ser de tal facção... eu disse... faça isso não olhe você tem que 

crescer e tem que estudar você tem que, quem sabe um dia você vira um professor vira um 

doutor...três anos... e eu realmente fiquei triste fiquei com vontade de chorar na hora na sala 

pela expressão que ele comentou entendeu? Onde eu moro é muito bom a polícia não passa 

lá, oxi é bom demai! O linguajar dele... a forma como ele quer andar então assim é muito 

complexo assim entendeu? A gente assim tenta assim no máximo assim dar o melhor da gente 
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pra essas crianças futuramente não virar um bandido... pegam qualquer coisa elas já ficam 

na posição como se fosse uma arma e a maioria das brincadeiras de alguns deles é de ta 

atirando mesmo... Até as meninas vê os meninos brincando como se estivesse atirando tem 

algumas que fazem do mesmo jeito porque vê o colega brincando daquele jeito ai quer 

brincar de atirar também... (P82, educadora - Educação pública) 

 

Eu jogo pra ele a pergunta né da profissão teve uma hora que um chego pra mim e disse que 

queria ser bandido ...O pai dele é ai ele se espelha no pai ai eu fui conversar né que isso não 

é profissão... Menina? Sei lá uma mãe... assim eles dizem tia minha mãe é uma piriguete... 

crianças de três anos. (P88, educadora - Educação pública) 

 

Fica clara, na interação das crianças com as educadoras e com as outras crianças, a 

indissociabilidade entre a palavra e o contexto. Ao mesmo tempo em que o contexto, na fase 

em que a criança está aprendendo a falar, é matéria sobre a qual ela fala, uma vez que fala de 

matérias sobre a própria vida e as interações vivenciadas, o contexto também é a condição 

sobre a qual elas organizam suas vidas. E dividir essa vivência no ambiente educacional com 

outros atores pode ser a possibilidade de assumir outros sentidos para as situações 

vivenciadas, além dos já dados. Ter a educadora como ouvinte, uma pessoa capaz de 

representar outros valores que não o da violência pode ressignificar essas experiências e 

legitimar outra versão dos fatos que elas vivenciam (Sawaya, 2001). 

A relação entre pobreza e violência vivenciada na infância é problematizada em 

diferentes estudos. Hillesheim e Cruz (2008) apresentam a equação: infância + pobreza = 

vulnerabilidade = risco = perigo e chamam à atenção para a lógica implícita do tempo, que 

considera uma ótica de causa e efeito, em que o futuro é um tempo fabricado no presente. 

Assim, algo indesejado no futuro, como no caso desta pesquisa, em que as crianças não se 

envolvam com atos ilícitos, deve ser modificado no tempo presente, com o objetivo de 

modificar o futuro. Apesar da importância de se prevenirem problemas de comportamento 

que são caros à sociedade, consideramos as críticas que Hillesheim e Cruz (2008) fazem a 
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essa lógica, pois a noção de risco deve ser trabalhada no presente, em que se destaca a 

importância de vivenciar a infância visando ao bem-estar das crianças durante esse período 

(Sameroff, 2010).  

De forma mais ampla, as metas de socialização deste presente estudo podem ser 

comparadas com as de outros estudos, como os realizados por Wagner et al. (2012) e Diniz e 

Salomão (2010). As metas de mães e pais da pesquisa realizada por Wagner et al. (2012) 

foram: formação profissional, formação pessoal, constituição de família e liberdade para 

construir os próprios projetos. Contudo, as metas de mães e pais identificadas em pesquisa 

realizada por Diniz e Salomão (2010) foram: autoaperfeiçoamento, expectativas sociais, bom 

comportamento, emotividade, autocontrole e outras.  

A categoria mais citada neste presente estudo - ‘qualidades pessoais’ - se assemelha às 

categorias ‘formação pessoal’ e ‘constituição de família’, no estudo de Wagner et al., e das 

categorias ‘expectativas sociais’, ‘bom comportamento’ e emotividade’, na pesquisa de Diniz 

e Salomão. Essas categorias descritas pelos autores poderiam englobar a categoria ‘pensar 

coletivo’, que aqui formou uma categoria independente.  Por sua vez, as categorias ‘estudo’ e 

‘trabalho’ se referem, nos outros estudos, a ‘formação profissional’ (Wagner et al. 2012) e 

‘autoaperfeiçoamento’ (Diniz & Salomão, 2010). A categoria ‘não se envolver em coisas 

erradas’ pode corresponder a ‘autocontrole’, na pesquisa de Diniz e Salomão. Já a categoria 

‘outros’ engloba as metas de liberdade da construção de objetivos e outros.  

Esses resultados mostram que os adultos têm metas claras sobre o futuro das crianças, 

que tanto envolvem os aspectos da vida pessoal, como qualidades pessoais, valores, 

expectativas sociais, bom comportamento e emotividade, quanto questões relativas à vida 

profissional, que incluem estudo, trabalho, formação profissional e autoaperfeiçoamento.   

Há que se ressaltar que, se as metas comentadas pelos participantes forem analisadas 

de acordo com as distinção entre concepções ocidentais e não ocidentais, individualismo ou 
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independência versus sociocentrismo, coletivismo ou interdependência, não refletem uma 

homogeneidade em nenhum dos grupos, porquanto as categorias apresentaram similaridades e 

diferenças em relação a esses constructos. Ao mesmo tempo em que apresentam valores 

coletivistas, os participantes apresentam expectativas sobre suas crianças que refletem valores 

individualistas, com o intuito de lidar com a sociedade moderna e suas rápidas mudanças, 

revelando um sistema de orientação autônomo-relacional. De acordo com Portugal e Isabel 

(2013), essa proposta de interdependência não impõe à criança escolhas unilaterais.  

Tais achados vão ao encontro de resultados obtidos em contextos internacionais, como 

foi verificado e discutido na pesquisa de Harkness, Super e Van Tijen (2000), com mães de 

cinco países, e no estudo de Penderi e Petrogiannis (2011), com mães italianas. Além disso, 

estão consonantes com estudos que tratam da realidade brasileira, como o de Diniz e o de 

Salomão (2010), com mães e pais da cidade de João Pessoa-PB, e por Pessôa et al. (2016), 

com mães, avós, babás e educadoras que valorizam um sistema de valor autônomo relacional.  

Assim, considerando os dados apresentados até aqui, verifica-se que as entrevistas 

com os pais e educadoras, permitem ao pesquisador acessar contextos e costumes da vida da 

criança, o que possibilita, segundo Harkness & Super (2006), o conhecimento das etnoteorias 

parentais, ou como aqui foi denominado, concepções. Conclui-se que as concepções sobre 

desenvolvimento infantil dos participantes apresentaram certa coerência entre os elementos 

descritos como fatores que propiciam o desenvolvimento infantil, as estratégias utilizadas por 

eles para promover o desenvolvimento infantil e suas expectativas para o futuro das crianças. 

Ressalte-se, pois, que, apesar de não se poder afirmar que existe uma relação de 

causalidade entre concepções e práticas educativas, ambas estão intimamente relacionadas, 

haja vista que os resultados desta pesquisa apontam para certa continuidade e similaridade 

entre ambas. Esses resultados demonstram que, no que tange às concepções e às práticas 

educativas, há certa consonância entre o pensamento e o comportamento dos entrevistados.  
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4.3 DISCUSSÃO: CONCEPÇÕES DE GÊNERO 

 

As concepções de gênero dos participantes foram analisadas a partir de três aspectos 

abordado nas entrevistas: concepções sobre o que é ser uma menina e um menino, atividades 

estabelecidas como exclusivas de meninas ou de meninos e análise das brincadeiras relatadas 

pelos participantes.  

 

4.3.1 O QUE É SER MENINA E O QUE É SER MENINO 

 

As concepções de gênero dos participantes foram analisadas, primeiro, a partir do seu 

entendimento a respeito do que é ser menina ou menino. Os progenitores responderam de 

acordo com o sexo do filho, e as educadoras, por trabalharem com meninas e meninos, em 

relação a ambos os sexos. As respostas analisadas em função do sexo dos pais, do sexo das 

crianças ou do nível socioeconômico/educacional dos participantes apresentaram mais 

diferenças em relação ao sexo das crianças.  

Considerando as respostas dos progenitores de meninas, dos progenitores de meninos 

e das educadoras, só a categoria ‘desenvolvimento’ (15% menina, 20% menino e educadoras 

para meninas 45% e para meninos 40%) foi citada para meninas e meninos pelos três grupos, 

como demonstrado nestas falas:  

 
A gente percebe diferença em relação a precocidade de umas características que afloram e 

aparecem primeiro nas meninas. Um amadurecimento maior em relação a fala, ao 

vocabulário. (P66, pai de menina - Educação privada) 

 
Ele tem mais facilidade de aprender as coisas do que menina. (P13, pai de menino - 

Educação pública) 
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Eles tem muito mais habilidade com questões lógicas-matemáticas do que, assim, coisas que 

eu vejo na minha prática, do que as meninas, então, questões de pintura também, eles não 

tem muita paciência pra ter de pintar direitinho, de cobrir todas as partes, então assim, são 

diferenças que a gente nota entre um e o outro. (P95, educadora em relação a menino - 

Educação privada) 

 
A concepção de que meninas e meninos são desenvolvidos e inteligentes é um 

importante aspecto para que os adultos estimulem o desenvolvimento de diferentes 

habilidades nas crianças, independentemente do sexo, por acreditarem que todas têm a 

capacidade de se desenvolver. Isso pode evitar profecias autorrealizáveis, como verificado em 

estudos como o de Cvencek et al. (2011), que indicam que a crença de que meninos são 

melhores do que meninas em matemática pode acabar por gerar essas diferenças. Considerar 

que meninas e meninos apresentam potenciais para desenvolver essas habilidades indica um 

caminho para a promoção da equidade de gênero. 

Neste estudo, a categoria ‘desenvolvimento’ foi citada para descrever meninas e 

meninos, mas, não necessariamente, que os participantes afirmaram que ambos são 

inteligentes ou desenvolvidos. Assim, ora alguns participantes dizem que meninas são mais 

desenvolvidas, ora outros afirmam que são os meninos. Alguns participantes, no entanto, 

afirmaram que meninas e meninos eram desenvolvidos, mas em campos diferentes. No 

entanto, a categoria denominada nesta pesquisa de ‘desenvolvimento’ considerou o 

desenvolvimento de forma geral, e não, os tipos de habilidade ou inteligência descritas pelos 

entrevistados. 

De acordo com Nakato (2012) e Wechsler, Nunes, Schelini, Ferreira e Pereira (2010), 

pesquisas indicam que, no tocante às habilidades específicas, há diferenças entre homens e 

mulheres, no entanto, em relação às habilidades gerais, isso não acontece. Os resultados desta 

pesquisa corroboram os achados das pesquisas realizadas por Nakato (2012) com crianças de 

sete a 12 anos e por Wechsler et al. (2010) com crianças e adolescentes com idades de sete a 
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17 anos sobre inteligência. Esses autores concluíram que não há diferença, em nível de 

inteligência, entre meninos e meninas. Ressalta-se, no entanto, que, neste estudo, isso só foi 

verificado por meio das falas dos participantes. 

Na categoria ‘afetividade, constatou-se uma particularidade, pois mães e pais a 

utilizaram tanto como uma categoria para se referir a meninas (43%) quanto a meninos 

(23%), e as educadoras só a utilizaram para definir meninas (30%). Convém enfatizar que a 

afetividade do menino só foi comentada pelo grupo EPI e, dentro dele, a maioria por mães.  

 

A menina é mais carinhosa. Eu tenho dois filhos, eu tenho um menino e uma menina, questão 

dela de ser menina ser bem mais carinhosa que o próprio menino mesmo. (P29, pai de 

menina - Educação pública) 

 
As meninas são mais quietas, mas sabe, mais carinhosas, tem aquela questão do cuidado 

quando uma menina não consegue fazer alguma coisa elas são mais abertas pra ajudar, mais 

abertas pra mostrar mesmo, pra conversar, tão pequenas, infantil II, mas se ele ver, as 

meninas principalmente, se ver alguém chorando, “titia, porque tá chorando?” Vai lá, 

consola, gosta de ajudar, as meninas tem mais essa característica, pelo menos na minha sala, 

na minha realidade. (P96, educadora, em relação a meninas - Educação privada) 

 
Porque eu tinha uma ideia de menino e hoje eu tenho outra... O menino que eu tinha ideia 

era aquele menino que brinca muito, que pula muito, que é mais bagunceiro, mais 

extrovertido e hoje com o meu filho eu descobri o outro lado de ter um menino, assim, um 

menino mais tranquilo, carinhoso, que se preocupa com as pessoas que estão a sua volta, que 

toda hora tá perguntando se tá bem, tá dando abraço e isso foi bem estranho assim né, pra 

mim ter menino que é tão carinhoso quanto, pronto! Esse era o estereótipo de menina que eu 

tinha, mais apegado a mãe aquela coisa, ele é muito companheiro. (P52, mãe de menino - 

Educação privada) 

 

Utilizar a afetividade na definição de meninas é algo esperado, porque faz parte do 

estereótipo do ser menina. Entretanto, esse resultado indica uma nova concepção de menino, 

em que ele pode ser definido como uma pessoa carinhosa e que expressa seus sentimentos. 
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Apesar de não ser uma concepção homogênea entre os grupos, pois o grupo EPU e o de 

educadoras não a comentaram, essa possibilidade foi descrita por mães e pais do grupo EPI.  

Diferentes estudos abordam a importância da reação dos pais às experiências 

emocionais das crianças (Williams & Woodruff-Borden, 2015; Raval et al. 2013, Shaffer, 

Suveg, Thomassin, & Bradbury, 2012). Esses estudos geralmente focam expressões 

emocionais negativas como raiva, tristeza, ansiedade, dor, autorregulação das emoções das 

crianças etc. Apesar de focarem essas emoções, tais pesquisas apontam para a importância da 

relação entre pais e filhos para o desenvolvimento emocional das crianças. Por isso, infere-se 

que a reação dos pais às expressões emocionais positivas dos filhos, como a possiblidade de 

meninos poderem expressar seus sentimentos, também se configura como um importante 

mediador do desenvolvimento emocional das crianças. Os pais falaram de tal característica 

como sendo algo positivo. Essa reação indica uma ruptura com definições tradicionais de que 

meninos não demonstram sentimentos. Esses resultados expõem a importância das influências 

contextuais no processo de socialização da emoção (Shaffer et al., 2012), pois só foram 

encontrados no grupo EPI. Assim, verifica-se que as respostas dos pais às emoções das 

crianças podem variar, inclusive, dentro de uma mesma cultura, como apontam Raval et. al 

(2013). 

Ressalte-se, contudo, que características afetivas podem ser destacadas com mais 

facilidade para crianças pequenas, como as da faixa etária estudada. De acordo uma pesquisa 

realizada por Pires (2012), na região semiárida do Nordeste, até os cinco anos, quanto mais 

nova a criança, mais carinho os pais oferecem. Com o passar dos anos, eles tratam de forma 

mais rígida os meninos, esperam que eles sejam mais fortes e demonstrem menos suas 

fragilidades e os repreendem quando choram.  

Para definir as meninas, mães e pais de meninas e educadoras empregaram, de forma 

exclusiva, as categorias: ‘disciplina’ (33% menina e 20% das educadoras comentando de 
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meninas), ‘delicadeza’ (35% menina e 43% das educadoras comentando de meninas) e 

‘brincadeira de menina’ (10% menina e 20% educadoras comentando de meninas’’). As 

categorias ‘vaidade’ (15%), ‘não sei’ (15%) e ‘brinca em grupos menores’ também foram 

utilizadas exclusivamente para meninas, no entanto, as duas primeiras só foram citadas por 

progenitores de meninas, e a última, por educadoras. A seguir, apresenta-se um exemplo de 

cada categoria na seguinte ordem: ‘disciplina’, ‘delicadeza’, ‘brincadeira de menina’, 

‘vaidade’, ‘não sei’ e ‘brinca em grupos menores’. 

 

Calma, são calmas, tranquilas, umas meninas boa. (P2, mãe de menina - Educação pública) 

 

Menina é mais meiga, mais delicada, mais cuidadosa. (P67, pai de menina - Educação 

privada) 

 

Elas, na maioria dos casos, elas tem muito na cabeça sobre princesa, sobre serem princesas, 

sobre fazer coisas de menina, então tem muito isso incutido. Pelo menos o que eu noto é que 

aqui tem muito isso incutido de fazer coisas de menina que pra elas são brincar de boneca, 

de ser mais delicada, as cores, até as cores mesmo elas querem escolher só cores de menina, 

coisa que já vem de casa assim... (P95, educadora, em relação a meninas - Educação privada). 

 

A menina ela é, você vê assim, ela é mais delicada, mais, você já vê uma vaidade já, já 

observa já nela isso assim de ela se olhar no espelho, da roupa que tá bonita, já quer 

escolher a roupa e eu vejo que tem um prima dela também que é um pouco, já tem 7 anos 

mas já venho acompanhando já um tempo, também tinha um pouco dessas mesmas 

características, sabe. E, acho que isso assim, de diferença mais básica. (P70, pai de menina - 

Educação privada) 

 

Num sei, porque eu não tenho outro parâmetro de, assim, uma menina, minha filha sempre é 

diferente eu tenho contato com ela como uma criança... Eu nunca tinha imaginado como era 

não. (P62, pai de menina - Educação privada) 
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Elas são mais ciumentas, elas gostam mais pra elas, elas não são muito de dividir, algumas, 

não todas, quando elas focam em um certo amiguinho, uma certa amiguinha então é só com 

elas. (P93, educadora - Educação privada) 

 

Os adjetivos utilizados pelos participantes para definir meninas são similares aos 

utilizados pelas mães do estudo conduzido por Rabuske et al. (2005), que classificaram 

meninas de forma rígida e diferenciada de meninos. Elas definiram as meninas com as 

seguintes características: “calmas”, “quietas” e que “cuidam da aparência”. Assim como 

ocorreu na pesquisa citada, aqui também se constata uma preocupação com a rigidez na 

avaliação dos comportamentos das filhas em relação aos estereótipos de gênero, em que cabe 

a feminilidade à menina. Famílias que participaram do estudo de Bustamante e Trad (2007) 

comentaram que as meninas necessitam de mais cuidados corporais, que incluem arrumação, 

roupa, higiene, penteado e “ficar de olho”. Tais características aqui estiveram reunidas na 

categoria ‘vaidade’, também citada somente para meninas.  

Por sua vez, os meninos foram definidos a partir das seguintes categorias por 

progenitores de meninos e pelas educadoras: ‘indisciplina’ (23% menino e 25% das 

educadoras em relação aos meninos), ‘atividade/agitação’ (48% menino e 55% das 

educadoras se referindo a meninos) e ‘brincadeira de menino’ (15% menino, sendo esses 

todos pais homens e 20% educadoras comentando sobre meninos). A categoria ‘brinca em 

grupos maiores’ foi utilizada exclusivamente pelas educadoras para definir meninos. Seguem-

se exemplos de relatos que ilustram cada uma das quatro categorias citadas para definir 

meninos, na seguinte ordem: ‘indisciplina’, ‘atividade/agitação’, ‘brincadeira de menino’ e 

‘brinca em grupos maiores’.  

 

O menino é mais brutinho, mais ‘zanzan’. A menina é mais carinhosa, qualquer coisinha ela 

se conforma. O menino não se conforma. Tem muita diferença eles dois...o menino é zanzan é 

mais sapeca, a menina não é sapeca! Se eu botar ela naquele cantinho ela fica, ele não. O 
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menino quer traquinagem quer traquinar. E ela não ela é mais compreensiva. (P12, mãe de 

menino - Educação pública) 

 

Um menino acho que ele é mais hiperativo, ele tem assim, ele não é tão tranquilo como uma 

menina, ele tem uma celeridade maior, precisa de mais atividades do que a menina. (P79, pai 

de menino - Educação privada) 

 

Pronto, as questões de brincadeira os meninos tem a brincadeira diferente das meninas 

né...Então a gente tem que ter saber qual brincadeira né? Diferenciar um do outro. Tem 

menino que é mais violento que outro, que a menina né? E a gente que, geralmente os 

meninos são mais do que as meninas...Violento de assim de brincadeira de, de arma, de 

brigar entendeu? Já as meninas são mais reservadas né de brincar dessas coisas. (P88, 

educadora, em relação a menino - Educação pública) 

 

Tem certos grupinhos de meninas, já tem assim, não quer brincar com a outra, tenho que 

intervir nesse papel da socialização principalmente, porque assim, as meninas elas brincam 

mas brincam separadas, tem aqueles grupinhos, se dividem entre si e os meninos não, eles 

interagem, formam aquele grupão na sala...os meninos são mais unidos, arengam menos, 

existe assim menos conflito do que as meninas, as meninas é mais conflitos. (P92, educadora - 

Educação privada) 

 
As características de meninos também foram similares às descritas pelas mães que 

participaram do estudo conduzido por Rabuske et al. (2005), que utilizaram adjetivos como 

‘agitados’, ‘agressivos’ e ‘arteiros’ para definir meninos de zero a 12 anos. 

A categoria ‘vestuário diferente’ foi citada exclusivamente pelas educadoras (10% 

meninas e 10% meninos).  

 

O modo de vestir, e comportamento, que os meninos às vezes são bem mais agressivos que as 

meninas, as brincadeiras deles, eu defino assim até pra dar aulinha pra eles eu trabalho 

desse jeito, o modo de vestir, o cabelo... Cabelinho grande, é menina tem cabelo grande 

homem..., sempre falo menina amarra prende o cabelo, menininha fica de blusa, e menino só 
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de short. Se bem que aqui é todo mundo de short e blusa, vem vestido agora, a gente tem que 

muda só o cabelo, biquíni, pronto o vestuário né, menino sunga, menina biquíni. (P81, 

educadora - Educação pública) 

 
Não, tem diferença, tem a questão assim, eles, a minha turminha sempre tem aquela questão, 

não, brinco, quem usa brinco é só menina, menina usa calcinha, ele tem essas coisas assim, 

diferencia, tem muita diferença, mas a gente trabalha sem expor muito isso o que é de 

menina, esse objeto é de menina, você não pode brincar com isso não. (|P94, educadora - 

Educação privada) 

 
Com exceção das categorias ‘desenvolvimento’ e ‘afetividade’, meninas e meninos 

são definidos de forma antagônica. Nessas descrições, nenhuma referência ao corpo biológico 

ou diferenças sexuais foram evocadas pelos participantes. Entretanto, é o corpo biológico, 

entendido e interpretado socialmente, que serve como referência para as construções de 

gênero. Assim, ter um ou a outro sexo não tem o mesmo significado social, e esses 

significados distintos são acompanhados de atributos, papéis e estereótipos hierarquizados 

socialmente (Freire, 2003).  

Prevalece entre os participantes o entendimento de que a cada sexo cabe um gênero 

específico - à menina, a feminilidade, e ao menino, a masculinidade. Essa cristalização 

desconsidera uma infinidade de formas de ser menina e de ser menino, em que, no polo 

feminino, cabe o masculino, e, no masculino, cabe o feminino (Louro, 2013). De acordo com 

Meyer (2013), essa lógica deve ser repensada porque o sexo é algo biologicamente 

determinado, mas o gênero não. Assim, as possibilidades, as preferências e os 

comportamentos de meninas e meninos, homens e mulheres, da mesma forma que foram 

construídos socialmente podem ser repensados socialmente quando causam sofrimento e 

limitam a autonomia da pessoa. 

Definir uma menina como aquela que brinca de coisas de meninas e um menino como 

o que se interessa por brincadeiras de meninos limita as possibilidades do ser humano a partir 
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da classificação do ser menina e do ser menino, ou seja, algo mais amplo, que é o humano, 

pode ser limitado pela condição de ser menina ou menino. Oferecer apenas os brinquedos de 

meninas a meninas pode favorecer com que muitas garotas nunca explorem seu potencial para 

pensar espacialmente, como entendem Tzuriel e Egozi (2010). Isso poderá gerar diferentes 

possibilidades de desempenho científico de homens e mulheres, pois, como comentam 

Ganley et al. (2014), a relação entre o desempenho dos alunos e seu interesse em atividades 

científicas é bidirecional, pois, quanto melhor o desempenho maior o interesse na atividade e 

vice-versa. Nessa dinâmica, a exposição a brinquedos e a atividades que estimulam diferentes 

habilidades como o entendimento espacial é relevante.  

Há que se ressaltar que classificar e hierarquizar características como sendo mais 

valorizadas para um sexo em detrimento de outro ou classificar determinadas ações como 

próprias de um sexo implica uma relação de poder. A vaidade aqui destacada como algo 

inerente ao feminino se associa ao supérfluo, ao consumo, e assim por diante (Meyer, 2013). 

Já classificar meninos como sendo mais ativos, agitados e que gostam de atividades como 

correr, jogar bola etc. pode propiciar uma melhor entrada deles no mundo dos esportes. Isso 

leva a possíveis desdobramentos, em que o menino, por ser mais vaidoso, é questionado por 

extrapolar os limites que a masculinidade impõe ao ser menino. Da mesma forma, quando a 

menina adentra o mundo dos esportes, pode ser questionada sobre sua feminilidade, uma vez 

que transcende a classificação do ser menina. Isso é comentado por Melo, Giovani e Tróccoli 

(2004), que afirmam que mulheres recebem estereótipos sexuais de acordo com seu biotipo e 

o esporte que pratica. 

Mães, pais e educadoras, ao definir meninas como sendo disciplinadas, delicadas, 

vaidosas e que gostam de brincar de brincadeiras de meninas, acabam não apenas por defini-

las, mas também por propiciar vivências cotidianas compatíveis com tais características que, 

efetivamente, acabam por constituir o que é ser menina nesse contexto e nesse momento 
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histórico. Já para os meninos, que são definidos como indisciplinados, ativos, agitados, que 

gostam de brincadeiras de menino e brincam em grupos maiores, são oferecidas outras 

possibilidades de desenvolvimento a partir de tais classificações.  

Esse processo de diferenciação de meninas e meninos envolve estratégias sutis e 

refinadas de naturalização que devem ser reconhecidas e problematizadas (Meyer, 2013). 

Diante disso, afirmações de que diferenças entre homens e mulheres são biologicamente 

determinadas e que podem ser verificadas na observação do comportamento infantil devem 

ser ponderadas. As diferenças sociais entre os sexos são feitas por diferentes instituições que 

produzem e reproduzem entendimentos sociais transmitidos para as crianças desde a mais 

tenra idade. Aqui tais instituições foram representadas pela família e pela escola.  

Como afirma Freire (2003), o sexo é um dos primeiros critérios considerados na 

interação social, e à medida que a idade avança, ele se constitui como uma chave para avaliar 

o comportamento das pessoas. Assim, verifica-se que o contexto social não só define as 

representações hegemônicas como também estabelece diferenças, hierarquias e qualidades 

valorativas das identidades (Meyer, 2013), afinal, ter um menino disciplinado ou delicado não 

tem a mesma valoração que uma menina com essas características, assim como ter uma 

menina ativa, agitada, também não. Essas diferenças devem ser colocadas sempre em questão 

porque produzem assimetrias e desigualdades (Meyer, 2013). 

As concepções dos pais e das educadoras de crianças de dois e três anos demonstram 

como concepções de gênero e de desenvolvimento infantil são indissociáveis, pois, a partir do 

sexo das crianças, são oferecidas possibilidades desenvolvimentais distintas para meninas e 

meninos. Na construção dessas categorias, verifica-se o que Freire (2003) afirma - que os 

modelos de masculinidade e feminilidade são como moldes vazios, que cada sociedade 

configura como uma série de características, papéis, atitudes e comportamentos selecionados 

de um rol de possibilidades humanas. Esses modelos acabam por estruturar a vida cotidiana 
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por meio de normativas que assinalam direitos, deveres, proibições e privilégios. A 

feminilidade e a masculinidade são construções culturais e temporais que organizam a 

sociedade e participam da estruturação da subjetividade humana. Seu conteúdo se modifica 

em função do diversos fatores, entre eles, o contexto ético, o religioso e o socioeconômico.  

 

4.3.2 ATIVIDADES ESTABELECIDAS PELOS PARTICIPANTES COMO EXCLUSIVAS 

DE MENINAS OU DE MENINOS 

 

Os participantes comentaram sobre em que situações eles afirmam para as crianças, de 

forma explícita, que determinado comportamento não é adequado para o sexo delas. Ressalta-

se que essa questão envolve uma dupla análise sobre gênero, pois, em um primeiro nível, o 

objetivo é de detectar se as crianças recebem diretivos sexistas, e em um segundo nível, se 

esses diretivos variam mais em função do sexo da criança, do sexo dos pais ou do nível 

socioeconômico/educacional dos participantes. Diante do primeiro nível de análise, é possível 

afirmar que tanto meninas quanto meninos recebem diretivos sexistas. No segundo nível de 

análise, verifica-se que as diferenças nos tipos de diretivos recebidos variam mais em função 

do sexo da criança do que do fato de serem apresentados por mães ou pais, ou de acordo com 

o nível socioeconômico/educacional dos participantes. Ou seja, meninos e meninas recebem 

diretivos sexistas que, por sua vez, variam de acordo com o sexo da criança.  

A discussão anterior sobre as concepções dos participantes a respeito do que é ser um 

menino ou uma menina indica que eles interpretam socialmente a identidade biológica das 

crianças. A partir dessas concepções de gênero, processos de construção das diferenças 

podem ser acionados e reproduzidos por meio da linguagem (Meyer, 2013; Meyer & Soares, 

2013). A linguagem pode ser utilizada com estratégias sutis e implícitas, em que a linguagem 

não verbal predomina, e com estratégias mais explícitas, em que a linguagem verbal ganha 
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destaque. Nessa questão, analisamos apenas a utilização da linguagem verbal. De acordo com 

Ely e Gleason (1997), a tipificação explícita de sexo é menos comum do que a implícita. A 

primeira, segundo os autores, teria diminuído devido às mudanças sociais, econômicas e 

culturais, e a segunda teria mudado pouco, principalmente quando analisada com base em 

concepções parentais.  

Os resultados desta pesquisa demonstram, no entanto, a tipificação explícita de sexo 

ainda continua sendo comum, pois 65% das meninas e 95% dos meninos recebem de seus 

pais diretivos sexistas. Além dos pais, quase metade das educadoras (45%) também 

respondeu que utilizava diretivos sexistas em suas práticas educativas com as crianças.  

A utilização de afirmações por partes de pais, mães e educadoras que indicam que uma 

criança não pode fazer determinada atividade, porque é uma menina ou um menino, 

demonstra que, desde os primeiros anos de vida, vão se estabelecendo relações de poder 

assimétricas entre os sexos, pois meninas e meninos não têm as mesmas possibilidades de se 

engajar nas mesmas atividades. Na diferenciação dessas atividades, são definidos polos entre 

o feminino e o masculino, e hierarquias referentes a essas classificações vão sendo 

construídas (Louro, 2013; Sabat, 2013).  

As situações em que tais diretivos são emitidos também foram verificadas. 

Progenitores de meninas (30%) e de meninos (40%) emitem diretivos sexistas quando as 

crianças manipulam ‘brinquedo considerado do sexo oposto’. Essa categoria não foi citada 

pelas educadoras. 

 

Já, boneco de homem ela gosta e bola, só é o que ela quer brincar, não gosta de boneca 

não... É, coisas que é pra homem é pra homem, senão ela vai ficar estranha que nem uma 

prima minha e eu não deixo não. (P1, mãe de menina - Educação pública) 
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Ele gosta muito de brincar com as panelinhas da irmã, fazer comidinha. Ai eu digo a ele: 

‘Não, pai! Isso é brinquedo de menina.’ Ele também fica pedindo, aperreando, ai eu digo que 

é de menina, isso é brincadeirinha de menina. (P16, mãe de menino - Educação pública) 

 
Ah, quando pega em boneca a gente procura dizer ‘Não meu filho, é de menina’, as vezes um 

desenho que ele tá assistindo, que a gente acha que é de menina, a gente diz ‘não, vamos 

trocar de canal’ e ele aceita também essas distinções e algumas, as vezes vem alguém, entra 

na loja, ele fica mostrando algumas coisas que são de meninas, diz ‘não, vamos olhar de 

menino’ e ele vai e olha. (P79, pai de menino - Educação privada) 

 
Os diretivos sexistas utilizados pelos pais, durante as brincadeiras infantis, não se 

resumem aos tradicionais brinquedos de boneca e de carrinho, eles envolvem outros objetos. 

Bola e boneco são citados como objetos não apropriados para meninas, e panelinhas, como 

objetos não indicados para meninos. Há uma especificidade da diferença entre boneca e 

boneco: a boneca, para a menina, é a barbie, o bebê ou as princesas, já o boneco não é a 

versão masculina dessas bonecas, mas sim são super-heróis e monstros. Essa distinção indica 

que não é que a criança se identifique, necessariamente, com o sexo da boneca ou do boneco, 

mas que, ao manipular um ou outro, contextos diferentes de brincadeiras são acionados. 

De acordo com Gosso et al. (2006), brinquedos são símbolos que se referem a atitudes 

e práticas específicas de cada cultura. Eles são escolhidos para suprir necessidades físicas e 

emocionais das crianças. Os relatos aqui demonstram que, ao entender que meninas e 

meninos têm necessidades emocionais e físicas distintas, os pais oferecem brinquedos 

diferentes às crianças que polarizam o mundo emotivo e doméstico para a menina, e o físico e 

externo, para o menino. A bola, o carro, o super-herói e os monstros são símbolos que se 

ligam ao mundo externo, e as bonecas e os utensílios de casa se resumem ao mundo 

doméstico.  

Cordazzo & Vieira (2008) sublinham que as atividades mentais das crianças, durante 

as brincadeiras, podem fazer com que elas aprendam mais durante essa prática do que nas 
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atividades escolares. Isso indica que meninas e meninos, ao brincar com brinquedos 

diferentes, podem aprender conteúdos diferentes. A aprendizagem desses conteúdos pode 

influenciar outras escolhas que reforcem a distinção entre meninas e meninos e homens e 

mulheres. 

Mães, pais e educadoras também afirmam que interferem diretamente quando a 

criança apresenta ‘comportamento considerado do sexo oposto’ (progenitores de menina, 

23%; progenitores de menino, 15%; e educadoras, 20%). É necessário enfatizar que essa 

categoria não surgiu entre o grupo EPU em relação a meninas nem a meninos. A seguir, 

mostram-se exemplos dessa categoria. 

 

Quando ela quer fazer justamente, ou correndo ou gritando, fazendo coisa assim bem 

moleca, aí eu digo a ela: Não, minha filha, isso não é coisa de menina. Você é uma moça, 

você tem que ficar quietinha. Sentadinha, arrumadinha, sem tá fazendo bagunça. (P41, mãe 

de menina - Educação privada) 

 
Menina! Já viu! Foi na hora de querer dar, na hora que elas estavam brincando de bater 

assim com bastante força aí eu disse não brinca assim não isso não é coisa de menina não! 

Entendeu? Mas depois a gente vai refletir. Mas na hora sai... (P84, educadora, em relação a 

meninas - Educação pública) 

 
Acho que já falei, na escolinha mesmo, acho que ele brincando com uma boneca de uma 

amiguinha, acho que ele pegou e eu disse. Teve um dia que ele chegou em casa cantando 

uma musiquinha de menina. De menina não. Sei lá! Não sei nem dizer se é de menina, eu 

acho de menina aquela musiquinha da Xuxa que tem, a bonequinha, é uma música da 

bonequinha... que eu acho de menina, uma bailarina, aí meu marido, ‘Linda, veja que música 

é essa que ele tá cantando’... Eu fui na escola, conversei com a professora. (P57, mãe de 

menino - Educação privada) 

 
Quando, quando ele vai sair assim pra no final de semana pra casa aí eles voltam, eles 

voltam, aí voltam cantando essas músicas fica dançando e fala ô titia aí eu falo isso menino 

não dança isso é de menina. (P85, educadora, em relação a menino - Educação pública). 
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Desenho de menina que passa na televisão. Um desenho hoje em dia que eu vi é, desenho de 

uns cavalinhos que tem, é tudo uns cavalinhos que passa, que eu peguei uma vez ele tava 

assistindo. Isso não é desenho de menino, é desenho de menina, bote um desenho de carro 

pra você, mas nada que interfira muito. (P73, pai de menino - Educação privada) 

 
Os dados aqui apresentados parecem mostrar certa semelhança com os resultados de 

Sampaio e Vieira (2010), no que concerne ao fato de as meninas sofrerem mais exigência no 

comportamento moral. Os diretivos dirigidos a elas incluem uma disciplina para o corpo, 

como aprender a sentar em determinada posição, ser quieta e não fazer atividades que 

incluam questões físicas, como correr. Esses diretivos favorecem ao que Louro (2012) chama 

de timidez corporal, pois as meninas, desde cedo, aprendem que devem proteger o corpo. Tal 

aprendizagem pode possibilitar que meninos e meninas desenvolvam, mais uma vez, 

habilidades e prazeres diferentes, porque esses comportamentos não são bons pré-requisitos 

para a prática de esportes que envolvem contato físico e agressividade.  

Essa discussão vai ao encontro do pensamento de Schwengber (2013) de que a 

educação física escolar, muitas vezes, generifica os corpos de meninas e meninos. A autora 

afirma que isso não traz perdas apenas para as meninas, porque, como se exige dos meninos 

que sejam fortes corporalmente e bons nos esportes, eles também podem sofrer com essa 

pressão. Os diretivos sexistas utilizados por progenitores e educadoras na interação com as 

meninas revelam que, apesar de meninas atualmente poderem participar de diferentes 

modalidades esportivas, elas ainda convivem com certos modelos que não se coadunam com 

o modelo da menina que pratica esportes. A convivência com adultos com essas concepções 

pode tornar essa vivência inquieta e insegura.  

Quanto aos meninos, têm a expressão corporal tolhida, quando são impedidos de 

cantar e dançar músicas que remetam ao universo feminino. Esse ponto também merece 

destaque, porque o movimento corporal do menino é limitado, assim como a menina, porém 
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em outras circunstâncias. A classificação e a hierarquização dessas atividades como mais 

pesadas ou adequadas para determinado sexo implica a construção de lugares sociais distintos 

para meninas e meninos. 

Meyer (2013) enfatiza o poder das estratégias sutis e naturalizadas que são difíceis de 

ser reconhecidas como diferenças de gênero. No entanto, os relatos dos participantes desta 

pesquisa demonstram que, nesse cenário particular de interação entre progenitores e 

educadoras com crianças de dois e três anos, além de estratégias sutis, são utilizadas 

estratégias flagrantes de diferenciação de gênero, pois elas são verbalizadas constantemente 

no cotidiano dessas relações. 

Desenhos animados mais emotivos, sentimentais ou que predomine a cor rosa também 

são compreendidos pelos pais como conteúdos não apropriados para meninos. A televisão e 

as demais mídias são importantes vetores de transmissão de papéis culturais e, nesse sentido, 

são produtoras e reprodutoras da estereotipização dos papéis de gênero. Alves et al. (2012) e 

diversos outros estudos investigam mais diretamente essa questão e comentam, por exemplo, 

como a agressividade nos meninos pode ser mais estimulada pelos programas televisivos a 

que eles assistem. Ergün (2012) afirma que meninos são mais influenciados por desenhos 

animados violentos do que meninas e imitam mais esses personagens. Apesar de esse vetor 

não ser objeto direto de análise deste trabalho, sua importância deve ser considerada.  

Ressalta-se, aqui, não apenas o fato de a própria mídia oferecer programas e produtos 

de forma sexista, mas também a capacidade dos pais de poderem mediar essa influência. O 

poder das concepções parentais, ou das etnoteorias parentais, como denominadas por 

Harkness e Super (2006), de organizar outros nichos de desenvolvimento da criança como o 

contexto mais amplo e os costumes de cuidado foram destacados em pesquisas realizadas por 

Raghavan et al. (2010) e Glick et al. (2012). Nesta pesquisa, no entanto, pais mediam essa 

relação, reafirmando que as crianças devem consumir essa mídia a partir de conteúdos 
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sexistas, em que, para cada sexo, deve ser dirigido um programa. Nesse contexto, ocorrem, na 

sociedade, uma composição e recomposição das mensagens comunicativas, que deixam clara 

a íntima relação cultural e histórica entre as principais instituições sociais (Valsiner, 2012). 

Na naturalização da construção da agressividade masculina, ainda se associa o fato de 

o ato de brigar e de bater ser uma ação mais combatida entre as meninas. Entende-se que tal 

ação deve ser inibida entre meninas e entre meninos, e quando é coibida com a justificativa de 

que isso não é “coisa de menina”, legitima-se que seja mais tolerada entre os meninos. 

Entretanto, pais e professores devem combater qualquer forma de violência, com o objetivo 

mais amplo de proteger a dignidade humana.  

Apenas meninos recebem diretivos de seus pais (55%) e das educadoras (25%) quando 

desejam usar ‘roupas e acessórios considerados do sexo oposto’. Apesar de essa ser a 

categoria mais citada pelos grupos de pais de meninos e de educadoras, ela não apareceu nem 

entre os progenitores de meninas nem entre as educadoras em relação a meninas.  

 

Essas coisas de roupa, sapato, que menino gosta de tá pegando. Eu acho que já vem uma 

educação desde pequeno. Não pega isso, brinque com outro brinquedo, deixe isso aí de fora. 

Isso pra mim tudo tem incentivo né? (P80, pai de menino - Educação privada) 

 
Na sexta-feira vamos brincar de salão de beleza ai a gente vai brincar de salão de beleza ai 

os meninos querem passar batom ai eu vou com batom maquiagem tem deles, tem deles que 

querem sabe? Ai eu vou conversar dizer que não pode... eles brincam de pentear o cabelo um 

do outro eles botam borrifado de água, eles botam creme de pentear e eles mesmos penteiam 

o cabelo um do outro, porque as meninas tem mais coisa porque tem a maquiagem e o batom 

né? E eles não tem né ai tem deles que quer passar mais eu não passo não eu não deixo não. 

(P88, educadora, em relação a menino - Educação pública) 

 
Os meninos recebem mais diretivos sexistas do que as meninas, tanto de seus pais 

(95%) quanto das educadoras (65%). Os pais de meninas (65%) e as educadoras, ao se referir 
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às meninas, utilizam menos diretivos com uma variedade menor de situações, pois a categoria 

‘roupas e acessórios considerados do sexo oposto’ não foi citada para meninas. 

Destaca-se o fato de meninos também receberem mais diretivos do que meninas em 

outras situações, como verificado por Aquino e Salomão (2005), que, ao pesquisar sobre a 

utilização de enunciados maternos de díades mãe-criança nas idades entre 24 e 30 meses, 

afirmaram que meninos recebem mais diretivos do que meninas. Além disso, o tipo de 

diretivo utilizado também varia - meninos recebem mais diretivos de atenção, enquanto 

meninas recebem mais diretivos de instrução de suas mães. As autoras sugerem que isso pode 

ocorrer devido ao fato de os meninos se envolverem menos nas atividades propostas pelas 

mães, e as meninas se envolverem mais nas interações durante as brincadeiras livres. Elas 

acrescentam que os diretivos de instrução e atenção podem apresentar diferentes intenções 

comunicativas que vão além do controle e da inibição.  

Quando a mãe utiliza roupas e acessórios, essa pode ser uma oportunidade de interagir 

com a filha, porém, com o filho, não ocorre o mesmo. Aquino e Salomão (2005) referem que 

os diretivos parentais podem apresentar diferentes intenções comunicativas. Tais intenções 

podem incluir, por exemplo, o ensinamento de que o mundo colorido de maquiagem, 

esmaltes e sapatos com saltos não é um ambiente em que meninos devam transitar. Como na 

faixa etária estudada esses objetos atraem as crianças, progenitores de meninos acabam por 

utilizar esses diretivos especificamente na interação com os meninos.  

Como afirma Sameroff (2010), o mesmo comportamento pode ter significados muito 

diferentes, e comportamentos muito diferentes podem ter o mesmo significado em diferentes 

culturas. A situação pesquisada destaca, ainda, o poder do sexo das crianças nas 

interpretações dos comportamentos dentro de uma mesma comunidade, pois, de acordo com o 

sexo da criança, uma mesma ação pode ser interpretada como tendo diferentes significados. O 

fato de uma menina se interessar por artigos de beleza é compreendido por pais e educadoras 
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como algo genuíno da menina e que deve ser estimulado, como visto nos relatos sobre 

definição de meninas. Já o interesse do menino pelos mesmos objetos não é interpretado 

como um interesse genuíno pela beleza, mas como um interesse por objetos coloridos e que 

pintam e que os meninos, por não saberem ao certo seu significado, acabam se interessando 

por eles. Assim, os cuidadores interpretam o comportamento do menino como algo que deve 

ser reprimido.  

As educadoras não utilizam diretivos sexistas em relação aos brinquedos utilizados 

pelas crianças, entretanto, em relação ao ‘comportamento considerado do sexo oposto’ e às 

‘roupas e acessórios considerados do sexo oposto’. Essas últimas duas interferências podem 

influenciar na forma como as crianças brincam. Ou seja, as educadoras não interferem na 

utilização do brinquedo, mas nas interações durante as brincadeiras com base na disciplina do 

corpo. Tais resultados são consonantes com o pensamento de Gomes (2006), que afirma que 

educadoras tratam meninas e meninos de forma diferente e permitem brincadeiras mais 

arriscadas e inovadoras para meninos e o seguimento de regras das brincadeiras para meninas, 

o que possibilita padrões de comportamentos distintos de acordo com o sexo da criança.  

Se, de um lado, a não utilização dos diretivos durante as brincadeiras infantis indica 

uma prática educacional menos sexista, de outro, a utilização deles em relação a roupas e a 

comportamentos no ambiente escolar pode ter muitos desdobramentos não apenas no que 

tange aos comportamentos diferentes entre meninas e meninos, mas também na própria 

interação entre as crianças. A saliência de gênero praticada por educadores foi investigada por 

Hilliar e Liben (2010), que afirmam que simples declarações ou pedidos de um professor que 

incluam as palavras “meninas” e “meninos” podem ser interpretados por crianças de pré-

escolas como implicando concorrência. Os comentários dos professores conduziram as 

crianças a fortes estereótipos de gênero e a fortes preconceitos intergrupais entre crianças pré-
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escolares. Esses resultados indicam que educadores devem evitar o uso da linguagem e das 

divisões de gênero específicos, como já evitam a utilização de divisões por raça.  

Os relatos acima citados exemplificam a construção social, cultural e linguística das 

distinções entre os sexos, que é o que os estudos de gênero tentam demonstrar. Aqui não se 

nega a materialidade dos corpos e, muito menos, as diferenças biológicas existentes entre os 

sexos, mas o compreende como produto e efeito das relações de poder, como um constructo 

sociocultural e linguístico. O gênero é, pois, entendido como constitutivo das identidades dos 

sujeitos (Meyer, 2013), o que, de acordo com Louro (2012), implica sempre uma análise dos 

processos sociais mais amplos que marcam e discriminam diferenças em função do gênero, 

da raça e da classe social. 

Dessa forma, a análise dos diretivos sexistas elucida que tipos de atividades os adultos 

esperam que as crianças desenvolvam em função do seu sexo, pois, como afirma Roggof 

(2005), as expectativas sobre o desenvolvimento infantil se modificam de acordo com as 

circunstâncias e as tradições culturais. Identificar as situações culturais em que os diretivos 

sexistas são utilizados é uma forma de compreender que aspectos considerados como algo 

natural, como preferências infantis por determinados brinquedos e diferenças 

comportamentais entre meninas e meninos, também são construções sociais relativas às 

expectativas dos adultos sobre ser uma menina ou um menino. 

 

4.3.3 BRINCADEIRAS 

 

As brincadeiras realizadas pelas crianças foram investigadas a partir de três aspectos: 

da intervenção dos participantes em uma situação de brincadeira hipotética, dos tipos de 

brincadeiras realizadas pelas crianças e da intervenção dos participantes para que crianças 



220 

 

brinquem com outras do mesmo sexo. As categorias relativas aos tipos de brincadeiras 

desenvolvidas foram construídas a partir do critério que incluísse construções de gênero.  

 

4.3.3.1 ANÁLISE DE UMA SITUAÇÃO DE BRINCADEIRA HIPOTÉTICA 

 

Os participantes comentaram sobre suas reações em uma situação hipotética de 

brincadeira. Para os progenitores de meninas, foi presentada a situação 1: um menino observa 

atentamente sua filha brincando com um carrinho, manifesta vontade de pegá-lo e pede-lhe o 

brinquedo. Para os progenitores de meninos, foi apresentada a seguinte situação 2: uma 

menina observa atentamente seu filho brincando com uma boneca, manifesta vontade de 

pegá-la e pede-lhe o brinquedo. As educadoras responderam, em relação às crianças que 

atendem, as duas situações.  

No que tange à análise da questão, quanto ao sexo da criança, ao sexo dos pais e ao 

nível socioeconômico/educacional dos pais, é essa última forma que media mais diferenças 

entre as reações dos participantes. Os progenitores do grupo EPU, do grupo EPI e do de 

educadoras responderam que ‘permite que quem estiver primeiro com o brinquedo continue 

com ele’ (15% EPU, 35% EPI e 50% educadoras) ou que estimulariam o ‘compartilhamento 

do brinquedo’ (15% EPU, 30% EPI e 35% educadoras). As categorias ‘não permite que a 

criança continue com o brinquedo’ e ‘não interferência’ apenas foram descritas pelos 

progenitores - a primeira, pelos do grupo EPU (63%) e EPI (13%), e a segunda, só pelos 

progenitores do grupo EPI (18%). 

A categoria ‘permite que quem estiver primeiro com o brinquedo continue com ele’ foi 

citada pelos três grupo, como ilustrado nas falas abaixo:  
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(...) não pego da menina, se ela pegou primeiro o brinquedo ela tem direito de ficar com o 

brinquedo e brincar indeterminado de for de menino ou de menina ela tem... (P83, educadora, 

em relação a menina - Educação pública) 

 
Quem tá brincando primeiro continua com o brinquedo... quem tem prioridade é quem tá 

primeiro com o brinquedo, mas eu iria prestar atenção pra ver como é que ele tava 

brincando de boneca. (P51, mãe de menino - Educação privada) 

 
Tenta interceder para ele dar à menina, mas se ele quiser deixa ele brincar com a boneca, 

num tem muito problema não, essa questão de gênero não tá muito definida pra eles com dois 

anos eu acredito. (P75, pai de menino - Educação privada) 

 
Em ambientes cujos ensinamentos sobre a rigidez de papéis de gênero não são 

prioridades, outros aprendizados podem ser oferecidos às crianças. Aqui fica clara a tentativa 

dos participantes de poderem ensinar às crianças sobre se posicionar diante de seus pares e 

das ameaças. Saber se defender e defender seus pertences é um importante aprendizado na 

faixa etária estudada. A situação investigada não só transmite a importância do 

posicionamento em relação ao outro que tem a mesma idade, como também indica que é o 

outro do sexo oposto que pode tentar legitimar seu poder em relação a determinado objeto por 

meio de construções de gênero. Apesar de muito novas, as crianças dessa faixa etária já são 

capazes de classificar objetos e comportamentos como pertencentes a um ou a outro sexo e de 

justificar verbalmente, ou por meio de ação, tal classificação. Saber se posicionar nas disputas 

de objetos tão generificados, como é o caso de bonecas e carrinhos, favorece o pensar essa 

disputa como social e política, uma vez que envolve relações desiguais de poder através de 

representações de gênero (Felipe & Guizzo, 2013). 

A categoria ‘compartilhar o brinquedo’ também foi comentada pelos três grupos (15% 

do EPU, 30% do EPI e 35% do das educadoras). As falas a seguir ilustram essa categoria:  

 
Eu vou ter que conversar, né, com os dois, pra dividir o brinquedo, pra não ter arenga. (P38, 

pai de menino - Educação pública) 



222 

 

 
Deixo, ela tem que aprender a dividir o brinquedo com o amigo. Um carrinho, uma boneca, 

um lápis, o que for. A gente sempre, pelo menos na minha casa a gente sempre ensina a 

dividir o brinquedo. (P61, pai de menina - Educação privada) 

 
Incentivo ela a brincar com ele, brincar na brincadeira pra não dar confusão. Se ela quiser 

brincar com ele num momento de casinha, vejo qual a situação que ele tá brincando também 

né? Porque as vezes tem menino que pega boneca e fica brincando que é a mãe do boneco 

dele, vem a imagem da mãe na boneca, imita que a boneca é mãe do boneco dele entendeu? 

Tem essa situação, ele só pega nessa situação. (P9, educadora, em relação a menino - 

Educação privada) 

 

Estudos na área da Psicologia do desenvolvimento infantil, como os conduzidos por 

Viana e Pedrosa (2014) e Bonome-Pontoglio e Marturano (2010), revelam que a cooperação e 

o compartilhamento de brinquedos são importantes aspectos do desenvolvimento infantil na 

faixa etária estudada. De acordo com Viana e Pedrosa (2014), tal habilidade demonstra que a 

criança, ao negociar ou coordenar com outra criança alguma brincadeira, é capaz de 

reconhecer o outro como um agente intencional. Bonome-Pontoglio e Marturano (2010) 

destacam o papel do adulto na mediação dessa interação. Os cuidadores, ao mediarem as 

relações entre as crianças, possibilitam que elas desenvolvam ainda mais tal capacidade, 

porque, quando um adulto media uma atividade lúdica de crianças de dois anos, pode 

diminuir a brincadeira solitária, aumentar a brincadeira paralela e a interação positiva entre as 

crianças. Mais uma vez, percebe-se que as concepções de gênero se associam às 

possibilidades de desenvolvimento da criança, pois, quando as demarcações de papéis de 

gênero não são o alvo das mediações da interação do adulto com a criança, outros aspectos do 

desenvolvimento infantil são fomentados.  

As categorias ‘permitir que quem estiver com o brinquedo continue com ele’ ou 

‘compartilha o brinquedo’ foram as que mais surgiram entre os pais de escolas privadas e as 

educadoras. Esses resultados expressam a semelhança entre ambos os grupos, que pode estar 
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relacionado ao seu nível educacional. Entre os pais do grupo EPU, essas categorias também 

surgiram, porém com percentuais menores. 

A categoria ‘não interferência’ só foi comentada pelos progenitores do grupo EPI 

(18%). 

 

Assim, eu até deixo ela resolver sozinha, tipo assim, rolar um empurra-empurra assim, 

normal, também tem que se virar. Não deixo normal, não interfiro muito não, nem minha 

esposa, a gente não interfere muito, deixa mais rolar, entendeu? E aí se vê que tá. Então é 

isso, a gente fica só monitorando pra não acontecer acidente, mais pra não rolar briga, mas 

se não, deixa estar. (P69, pai de menina - Educação privada). 

 
Eu deixo ele resolver, as duas crianças resolvem. Realmente, já aconteceu essa situação e 

eles entram em acordo, as vezes, a gente nota que vai haver alguma agressão ou mordida, 

alguma coisa, é que a gente intervém, mas normalmente eles dividem brinquedos. (P79, pai 

de menino - Educação privada) 

 
As respostas de ‘não interferência’, ‘permite que quem estiver com o brinquedo 

continue com ele’ e ‘compartilhar o brinquedo’ indicam que os adultos oferecem um 

ambiente de brincadeira mais livre de estereótipos de gênero. Ao brincar com diferentes 

objetos, as crianças poderão ter mais variedade de aprendizado e descobrir suas 

potencialidades, uma vez que suas habilidades se modificam de acordo com as circunstâncias 

e as tradições culturais que experienciam (Rogoff, 2005). Além disso, tais dados revelam que 

o fato de os cuidadores não se preocuparem com a rotulagem de gênero possibilita a 

transmissão de regras e normas sociais de convivência mais equitativas e uma convivência 

mais pacífica entre os pares. 

Os resultados ainda demonstram que a maioria do grupo EPU (63%) cita a categoria 

‘não permite que a criança continue com o brinquedo’, enquanto a minoria do grupo EPI 

(13%) a comenta. Os relatos a seguir ilustram isso:  
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Eu digo a ela que entregue, porque é brinquedo de menino. Menina não pode brincar com 

carrinho porque não é um brinquedo adequado pra ela, ela tem que brincar com boneca! E 

eu não sou de acordo! (P5, mãe de menina - Educação pública)  

 
Em primeiro lugar eu não deixo ele brincar com boneca, até porque os brinquedos dele é 

tudo brinquedo de homem mesmo. A gente não deixa ele tá olhando pra isso. É tanto que 

quando a gente tá dentro de um supermercado, as vezes, que a gente tá na seção de 

brinquedo, aí ele vai, ele é uma criança de três anos, não sabe definir que tipo de brinquedo 

é masculino ou feminino, né. Aí ele vê a boneca rosa, ai “Olha, papai, boneca”. Aí eu digo 

isso é de mulher, não é de homem não, homem é isso aqui. E assim, ele vê né, é tanto que ele 

fala mas ele não vai pegar. Vai só ver e falar mesmo. (P4, pai de menino - Educação pública) 

 

Eu tento direciona e digo a ele que boneca é um brinquedo de menina e que ele tente deixar 

ela brincar, e mando procurar outro brinquedo, que seria mais pra menino, tento explicar, 

tento, mas também evidentemente não vou forçá-lo a entregar, mas eu tento, tento sim, então 

assim entrego outro brinquedo a ele. (P86, pai de menino - Educação privada) 

 

Constata-se que as concepções de gênero dos progenitores, como também observado 

por Costa e Antoniazzi (1999) e Moller e Tenenbaum (2011), determinam expectativas 

diferentes para meninos e meninas, pois se espera que eles brinquem de carrinho, e elas, de 

boneca, o que pode influenciar o comportamento das crianças na estereotipia dos brinquedos 

utilizados.  

Os resultados desta pesquisa demonstram mais perpetração de ordens de gênero por 

meio das famílias de classes sociais menos favorecidas. Tais dados parecem ser consonantes 

com as observações de brincadeiras infantis realizadas por Gosso et al. (2006), que referem 

que as crianças de nível socioeconômico alto apresentam menos estereotipias de gênero nas 

brincadeiras do que as de nível socioeconômico baixo. 

Não permitir que meninos brinquem com bonecas mostra que eles também têm sua 

liberdade de escolha tolhida, o que demonstra a necessidade urgente de superar as dicotomias 



225 

 

e as polaridades sobre o gênero, assim como a lógica invariável de dominação-subordinação 

que não expõe os custos e as perdas que os meninos também apresentam em relações de 

gênero desiguais (Louro, 2013). 

Do grupo EPI, apenas pais homens e de meninos afirmaram que não permitiriam que o 

filho continuasse com o brinquedo. No caso abordado, que o menino não brincasse com a 

boneca. Considerando esse cenário de forma ampla, a interação de meninos com bonecas 

poderia facilitar que eles, como possíveis futuros pais, participassem mais dos cuidados com a 

criança pequena, uma vez que, através do brinquedo, é possível compreender o 

funcionamento da cultura (Brougére, 1995), e no momento da brincadeira, as crianças 

ressignificam espaços e objetos e podem redefinir papéis sexuais estereotipados em seu 

contexto sociocultural (Conti & Sperb, 2001). Dessa forma, os resultados apontam para uma 

possível consonância entre menos interação do menino com objetos considerados de meninas 

e as queixas das mães sobre a participação paterna sobre o cuidado com a criança. Por outro 

lado, pode-se inferir que mais possibilidade de a menina poder brincar com brinquedos 

considerados de menino durante a infância pode se relacionar também ao fato de as meninas 

participarem mais de atividades que antes só eram desenvolvidas por homens.  

As educadoras comentaram que as crianças, e não elas, por vezes, recriminam quando 

um menino pega uma boneca, ou uma menina pega um carrinho para brincar. Apesar de isso 

não ser perguntado de forma direta, 35% das educadoras espontaneamente comentaram sobre 

essa situação - 50% do grupo de educadoras de instituições públicas e 20% de instituições 

privadas. Isso pode indicar mais rigidez das crianças das instituições públicas em relação às 

das privadas, o que, por sua vez, estaria consonante com as concepções de gênero dos seus 

pais.  

 

Ele disse assim: ‘não tia, carrinho é de menino, ela tem que pegar as coisinhas dela que ta 

ali!’ Ele foi, tomou dela, e deu a panelinha a ela. Eu fiquei só olhando. Ele chegou perto dela 
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e fez: ‘Thainá, é da gente isso; e a panela é pra você’. Ele foi lá, pegou ela, mostrou a panela 

pra ela e deu pra ela e explicou que carrinho é de menino. (P85, educadora - Educação 

pública) 

 

Geralmente os meninos querem só a cor azul e as meninas querem só a cor rosa, então eu 

tenho aluno que gosta da cor rosa, aí os outros ficam dizendo ‘não, fulaninho, não pode que 

é de menina’, aí eu tenho que intervir: ‘olha só, olha a roupa da tia, que cor é minha blusa?’. 

Azul. E eu sou o quê?’ Então, do mesmo jeito é com as brincadeiras. Eles entendem que 

jogar bola, brincar de carrinho é coisa de menino, de homem. Eles falam: ‘coisa de homem. 

E não é brincadeira de menina’. Ai o que é que eu faço? Faço brincadeira na quadra com 

bolas. Por que não jogar futebol? Vai todo mundo brincar de futebol para que eles venham a 

entender que não é só de menino. Já me perguntaram: ‘tia, menina pode fazer futsal? Porque 

tem alguns que estão no futsal’. Eu disse: ‘pode sim, pode fazer futsal’. Inclusive tem alunas 

daqui da escola que estão fazendo futsal, aí eles ficam assim sabe? Porque é uma fase de 

descoberta também. (P82, educadora - Educação privada) 

 

Aqui se destaca o poder da socialização entre os pares, comentado por Liveira (2013), 

Flynn e Whiten (2012), Setton (2011), Qvortrup (2010), Mollo-bouvier (2005) e Plaisance 

(2004), e da mediação das educadoras. Nesse processo de construção de suas identidades, as 

crianças são agentes sociais ativos, que participam da própria socialização e são reprodutoras 

e transformadoras da sociedade (Mollo-Bouvier, 2005). Quando meninos brincam com um 

objeto, e meninas, com outro, a interação entre ambos os sexos fica limitada. Assim, a 

estereotipia na brincadeira e no brinquedo pode levar à segregação sexual nas brincadeiras, 

como pode ser observado nas falas acima. 

Os resultados mostram que crianças de dois anos já reconhecem as categorias de 

gênero, como apontam os estudos de Ruble et al. (2007) e Zosuls et al. (2014a), e as 

reproduzem verbalmente. Além disso, demonstra que preconceitos infantis específicos de 

gênero, como verificado por Rennels e Langlois, (2014), baseiam-se em prováveis 

conhecimentos que têm sobre categorias de grupos sociais que as afetam. E como a 
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socialização é um processo bidirecional, as crianças, além de terem um importante impacto 

sobre o que os pais fazem, como referido por Grusec e Davidov (2010), interferem no que 

outras crianças fazem e como os educadores reagem em cada situação particular.  

Nota-se, nas falas das educadoras, que elas aproveitam as situações interacionais como 

uma oportunidade de desnaturalizar padrões preestabelecidos de masculinidade e 

feminilidade, o que demonstra um avanço em relação às educadoras dos estudos de Gomes 

(2006), as quais perdiam essas mesmas oportunidades ao interagir com crianças da pré-

escola. Nota-se a importância da escola, enfatizada por Cruz (2012), como um espaço para a 

crítica às desigualdades e aos preconceitos sociais, tanto em relação às questões de gênero 

quanto a todas as demais diferenças. Isso pode ser válido e ainda mais importante quando 

consideramos que é na educação infantil em que ocorrem as primeiras etapas do processo 

educacional, e as educadoras se configuram como agentes socializadores importantes na 

promoção da equidade de gênero. 

As educadoras também comentaram sobre dificuldades de trabalhar com concepções de 

gênero menos estereotipadas, quando considerada a relação entre a escola e a família.  

 

Eu também não diferencio boneca e carrinho pra menino não; é tanto que a gente tem um 

monte de carrinho aqui. Quando dá carrinho, dá carrinho pra todo mundo; se quiser boneca 

a gente brinca também. Mas já aconteceu um caso de tarde... Tem uma mãe minha que ela 

não gosta muito não, uma vez ela chegou, pegou o filho dela, tava nem com uma boneca, era 

um boneco, um Cebolinha, ela fez o maior escândalo: ‘boneco a meu filho! Ele não tem 

boneco em casa’. ‘Mas mãe, ele tem que interagir, não é nem com uma boneca, é um 

boneco’. Mas ela fez o maior fuá porque só quer brincar com carrinho, aí em casa também 

só tem carrinho, não tem nenhum boneco, quando chega na escola tem. (P99, educadora - 

Educação privada) 

 

É preciso estar atento ao fato de que os alunos são egressos de famílias heterogêneas, 

que experienciam processos socializadores diferentes, com diferentes agregados e diferentes 
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moralidades. Assim, as ações das educadoras, diante dessa diversidade, devem ser pautadas 

em princípios de equidade que tornem o ambiente escolar mais sadio para todos, a fim de 

diminuir preconceitos e situações de baixa autoestima que, potencialmente, podem afetar 

qualquer aluno, gerar tensão social e diminuir as chances de haver rendimento escolar 

(Seffner, 2011). Os relatos das educadoras demonstram essa tentativa.  

Percebe-se, no entanto, como também comentado por Felipe e Guizzo (2013), que 

alguns professores não se sentem encorajados, sobretudo com as crianças pequenas, a fazer 

atividades que não polarizam o feminino e o masculino, porquanto se preocupam com o que 

os pais irão pensar sobre essas atividades. A resistência e a intolerância das famílias podem 

impedir ou dificultar o trabalho dos professores nessa área (Felipe & Guizzo, 2013). Porém, 

como refere Seffner (2011), a escola pública tem autonomia didática e pedagógica em relação 

aos programas e à abordagem dos temas ‘gênero e sexualidade’ e deve seguir as políticas 

públicas e a legislação do país, que não precisam, necessariamente, de seguir a moral das 

famílias. 

Os dados demostram a heterogeneidade de concepções de gênero de pais, mães e 

educadoras, o que revela que a criança, que se encontra em pleno processo de 

desenvolvimento, é exposta a diferentes referências identitárias de gênero. Como afirma 

Setton (2011), a socialização, na modernidade, requer que o indivíduo encontre condições de 

organizar um sistema de referências que mescle essa diversidade de influência, porquanto 

cada uma delas oferece lógicas e valores éticos e morais diferentes. Entretanto, é cada criança 

que dá sentido e articula essas redes, unificando suas experiências de socialização. Essas 

experiências podem ser coerentes, mescladas e fragmentadas e podem envolver contradições 

e tensões. Nesse contexto, cada criança é uma sede possível de relações entre os sentidos.  

 

4.3.3.2 TIPOS DE BRINCADEIRA 
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As brincadeiras desenvolvidas por meninas e meninos, em casa e nos centros de 

educação infantil, também foram pesquisadas por meio das entrevistas com os participantes. 

Nesta pesquisa, além de as diferenças nas brincadeiras serem analisadas em função do nível 

socioeconômico/educacional dos pais, também foram analisadas considerando o que pais e 

mães comentam sobre as brincadeiras das crianças e o fato de serem brincadeiras realizadas 

por meninas ou meninos. Os resultados demonstram que o sexo da criança é o fator que mais 

contribui para as diferenças nas brincadeiras. 

De acordo com os resultados desta pesquisa, o sexo da criança influi muito mais com 

o que a criança irá brincar do que os recursos econômicos e educacionais das famílias. A 

partir de tais constatações, pode-se inferir que é mais provável que meninas pertencentes a 

classes sociais distintas desenvolvam o mesmo tipo de brincadeira do que uma menina e um 

menino que frequentam o mesmo centro de educação infantil. Isso indica que as barreiras 

invisíveis das construções das diferenças de gênero segregam mais do que as barreiras 

concretas das diferentes instituições sociais e contribui para que meninas e meninos ocupem 

posições diferentes em um mesmo espaço físico.  

Os progenitores de meninas, os progenitores de meninos e as educadoras afirmaram 

que meninas e meninos brincam de ‘brincadeiras ativas’ (45% meninas, 83% menino e de 

acordo com as educadoras 45% meninas e 60% meninos), ‘educativas e manipulativas’ (48% 

meninas, 43% meninos e de acordo com as educadoras 60% de meninas e de meninos), 

‘brincadeiras com tecnologia’ (33% menina, 40% menino e de acordo com as educadoras 

15% de meninas e de meninos) e ‘brincadeiras expressivas’ (20% menina, 10% menino e de 

acordo com as educadoras 45% menina e 45% menino). Na pesquisa desenvolvida por 

Menezes at al. (2010), constatou-se que as únicas brincadeiras realizadas pelos dois sexos 
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foram ‘pega’ e ‘desenho’. Os dados desta pesquisa já apresentam uma grande variedade nas 

brincadeiras de meninas e meninos. 

A categoria ‘jogos de papéis’ foi citada exclusivamente para meninas (35%), a 

categoria ‘boneco’ foi exclusiva do grupo de progenitores de menino (20%), e a categoria 

‘animais e fazendinha’, do grupo de educadoras (15% para menina e 15% para menino). Duas 

categorias citadas exclusivamente pelos progenitores como exclusiva de menina (boneca, 

63%) ou de menino (carrinho, 60%) foram citadas pelas educadoras como praticadas por 

meninas (boneca 45% e carrinho 15%) e por meninos (boneca 35% e carrinho 30%).  

O fato de as categorias ‘boneca’ e ‘jogos de papéis’ serem citadas apenas por 

progenitores de meninas e ‘carrinho’ e ‘boneco’, apenas por progenitores de meninos indicam 

como esses objetos estão carregados de ideologias de gênero. No estudo realizado por 

Menezes et al. (2010), tal estereotipia também foi mencionada, pois meninas brincavam de 

boneca, em geral, bebês, e meninos, de bonecos, como heróis e monstros. Cechin e Silva 

(2012) discutem sobre como a boneca, especialmente a Barbie, está envolta em uma 

pedagogia cultural que ensina a supremacia de um tipo de corpo, etnia e comportamento que 

se relaciona ao mundo da beleza, da riqueza e da aventura. Mesmo o Ken, que é o namorado 

Barbie, é um boneco controverso, reconhecido, muitas vezes, ora como um homem fútil e 

vaidoso, ora como a representação estereotipada de um homem homossexual. Essas autoras 

discutem sobre a diferenciação do termo boneca, usada para brinquedos feitos para meninas, e 

bonecos, que são fabricados para meninos e que representam personagens malandros, 

maldosos, heróis e viris. Essas características não são assumidas pelo Ken, que, mesmo sendo 

um boneco, é entendido socialmente como um brinquedo de menina por não apresentar essas 

características. Essa análise elucida que não é o sexo do personagem que se associa ao sexo 

da criança que o manipula, mas os valores femininos e masculinos associados a cada um dos 
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objetos. Essa mesma reflexão é válida quando verificamos que meninas podem brincar de 

carrinho da cor rosa, e meninos não, por serem considerados de meninas.  

Assim como ocorreu em pesquisa realizada por Lordelo (2002), os resultados 

encontrados sugerem que crianças têm diferentes possibilidades de interagir em casa e nos 

centros de educação infantil. Isso pode ser visto no fato de meninos brincarem de boneca, e 

meninas, de carrinho, nos centros de educação infantil, mas não em casa. Além disso, brincar 

com ‘animais e fazendinha’ foi uma atividade citada apenas pelas educadoras, e não é a 

mesma desenvolvida no espaço domiciliar. De acordo com Conti e Sperb (2001), as 

atividades são estruturadas de forma distinta, em ambos os contextos, e variam conforme o 

sexo da criança. No referido estudo, no contexto domiciliar, só meninas brincam de imitar 

papéis adultos, e meninos, de faz de conta genérico, em que utilizam objetos para atividades 

físicas e sensório-motoras. Na escola, as brincadeiras ocorrem de forma distinta. 

Nesta pesquisa, no contexto domiciliar, meninos e meninas brincam de forma mais 

estereotipada do que nos centros de educação infantis, onde têm a oportunidade de manipular 

brinquedos de uma forma menos sexista. Em pesquisa realizada por Gosso et al. (2006), 

meninos de nível socioeconômico alto utilizavam utensílios domésticos de brincadeira com a 

mesma frequência que as meninas, e isso, segundo as autoras, não estaria relacionado 

somente à grande disponibilidade desses objetos na escola, mas ao fato de fazerem parte de 

atividades programadas pelas educadoras que ofereciam aula de culinária para ambos os 

sexos. Como pais e professoras compartilham sistemas de significado culturais distintos, 

essas diferenças são esperadas.  

Os resultados demonstram como os centros de educação infantil, tanto da rede pública 

quanto da particular, são espaços que intencionam garantir a equidade de gênero por meio de 

brincadeiras menos sexistas. Tal posicionamento está de acordo com o Referencial Curricular 

Nacional (MEC, 1998), que defende a riqueza e a diversidade de experiências durante as 
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brincadeiras infantis. Esse documento destaca a importância do educador na estruturação do 

campo da brincadeira por meio dos objetos oferecidos, na delimitação de espaços e da 

duração de tempo destinados a elas.  

Tais instituições, no contexto das famílias do grupo EPU, ganham mais importância, 

por apresentar maior descontinuidade com as práticas de educação sexista adotada pelos pais, 

o que indica que outras formas de brincar são possíveis. Dessa maneira, os centros de 

educação infantis exercem o papel de agentes transformadores da qualidade do 

desenvolvimento infantil.  

Nessa questão, para ilustrar as falas que deram suporte à construção de categorias, 

optou-se por apresentar alguns relatos que englobam diferentes categorias, pois, em uma 

única resposta dada por um participante, aparecem diversas brincadeiras que foram agrupadas 

em categorias diferentes. Abaixo, seguem algumas falas dos participantes relativas às 

brincadeiras das crianças. 

 

Ela gosta muito de boneca, ela gosta de pular amarelinha se tiver brincando com ela, ela 

pula amarelinha, gosta de pular na cama como toda criança gosta, ela gosta de brincar de 

cafezinho, comidinha, são brincadeiras infantis mesmo, desenhar e adora assistir televisão, 

ela interage muito, sim e dançar, ela ama dançar. (P45, mãe de menina - Educação privada) 

 

Ela gosta muito de correr, ela imita muito o que vê no colégio, que no colégio tem umas 

aulas de recreação, ela vai correndo, ai eles aprendem a parar pra não bater na parede, ai 

para, ai ela da um tapa assim na parede ai volta correndo, mas normalmente ela gosta muito 

de pintar, de riscar assim, de brincar com as bonecas, com os bonequinhos que ela tem...Ela 

gosta muito desses bichinhos de pelúcia, adora as panelinhas dela, gosta muito de pá 

também, pá de brincar com terra, essas coisas. (P62, pai de menina - Educação privada) 
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Ele gosta de pula-pula, ele gosta de carrinho, aqueles carrinhos pequenininhos, ele gosta 

muito de bola, de bicicleta, de coisas de praia, de dominó, que ultimamente ele tá agarrado 

com dominó, mais esses. (P54, mãe de menino - Educação privada) 

 

Ah, gosta de brincar de bola, de futebol, gosta de brincar de pular, de se aproximar, subir 

nas costas, gosta de correr, gosta de atividades que haja interação também com jogos, jogos 

de montar, jogos de com brinquedos que tenham som, esse tipo de brincadeira. (P79, pai de 

menino - Educação privada) 

 

Esses resultados são consonantes os de outros estudos que abordam as diferenças na 

forma de brincar de meninas e meninos. Diversos estudam apontam que meninas com idades 

entre zero e 10 anos brincam mais simbolicamente (Santos & Dias, 2012), de faz-de-conta e 

com brinquedos voltados para o desenvolvimento afetivo (Wanderlind et al., 2006; Kishimoto 

& Ono, 2008; Macarini & Vieira (2006), e de personagens bons, como fada e princesas 

(Kishimoto & Ono, 2008). Os meninos, por sua vez, apresentam brincadeiras mais variadas 

(Santos & Dias, 2012), utilizam mais brinquedos que reproduzem o mundo técnico (Macarini 

& Vieira (2006; Wanderlind et el., 2006), e preferem interpretar papel de maus, que são mais 

dinâmicos e diversificados (Kishimoto & Ono, 2008) e são mais motivados a se envolver em 

brincadeiras que exigem atividade física, força e equilíbrio com o corpo, particularmente em 

lutas (Cordazzo e Vieira, 2008). 

Gosso et al. (2006) comentam que, mesmo quando os objetos são pouco estruturados, 

essas diferenças estão presentes, pois, em sua pesquisa, meninas reproduziram mais seres 

vivos, e meninos, mais armas e veículos. O estudo desenvolvido por Pontes, Magalhães e 

Martin (2008), realizado com brinquedos feitos de miriti, também apresentam resultados 

nessa mesma direção, porquanto meninas brincam, preferencialmente, com dançarinos, e 

meninos, com brinquedos como avião, barco e cobra.  
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Esses resultados mostram como crianças de dois e três anos, por meio das 

brincadeiras, vivenciam contextos diferentes de acordo com seu sexo. A disponibilidade de 

brinquedos para as crianças relacionam-se com as normas e os valores culturais que os 

adultos desejam transmitir a elas. Como o ato de brincar é uma ação aprendida, pois ninguém 

nasce sabendo brincar, e mediada pelo contexto sociocultural, pais e educadoras têm uma 

importância fundamental ao estruturar os espaços de brincadeiras e dispor diferentes objetos 

para as crianças, compartilhando com elas seus sistemas de significações. Já a criança 

também tem um papel ativo nessa relação, porquanto utiliza referenciais transmitidos pelo 

grupo a que pertence e os ressignifica em seu cotidiano. Compreende-se, então, que 

diferenças de gênero no ato de brincar estão relacionadas a diferentes fatores interligados e 

que interagem durante o processo de desenvolvimento infantil. Para isso, as concepções dos 

pais e das educadoras são elementos-chave para a construção de um ambiente que favoreça ou 

limite a natureza multidimensional da brincadeira.  

 

4.3.3.3 INTERFERÊNCIA PARA QUE A CRIANÇA BRINQUE COM PARES DO 

MESMO SEXO 

 

Os participantes também foram questionados sobre se interferiam para que as crianças 

brincassem com crianças do mesmo sexo. Antes, porém, os pais foram indagados sobre se as 

crianças brincavam com outras fora do espaço escolar. Um pouco mais da metade (58%) das 

crianças, tanto do grupo EPU quanto do grupo EPI, de acordo com seus progenitores, tem a 

oportunidade de brincar com outras crianças. O percentual de crianças com baixa 

possibilidade de interagir com seus pares fora do espaço escolar ou que nunca brincam foi 

alto, pois, quando se somaram as categorias ‘pouco’ (15% EPU e 35% EPI) e ‘não’ (28% 

EPU e 8% EPI), o percentual foi de 43% nos dois grupos. 
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O estudo trata de criança com idades de dois e três anos. Assim, as pessoas com quem 

elas interagem estão diretamente relacionadas ao que os pais lhes propiciam (Bradley & 

Putnick, 2012). É importante pensar que esses pais fazem parte de uma sociedade mais ampla, 

e os motivos apontados por eles para essa não convivência estão intimamente relacionados a 

aspectos da ampla cultura. Os motivos para tal situação variam de acordo com o nível 

socioeconômico e educacional dos participantes, porquanto, no grupo EPI, a falta de outras 

crianças na família foi apontada como a principal razão para que os filhos não convivam com 

outras crianças, e no grupo EPU, a violência no bairro foi ressaltada como a principal razão 

para a não interação entre crianças.  

De acordo com os entrevistados, quando as crianças interagem com outras fora do 

espaço escolar, elas são: irmãos, primos, filhos dos amigos dos pais; crianças da vizinhança 

ou que estão em parques, restaurantes, praças e praias e que nem os pais nem as crianças 

apresentam outros vínculos familiares ou de amizade com elas. 

Quando os pais foram questionados sobre se interferiam para que os filhos brincassem 

com crianças do mesmo sexo, suas respostas foram agrupadas em duas categorias: sim e não. 

As respostas analisadas em função do sexo dos pais, do sexo das crianças ou do nível 

socioeconômico/educacional dos participantes apresentou mais diferenças em relação ao nível 

socioeconômico/educacional. A maioria dos progenitores - 95% do grupo EPI e 68% do 

grupo EPU e todas as educadoras - afirmou que não interfere para que as crianças brinquem 

com crianças do mesmo sexo. Porém 55% de educadoras afirmaram o contrário, que 

interferem para que haja mais interação entre meninas e os meninos durante as brincadeiras, e 

33% dos pais do grupo EPU disseram que interferem para que crianças interajam com outras 

do mesmo sexo.  

O fato de a maioria dos adultos não interferir diretamente para que meninas só 

interajam com meninas, e meninos, com meninos pode contribuir para diminuir a segregação 
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sexual na hora das brincadeiras infantis, porque, de acordo com diversos autores (Macarini & 

Vieira, 2006; Wanderlind et al., 2006; Kishimoto & Ono, 2008; Pontes et al. 2008; Cordazzo 

& Vieira, 2008; Cordazzo et al. 2012; Martin et al., 2013), a segregação sexual e a 

estereotipia sexual verificadas nas brincadeiras de crianças de diferentes idades podem 

ocorrer, entre outros fatores, devido à influência dos pais. 

Nessa questão, só se analisa se os participantes influenciam direta e verbalmente essa 

situação. Como verificado, a maioria dos participantes afirmam não influenciar diretamente. 

Entretanto, nas questões anteriores, ao definir, de forma polarizada, meninos e meninas e ao 

estabelecer que meninas devem brincar com certos tipos de brinquedo, e meninos, com 

outros, que a forma de brincar também deve ser diferente e que se comportem de maneiras 

distintas, influenciam, de forma indireta, uma segregação entre as crianças a partir do sexo 

delas.  

De acordo com Martin et al. (2013), crianças de quatro anos usam o sexo dos pares 

para guiar suas escolhas de parceiros para brincar e selecionam seus pares porque eles 

compartilham níveis similares de interesse em atividades tipificadas pelo gênero. As 

preferências do mesmo sexo também podem ser explicadas por outros tipos de qualidades 

diferenciadas de gênero, em que as crianças podem mostrar compatibilidade, como 

qualidades comportamentais e estilos interacionais. Meninos podem preferir interagir com 

outras crianças que sejam ativas, com mais probabilidade de serem meninos, 

independentemente do brinquedo utilizado, e as meninas podem desfrutar da interação com 

outras crianças menos ativas, com mais chances de serem meninas, independentemente de 

saber se elas gostam de brincar com bonecas ou de casinha. A interação de crianças do 

mesmo sexo, durante uma brincadeira, propicia que laços interacionais sejam estabelecidos, e 

um processo de influência social entre as crianças seja colocado em movimento, reforçando 
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um ao outro. Níveis similares de engajamento nas atividades tipificadas de gênero ampliam as 

tendências infantis para segregar (Martin et al., 2013).  

O fato de crianças brincarem com outras do mesmo sexo ou do sexo oposto interfere 

na escolha dos brinquedos. Em pesquisa realizada por Pontes et al. (2008), os autores 

verificaram que, quando as crianças formam díades compostas pelo mesmo sexo, há mais 

esteriotipia na escolha dos brinquedos, e quando as díades são compostas pelos dois sexos, 

são revelados padrões mistos nas preferências por brinquedos.  

Cruz (2012) também afirma que, quando os parceiros nas brincadeiras são do mesmo 

sexo, há mais esteriotipia de gênero. Nesse momento, as crianças parecem reafirmar suas 

identidades de gênero. Em grupos de meninas, elas exercem sua feminilidade, e o mesmo 

ocorre entre meninos que buscam reafirmar suas masculinidades. Quando a interação ocorre 

em grupos mistos, com meninas e meninos, ocorrem brincadeiras masculinas, neutras e, 

raramente, atividades femininas. Isso significa que o engajamento em atividades tipificadas 

de gênero amplia as tendências infantis a segregar.  

As questões anteriores que abordam como pais e educadoras interferem de forma 

direta e sexista no comportamento da criança, que envolve músicas, danças, brinquedos, 

formas de interação, vestuário e tantos outros elementos distintos para meninas e meninos, 

propiciam a construção de identidades de gênero. Assim, os pais e as educadoras utilizam o 

fator sexual das crianças como base da construção de significados culturais, dicotomizam os 

papéis de gênero e perpetuam suas concepções sexistas na interação com as crianças, o que 

pode se refletir na segregação sexual durante as brincadeiras infantis. Tal segregação foi 

verificada nos estudos desenvolvidos por Wanderlind et al. (2006), Kishimoto e Ono (2008) e 

Macarini e Vieira (2006), em que as brincadeiras entre crianças do mesmo sexo foram as que 

prevaleceram.  
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A construção de diferenças como essas pode, de acordo com Menon (2011), 

influenciar as amizades entre crianças de diferentes sexos. Em uma pesquisa com 

adolescentes de 12 anos, o autor constatou que meninas são mais propensas a se relacionar 

com os amigos próximos de uma forma que enfatiza o relacionamento e a comunhão, 

enquanto os meninos são mais propensos a se relacionar com os amigos usando um estilo que 

exemplifica independência e autonomia. Ao sentir que violam uma norma de gênero, a partir 

do estilo de amizade, os adolescentes podem se sentir angustiados, apresentar baixa 

autoestima e depressão, o que indica que a autopercepção de não conformidade de gênero tem 

consequências negativas para o bem-estar social e pessoal. Além disso, a transgressão de 

gênero está relacionada ao enfrentamento de reações sociais negativas, que envolvem a 

rejeição pelos pares, vitimização e exclusão social de gênero. 

A segregação sexual vivenciada pelas crianças, durante as brincadeiras, pode 

apresentar futuros desdobramentos que vão além do estilo de amizade, pois a prática de 

bullying e a capacidade de confiar na relação com os colegas também estão relacionadas à 

segregação sexual. O sexo da criança, segundo Veenstra et al. (2010), é o fator que mais 

explica a aceitação e a rejeição entre estudantes com médias de idade de 10 anos e é um fator 

fundamental nas relações de confiança. Pré-adolescentes e adolescentes confiam mais na sua 

capacidade de se relacionar com os colegas do mesmo sexo em comparação com os pares de 

outro sexo (Zosuls et al. 2014a).  

Esses desdobramentos podem exemplificar como a forma que pais e educadoras 

valorizam, representam e diferenciam o ser menino e o ser menina acabam por constituir 

esses identidades de gênero (Louro, 2012; Meyer, 2013). Tomados em conjunto, os resultados 

apontam para a importância de considerar a socialização das identidades de gênero e o poder 

da família e dos centros de educação infantil durante esse processo, o que permite relativizar 

o poder atribuído às diferenças biológicas entre os sexos.  
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CAPÍTULO V 
 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste estudo, demonstrou-se a importância de se desenvolverem pesquisas sobre 

gênero durante a infância, porque, por meio delas, é possível compreender como constituímos 

o feminino e o masculino desde os primeiros anos de vida. Tal construção tem uma 

implicação direta no desenvolvimento infantil, porque a valorização e a representação dessas 

duas categorias geram possibilidades desenvolvimentais diferentes para meninos e meninas 

que limitam a autonomia e a independência de escolha de cada sujeito. Então, compreender 

que essas diferenciações são construções sociais não é negar a materialidade dos corpos 

biológicos e suas diferenças, mas chamar a atenção para o fato de que tais diferenças também 

são interpretadas socialmente, o que implica o estabelecimento de relações de poder. 

A pesquisa possibilitou o conhecimento de alguns aspectos simbólicos da família e da 

escola em relação às concepções de gênero e ao desenvolvimento infantil e demonstrou que 

ambos estão intimamente relacionados. Essa relação evidencia a importância de se considerar 

o sexo das crianças nos estudos sobre desenvolvimento infantil. E mesmo quando ele não for 

alvo de análise da pesquisa, deve ser considerado, pelo menos, como uma variável de 

controle, já que influencia a forma como os adultos interagem com as crianças pequenas, 

educam-nas e cuidam delas.  

A família e os centros de educação infantil se configuram como alguns dos mais 

importantes agentes socializadores das crianças pequenas. Trabalhar com ambos os contextos 

de forma concomitante contribui para que não ocorram inferências sobre as relações 

familiares quando o alvo de análise for a fala das educadoras e inferências sobre como são os 

centros de educação, a partir das falas dos pais, pois ambos os contextos são analisados 
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diretamente. Além disso, quando se analisam os contextos de forma conjunta, podem-se 

verificar suas semelhanças e diferenças e suas continuidades e descontinuidades. Conforme 

afirmam Seabra-Santos e Almeida (2014), abordar a realidade das crianças por meio de multi-

informadores é uma forma de mostrar com precisão o conhecimento da realidade vivida pela 

criança, pois, além de incluir diferentes pessoas que interagem com ela, consideram-nas no 

contexto em que tais relações acontecem.  

Os resultados demonstram a importância de se pesquisar também, de forma conjunta, 

sobre como o sexo dos filhos, o sexo dos pais e o nível socioeconômico educacional deles 

interferem nas concepções de gênero e no desenvolvimento infantil. Os resultados 

evidenciaram que principalmente o nível socioeconômico e educacional dos pais e o sexo dos 

filhos estão relacionados às semelhanças e às diferenças entre essas concepções. Tal análise é 

importante para identificar com mais precisão quais são os grupos e as circunstâncias em que 

se reproduzem e se perpetuam mais as inequidades de gênero. 

As mães de nível econômico e educacional mais elevado, juntamente com as 

educadoras, são as que mais contribuem para o movimento de equidade de gênero durante a 

infância. Paralelamente a isso, os resultados apontam para mais exposição das crianças de 

famílias de menor nível econômico e educacional a situações de menor equidade de gênero, 

pois essas famílias são mais rígidas nas concepções de gênero.  

O estudo evidenciou que meninas e meninos recebem diretivos sexistas de seus 

cuidadores em seu cotidiano. Os meninos recebem mais diretivos sexistas dos adultos 

entrevistados do que as meninas, principalmente em relação à utilização de roupas e 

acessórios femininos. Na situação hipotética e específica, em que a menina brinca com o 

carro, e o menino, com a boneca, a condição econômica e educacional das famílias foi o fator 

que mais influenciou, pois o grupo de famílias com baixo nível de educação e renda 

apresentou concepções mais sexistas. Entretanto, dentro do grupo de pais com um nível 
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econômico e educacional mais alto, os pais homens são os que mais interferem para que 

meninos não brinquem de boneca. Tomados em conjunto, esses resultados apontam para o 

fato de a menina ocupar espaços antes ocupados apenas por meninos ser mais comum do que 

o movimento contrário. 

De forma geral, pode-se afirmar que os pais têm concepções um pouco mais sexistas 

sobre alguns aspectos do desenvolvimento infantil do que as mães. Essas diferenças mostram 

como as condições sociais são interdependentes, pois meninas e meninos são expostos a 

processos de socialização diferentes, que se distinguem também em função do nível 

econômico e educacional de suas famílias e do fato de interagiram com pais, mães ou 

educadoras. 

Apesar de a maioria dos pais, na situação de brincadeiras, não interferir diretamente na 

escolha das parcerias infantis de acordo com o sexo da criança, ao oferecer contextos, 

brinquedos e normas comportamentais distintas para meninos e meninas, eles interferem na 

interação entre ambos, e essa é uma forma de segregação sexual durante as brincadeiras 

infantis. Assim, estereotipias de gênero, no ato de brincar, podem conduzir à segregação 

sexual, porquanto a interação entre crianças de sexos diferentes fica limitada porque elas não 

participam das mesmas atividades.  

Neste trabalho, foi empregada uma metodologia mais qualitativa, visando à 

contextualização do problema estudado. Ao apresentar uma variedade de concepções a 

respeito do desenvolvimento infantil e das relações de gênero entre os grupos pesquisados, os 

resultados apontam para possíveis limitações de estudos que tentam abordar o assunto por 

meio de um olhar hegemônico. Por outro lado, o reduzido número de participantes e a 

heterogeneidade de cada grupo limitam o alcance de conclusões mais abrangentes. Entretanto, 

entende-se que essas são limitações metodológicas inerentes à realização de um estudo 

qualitativo.  
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Um possível viés desta pesquisa pode ter ocorrido na participação dos pais do grupo 

EPU, porque, ao serem entrevistados no momento de deixar os filhos nas instituições de 

educação infantil, eles indicam que são pais que se envolvem em determinadas atividades do 

cotidiano dos filhos. Já os pais do grupo EPI foram entrevistados em casa. O fato de a 

pesquisa contar com uma participação voluntária também pode indicar certo grau de 

envolvimento dos pais com os filhos que pode não representar a média geral de interações de 

crianças com seus pais. 

Assim, para futuros estudos, recomendam-se observações diretas das brincadeiras das 

crianças, tanto em casa, quanto nos centros de educação infantil e em espaços públicos, 

associadas à mediação dos adultos, durante as brincadeiras infantis, que contemplem 

diferenciações de gênero. Tais estudos podem ser realizados por meio de microanálises dessas 

relações. Sugere-se a participação de crianças que estejam no segundo ano de vida, já que, no 

terceiro ano, as crianças já verbalizam categorizações de gênero, o que torna mais difícil 

identificar a construção de tal classificação, pois, de acordo com o que foi investigado nesta 

pesquisa, quando os pais percebem que a criança já internalizou certas normas de gênero, eles 

passam a interferir menos nessa questão, o que demonstra que o segundo ano de vida é 

primordial para as investigações que contemplam o assunto.  

Também se sugere que sejam feitos estudos longitudinais e que abordem, 

concomitantemente, as concepções de gênero dos pais e das crianças, pois eles podem indicar, 

com mais precisão, o poder da influência parental. Aqui foi apresentada uma abordagem 

sobre as diferenças em relação ao sexo dos pais e ao das crianças e ao nível socioeconômico e 

educacional, e a inclusão de outras faixas etárias e contextos, como, por exemplo, o rural, que 

também pode indicar caminhos promissores de pesquisa nessa área. Também seria 

interessante investigar as concepções de outros membros da família, tendo em vista que, no 

contexto familiar atual, os pais se ausentam para trabalhar, e as crianças ficam sob os 
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cuidados de avós, irmãos mais velhos e/ou babás. E como, no Brasil, nem todas as crianças da 

faixa etária estudada frequentam centros de educação infantil, é importante conhecer como 

ocorre seu processo de socialização.  

Outras possibilidades metodológicas que incluam estudos quantitativos devem ser 

consideradas. A construção de escalas que se propõem a medir o grau de esteriotipia de 

gênero durante a infância, com possibilidades de aplicação, tanto em adultos quanto em 

crianças, é outra forma possível de se abordar o tema. Além disso, favorece a realização de 

comparações entre grupos de uma mesma cidade, entre cidades e países.  

Os resultados indicam mais envolvimento paterno com os filhos, entretanto uma 

participação mais efetiva ainda é necessária. Assim, no âmbito familiar, a participação 

paterna é fundamental, não só para que haja mais equidade nas tarefas realizadas entre mães e 

pais, mas também para o pai contribuir de forma mais concreta com o desenvolvimento do 

seu filho. 

A articulação entre cultura, crenças e práticas, aqui realizada, resulta em um caminho 

produtivo para as pesquisas que abordam problemas sociais. De acordo com Kobarg e Vieira 

(2008), se essa articulação é possível nas investigações, ela também é um caminho promissor 

para a resolução do problema. Intervenções na área de desenvolvimento infantil e de gênero 

devem focar esses três campos, de modo que alterações em um repercuta favoravelmente em 

outro. 

Nessa direção, a realização de grupos focais com pais, mães e educadoras tanto pode ser 

uma forma de pesquisar o assunto, a partir da modalidade da pesquisa-ação, quanto uma 

forma de intervir na área. Assim, como enunciam Melchiori et al. (2007), aqui se considera 

que grupos dirigidos a mães, a pais e a educadoras que discutam sobre seus papéis na 

sociedade contemporânea e sobre suas concepções a respeito do temperamento, do 

comportamento e do desenvolvimento da criança podem ser uma boa alternativa para o 
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estabelecimento de estratégias que visem melhorar o desenvolvimento infantil e a equidade 

de gênero. Essas iniciativas podem auxiliar a se criarem ambientes que potencializem o 

desenvolvimento infantil, ao se considerar a criança como um ser ativo e intencional e 

estimular suas competências e habilidades. Esses grupos podem ser realizados em centros de 

atenção básica em saúde, centros de assistência social e nos próprios centros de educação 

infantil. Nesse cenário, o psicólogo se apresenta como um profissional importante para 

mediar esses diálogos. 

No contexto pesquisado, as educadoras dos centros de educação infantil também 

reproduzem e perpetram estereótipos de gênero, porém com menos frequência do que os pais. 

Apesar disso, esses centros ainda são grandes agentes de mudanças em relação à equidade de 

gênero, ao propiciarem a desnaturalização de diferenças entre meninos e meninas, 

promovendo relações mais justas, principalmente nas brincadeiras e na interação entre 

crianças de sexos diferentes.  

Os resultados revelam a necessidade de os educadores compartilharem com os pais 

formas de interações que não limitem o pleno desenvolvimento das habilidades e das 

potencialidades das crianças, por meio da reprodução de estereótipos de gênero. As escolas 

precisam se apresentar não apenas como espaços em que se combate a desigualdade, mas 

também de reflexões junto com a sociedade, discutindo com os pais formas de relações mais 

equitativas. É necessário que esse processo ocorra na forma de diálogo, e não, de imposição 

por parte da escola, porque a discussão de gênero, nesse espaço, ainda é rodeada de 

preconceitos.  

Nesse cenário, as oficinas se apresentam como uma metodologia apropriada para esses 

encontros, pois permitem que o conteúdo seja trabalhado com base nas concepções que os 

pais têm sobre o assunto e, a partir disso, diálogos construtivos sejam estabelecidos. De 

acordo com Afonso (2010), a oficina permite trabalhar de forma concomitante o agir, o 
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pensar e o sentir, pois reúne informação, reflexão e significados afetivos relacionados ao tema 

em questão.  

Por meio de realização de oficinas, pais e educadoras poderão problematizar e encontrar 

um discurso mais homogêneo e que vise ao pleno desenvolvimento da criança. Nesse sentido, 

as crianças poderão receber mensagens menos contraditórias entre a escola e a família. 

Identificar as concepções dos cuidadores sobre a infância possibilita um redimensionamento 

da distância entre o universo simbólico da família e dos profissionais (Rabuske et al. 2005) e 

favorece estratégias de prevenção e promoção da saúde, cuja eficácia é vinculada à 

pertinência das concepções e da linguagem utilizada pela população a que se destina. 

Portanto é fundamental que costumes e cuidados realizados de forma aparentemente 

espontânea sejam compreendidos a partir das concepções que lhes conferem significados. 

Pensar conjuntamente sobre formas de dominação é um caminho importante para que não se 

contribua com sua reprodução. Tal exercício é fundamental para se construir uma sociedade 

em que as crianças encontrem oportunidades que lhes assegurem um bom desenvolvimento a 

partir do respeito das suas necessidades, características e aspirações. Garantir a equidade das 

relações de gênero durante a infância é condição fundamental para a promoção do 

desenvolvimento infantil, para a garantia dos direitos humanos e para a vivência em uma 

sociedade livre de violência e de preconceito.  
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APÊNDICE A 

Roteiro de entrevista (educadoras) 
1 Idade 
2 Estado civil 
3 Filhos: Sim ( ) Não ( ) 
4  Caso sim, idade e sexo dos filhos 
5 Religião  
6 Renda familiar: 
7 Escolaridade: 
8 Tempo de atuação na área: 
9  Tempo de trabalho no local em que está atualmente: 
10 Atende a crianças de que idade? 
 

Questões: 

1- Para você, quais os fatores que influenciam o processo de desenvolvimento da criança?  

2- Como você percebe o seu papel, como educadora, no desenvolvimento infantil? 

3- Para você, quais as características de um menino?  

4- Para você, quais as características de uma menina? 

5- Descreva como são as brincadeiras das crianças. Elas brincam entre elas? Você, de alguma 

forma, interfere para que as meninas brinquem mais com meninas e os meninos com outros 

meninos? 

6- Imagine-se na seguinte situação: um menino observa atentamente uma menina brincando 

com um carrinho, manifesta vontade de brincar e pede-lhe o brinquedo. O que você faria?  

7- Uma menina observa atentamente um menino brincando com uma boneca, manifesta a 

vontade de brincar e pede-lhe o brinquedo. O que você faria? 

8- Descreva algumas situações em que você começou com a seguinte frase. “Isso não é coisa 

de menino.” ou “Isso não é coisa de menina”. Caso não tenha tido, imagine uma situação em 

que você poderia falar isso. 

9- O que você acha importante enfatizar na educação do menino? E na da menina?  
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Roteiro de entrevista (mães) 

Dados sociodemográficos dos pais: 

1- Idade 

2- Estado civil 

3- Religião  

4- Trabalha 

5- Renda familiar: 

6- Escolaridade: 

7- Idade e sexo dos filhos: 

Questões: 

1- Para você, quais os fatores que influenciam o processo de desenvolvimento da criança?  

2- Como você percebe o seu papel, como mãe, no desenvolvimento infantil? 

3- Para você, quais as características de um menino?  

4- Para você, quais as características de uma menina? 

5- Descreva como são as brincadeiras de seu/sua filho/a. Ele/a brinca com outras crianças? 

Você, de alguma forma, interfere para que seu/sua filho/a brinque mais com meninos/as? 

6- Imagine-se na seguinte situação: um menino (ou seu filho) observa atentamente uma 

menina brincando com um carrinho, manifesta vontade de brincar e pede-lhe o brinquedo. O 

que você faria?  

7- Uma menina observa atentamente um menino brincando com uma boneca, manifesta a 

vontade de brincar e pede-lhe o brinquedo. O que você faria? 

8- Descreva algumas situações em que você começou com a seguinte frase. “Isso não é coisa 

de menino/a”. Caso não tenha tido, imagine uma situação em que você poderia falar isso. 

9- Quais qualidades você gostaria que seu/sua filho/a tivesse quando adulto?
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APÊNDICE B 

Carta de apresentação 

 
 
 
 

Venho, por meio desta carta, solicitar a Vossa Senhoria a participação em um estudo, 
vinculado ao Programa de Pós-graduação em Psicologia Social, em nível de Doutorado, da 
Universidade Federal da Paraíba, acerca do desenvolvimento infantil e de gênero. Para a 
realização do estudo, será necessária a aplicação de uma entrevista. Como forma de registrar 
os dados obtidos, solicito sua permissão para que seja utilizado na realização das entrevistas 
um gravador de áudio. Asseguro o sigilo de todo o material gravado durante a realização da 
pesquisa.  
 
Agradece, antecipadamente, 
 
 
----------------------------- 
Dalila Castelliano de Vasconcelos 
Aluna pesquisadora 
 
__________________ 
Profª. Drª. Nádia Maria Ribeiro Salomão 
Professora Orientadora 
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APÊNDICE C 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  

 

             Prezado (a) Senhor (a), 

 

Esta pesquisa é sobre desenvolvimento infantil e gênero e está sendo desenvolvida 

pela pesquisadora Dalila Castelliano de Vasconcelos, aluna do Programa de Pós-graduação 

em Psicologia Social, em nível de Doutorado, da Universidade Federal da Paraíba, sob a 

orientação da Profª. Drª. Nádia Maria Ribeiro Salomão. 

O objetivo do estudo é de identificar e analisar as concepções de mães e educadoras de 

crianças de dois e três anos idade de creches e pré-escolas das redes pública e privada da 

cidade de João Pessoa-PB a respeito do desenvolvimento infantil e das relações de gênero na 

infância. 

A finalidade do trabalho é de contribuir para se compreender bem mais o 

desenvolvimento infantil ede dar subsídios a trabalhos de intervenção. Durante a realização 

da pesquisa, os participantes terão a oportunidade de refletir sobre aspectos do 

desenvolvimento infantil relativos às construções de gênero. 

Solicitamos sua colaboração para a realização de uma entrevista, como também de sua 

autorização para apresentar os resultados deste estudo em eventos da área e publicar em 

revista científica. Por ocasião da publicação dos resultados, seu nome será mantido em sigilo. 

Informamos que a pesquisa não oferece riscos, previsíveis, para a sua saúde.  

Esclarecemos que sua participação no estudo é voluntária, portanto, o/a senhor/a não é 

obrigado/a a dar informações e/ou colaborar com as atividades solicitadas pela pesquisadora. 

Caso decida não participar do estudo, ou resolva, a qualquer momento, desistir dele, não 

sofrerá nenhum dano. Os pesquisadores estarão a sua disposição para qualquer 

esclarecimento que considere necessário em qualquer etapa da pesquisa. 

Diante do exposto, declaro que fui devidamente esclarecido/a e dou o meu 

consentimento para participar da pesquisa e para publicação dos resultados. Estou ciente de 

que receberei uma cópia deste documento. 

                             ______________________________________ 

                                     Assinatura do Participante da Pesquisa  

                                                ou Responsável Legal 
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OBERVAÇÃO:  (em caso de analfabeto, acrescentar) 

 

                                                                                                                                      

dactiloscópica 

______________________________________ 

                Assinatura da testemunha                                                                                                                                                         

 

         Contato com a pesquisadora responsável:  

Caso necessite de mais informações sobre o estudo, favor ligar para a pesquisadora Dalila 

Castelliano de Vasconcelos. 

Endereço institucional: Universidade Federal da Paraíba, Centro de Ciências Humanas, Letras e 

Artes - Campus I, Departamento de Psicologia, Cidade Universitária, 58059-900 - João Pessoa, 

PB – Brasil. Telefone: (83) 32167337 Fax: (83) 832167006 

Ou 

Comitê de Ética em Pesquisa do CCS/UFPB – Cidade Universitária / Campus I 

Bloco Arnaldo Tavares, sala 812 – Fone: (83) 3216-7791  

 

                                     Atenciosamente, 

___________________________________________ 

Assinatura do Pesquisador Responsável 

___________________________________________ 

     Assinatura do Pesquisador Participante  

 

Obs.: O sujeito da pesquisa ou seu representante e o pesquisador responsável deverão rubricar 

todas as folhas do TCLE apondo suas assinaturas na última página do referido Termo. 
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ANEXO A 

Carta de autorização da Secretaria de Educação de João Pessoa- PB 

 

    
 


