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Resumo: O propósito deste estudo e identificar os papéis de gênero nas falas e interações em 
situação de brincadeira das crianças do Grupo 05 matutino (correspondente a faixa etária de 
cinco anos) de uma determinada Escola Municipal, localizada na periferia do município de 
Feira de Santana/BA. Foram observadas as falas e as escolhas das crianças, por determinados 
“tipos” de jogos e brinquedos, a partir de uma atividade de intervenção lúdica. Para analisar 
os dados recorreu-se à técnica de investigação de análise de conteúdo proposta por Bardin 
(1977). É nítida entre as crianças uma visão estereotipada e estigmatizada no que tange a 
feminilidade e a masculinidade. Observa-se a necessidade de um trabalho pedagógico 
envolvendo escola-família, para possibilitar aos pequenos sujeitos a superação desta visão 
preconceituosa das relações de gênero. 
Palavras-chave: Relações de Gênero, Educação Infantil, Análise de Conteúdo. 

 

Abstract: The purpose of this study is to identify gender roles in the speeches and 
interactions in play situations, among children of the morning group 5 (equivalent to five 
years of age) from a certain municipal school in Feira de Santana / BA. We observed lines 
and the choices of children, for certain "types" of games and toys, from a recreational activity 
intervention.  We used the research technique of content analysis to analyze the data proposed 
by Bardin (1977). It was noticed among the children a stereotyped and stigmatized view in 
terms of femininity and masculinity. Therefore it was noticed that there was a need for a 
teaching and collective work involving school-family to enable the little subjects to overcome 
this biased view of gender relations.  
Keywords: Relationship of Gender, Child Education, Content Analysis. 
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INTRODUÇÃO  
Rosa é de menina, azul é de menino; ah... brincadeira de boneca isto é coisa de 

menina, brincar de carrinho, de luta isso sim é coisa de menino; elas são mais bem 

comportadas, são boas alunas, dóceis, meigas, pacientes, delicadas, organizadas, “sexo 

frágil”, passivas, “segundo sexo”. Já eles... apesar de inteligentes, são indisciplinados, mas 

são também objetivos, bem resolvidos, habilidosos, valentes, agressivos. Estas são apenas 

algumas das tantas características atribuídas a garotas e garotos dentro e fora do contexto 

escolar. Mas quem foi que disse que rosa é cor de menina e azul é cor de menino? Quem 

estabeleceu brincadeiras femininas e masculinas? Quem afirmou que as garotas são mais 

educadas do que os garotos? 

Fazer estes questionamentos para o senso comum pode parecer absurdo, tolice, até 

porque já está impregnado no imaginário social de homens, mulheres e crianças esta tão 

“natural” distinção estereotipada dos sexos. No entanto, precisamos atentar-nos para a 

“ingenuidade” destes discursos, desmascarar ideologias que estão por detrás do inconsciente 

coletivo, que naturalizou e vem sustentando a subordinação e inferiorização injustificada da 

figura feminina em relação a masculina. Para tanto, faz-se necessário recorrermos aos estudos 

sobre gênero, que ao discutir e estudar as identidades feminina e masculina nos oferece 

subsídios para compreender estas distinções entre os sexos, que vão muito além da 

determinação biológica, são, sobretudo, fruto das relações de poder que se estabelecem no 

meio sociocultural.  

Por isso, considerando que é no âmbito social que as relações de gênero se forjam e 

não apenas no plano biológico, o propósito do presente estudo consistiu em identificar os 

papéis de gênero que as crianças assumem nas falas e interações, em situação de brincadeira, 

das crianças do Grupo 05 matutino (correspondente a faixa etária de cinco anos), de uma 

determinada Escola Municipal, localizada na periferia do município de Feira de Santana/BA. 

Assim como perceber até que ponto elas, ao interagirem, transgridem ou perpetuam as 

convenções sociais no que diz respeito às identidades feminina e masculina. 

 A escolha por esta temática se deve, primordialmente, ao escasso número de 

produções acadêmicas que articulem gênero e infância.  

 

METODOLOGIA: O caminho percorrido... 

Definido o objetivo central desta pesquisa e diante do desafio de fazer as crianças 

falarem a respeito dos papéis socialmente estabelecidos para garotos e garotas, em situação de 

brincadeira, propusemos a realização de uma atividade de interação lúdica, envolvendo a 
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escolha de jogos e brinquedos.  Valendo ressaltar que a atividade proposta, bem como o 

horário e o dia de sua realização foram acordados antecipadamente com a professora regente 

da classe.  

Optamos pela utilização jogos e brinquedos como instrumentos deste estudo a fim de 

que se pudesse melhor descrever situações de interação verbal, entre as crianças pequenas, em 

que o tema abordado fosse às relações de gênero, uma vez que, os brinquedos e os jogos são 

objetos e atividades constantes no cotidiano da Educação Infantil, estando presentes na vida 

de todo ser humano desde a mais tenra idade. Através deles, as crianças internalizam valores e 

se desenvolvem em seus mais diversos aspectos: cognitivo, afetivo, social, psicológico, físico, 

cultural. Além disso:  

[...] a brincadeira alarga as fronteiras entre a fantasia e a realidade 
colaborando significativamente na construção da identidade das crianças. Na 
qualidade de sujeito social, brincando, a criança não está só fantasiando, mas 
trabalhando suas contradições, ambigüidades e valores sociais (LEITE, 
2002, p. 67). 

 A atividade se desenvolveu da seguinte forma: numa caixa relativamente grande de 

papelão embrulhada para presente foram colocados alguns jogos e brinquedos de diversos 

tipos, dentre eles aqueles “classicamente” tidos como femininos (bonecas, objetos de casa 

como talheres, pratos, sofá, pia, fogão, dentre outros), aqueles “classicamente” denominados 

de masculinos (carros, robôs, bonecos de lutas, etc.) e aqueles tidos como “unissex” (boliche, 

telefone, binóculo, dentre outros). Em seguida, ao arrumar a sala em semi-círculo, 

apresentamos para as crianças a caixa misteriosa, também denominada carinhosamente de 

“Caixa da Alegria”. Neste momento foram feitos alguns acordos junto com os pequenos: não 

quebrar os brinquedos e compartilhar com o colega o brinquedo, caso ambos quisessem o 

mesmo.  

 Após o estabelecimento destes acordos foi a hora de explicarmos como seria a 

brincadeira. Bom, ela se desenvolveu da seguinte forma: depois de aberta a caixa, cada 

criança poderia se dirigir a ela e escolher com que brinquedo ou jogo gostaria de brincar, 

sempre respeitando as regras combinadas anteriormente. 

 Como o objetivo era o de ouvir as crianças, enquanto sujeitos sociais, atores e 

protagonistas desta pesquisa, nada mais justo do que dar-lhes o direito da fala e da expressão, 

que por muitos anos lhes foram negados. Assim sendo, ficou combinado que após eles e elas 

terem escolhido os brinquedos e ainda durante a brincadeira, seria realizada uma entrevista 

com cada uma, acerca do que escolheram para brincar e o porquê da escolha de determinado 

brinquedo em detrimento de outro (s). Com isso se pretendia perceber de que maneira através 
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do lúdico as crianças pequenas, representavam os papéis de gênero, se havia uma reprodução 

do socialmente estabelecido ou se havia transgressão. Uma vez desejando ouví-las, um novo 

desafio surgiu: Como fazer para preservar a identidade delas? Que artifício ou estratégia 

utilizar para não revelar os nomes das crianças e ao mesmo tempo não destiná-las a um 

anonimato?    

Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA (BRASIL, 1990), no Artigo 17, 

do Capítulo II - Do Direito à Liberdade, ao Respeito e à Dignidade, diz: “O direito ao respeito 

consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da criança e do adolescente, 

abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da autonomia, dos valores, idéias e 

crenças, dos espaços e objetos pessoais”.  

Partindo do exposto acima, com o princípio ético e legal de preservar os nomes das 

crianças, propusemos a brincadeira de repórter e artista, onde uma das pesquisadoras seria a 

repórter “Ana” e eles e elas seriam os artistas entrevistados. Portanto cada um deveria ter um 

nome fictício, para poder participar da brincadeira, dessa forma todos começaram a escolher 

os seus respectivos nomes artísticos e nesse jogo uma variedade de nomes começou a surgir, 

como Joana, Mariana, Jean e até mesmo dois apelidos Nem e Carol. A opção por esta 

alternativa se deu pela recusa de utilizarmos números ou letras para identificar as crianças, 

pois, comungando com o defendido por Kramer (2002), o uso destes artifícios nega a 

condição de sujeito das crianças, desconsidera sua identidade relegando-a a um anonimato, 

que vai completamente de encontro com a concepção de criança em que esta pesquisa está 

sustentada.  

Estudos como de Leite (1995) que buscou saber o que as crianças de uma área rural 

falavam sobre a escola e o saber, recorreu a este mesmo recurso, o de permitir que as próprias 

crianças escolhessem com que nome gostariam de aparecer no texto. Portanto, todos os nomes 

próprios que aparecerem aqui, no decorrer deste artigo, são nomes fictícios que as próprias 

crianças escolheram, nenhum deles tem qualquer semelhança com os verdadeiros nomes dos 

pequenos. 

Além da técnica da intervenção, acompanhada da observação e registro descritivo do 

fenômeno em caderno de campo, recorremos ao auxílio de um gravador, com o propósito de 

evitar interpretações inadequadas dos fatos e das falas das crianças que pudessem ter sido 

feitas na hora do registro por escrito. Com este auxílio realizamos à transcrição minuciosa por 

escrito de todo o momento da atividade em que as crianças se expressaram verbalmente.  

A finalidade desta atividade de intervenção lúdica não reside na mera descrição do que 

cada criança escolheu para brincar, mas sim em compreender, a partir das falas das mesmas: o 
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porquê deste brinquedo e não outro, o que foi levado em consideração no momento da 

escolha, o que a influenciou. Neste sentido, buscamos perceber o que estava por detrás desta 

escolha, que valores, crenças, idéias, concepções de feminino e masculino, de homem e de 

mulher estava embutida nas mesmas. Isto significa “apurar o nosso olhar” para 

transcendermos a obviedade do real, é ir além do que está posto, do que está dito, é ir em 

busca do não dito, do não óbvio, do não percebido nas preferências “ingênuas” e “aleatórias” 

das crianças. 

Nossas escolhas, comportamentos e atitudes “dizem” muito a respeito do que 

acreditamos e do que somos ou no que estamos nos formando. Ter um olhar mais sensível, 

crítico e “desconfiado” para o tipo de jogo e brinquedo que as crianças “preferem” e ouvir o 

porquê escolheram este e não aquele é estar atento para a maneira como os pequenos estão 

“enxergando” o mundo à sua volta, de que forma estão “construindo” suas identidades e como 

elas têm “respondido” aos “estímulos” da mídia (televisão, internet, revistas, desenhos), da 

escola, da família, da literatura. Enfim, dos mais variados artefatos culturais e lócus de 

convivência. Nesta perspectiva, para auxiliar a análise dos dados advindos desta atividade de 

pesquisa, optamos pela técnica de investigação, proposta por Bardin (1977, p. 42), da análise 

de conteúdo, que consiste em: 

Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, por 
procedimentos, sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 
mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de 
conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis 
inferidas) destas mensagens.  

Desta maneira, pretendemos ultrapassar a leitura simplista, superficial e imediata do real, 

buscando através deste método, compreender o que da cultura vivida e construída por essas 

crianças está presente em suas escolhas por determinado brinquedo, possibilitando assim 

vislumbrar como meninos e meninas estão percebendo e representando as influências sociais 

recebidas dentro e fora do contexto escolar no que tange as identidades feminina e masculina. 

Ainda nas palavras de Bardin (1977, p. 41): 

A leitura efetuada a partir da análise de conteúdo das comunicações não é, 
ou não é unicamente, uma leitura “a letra”, mas antes o realçar de um sentido 
que se encontra em segundo plano. Não se trata de atravessar significantes 
para atingir significados, à semelhança da decifração normal, mas atingir 
através de significantes ou de significados (manipulados), outros 
“significados” de natureza psicológica, sociológica, política, histórica, 
cultural, etc. 

Os sujeitos deste estudo foram as 14 crianças presentes no dia da intervenção, do 

Grupo 05, matutino, de uma Escola Municipal da cidade de Feira de Santana/BA, sendo 09 

meninas (64, 2%) e 05 meninos (35, %) entre a faixa etária de cinco e seis anos, oriundas da 



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade  ISSN 1982-3657 

6 

 

classe social menos favorecida economicamente, filhos e filhas de badameiros, comerciários, 

motoristas, domésticas e autônomos, sendo afro-descendentes em sua grande maioria. 

 Vale ressaltar que, antes da execução da atividade de intervenção lúdica, foram feitas 

10 visitas, em duas semanas consecutivas, totalizando 40 horas, na determinada turma, a fim 

de estabelecer vínculos com as crianças, de maneira que as mesmas se acostumassem e se 

familiarizassem com a nossa presença, e assim, pudessem participar e colaborar efetivamente 

para a realização desta pesquisa. 

 

ANÁLISE DOS DADOS: o que as escolhas das crianças têm nos revelado? 

 Chegou o grande momento... entre bonecas, carros, “coisas de casinha”, telefone, 

boliche, bonecos de luta e muitos outros jogos e brinquedos, o que escolher? Com qual 

brincar?  

As crianças bastante entusiasmadas foram até a “Caixa da Alegria” e tiraram de lá os 

brinquedos e jogos com os quais desejavam brincar. Em questão de minutos a sala de aula 

rapidamente estava tomada por brinquedos espalhados por toda parte e meninos e meninas 

estavam eufóricos para começar a brincar. Os brinquedos que eles e elas escolheram...? O que 

os motivaram nesta escolha...? São questões que tentaremos explanar a seguir a partir da fala 

das próprias crianças. 

Uma vez optado pela técnica de investigação de análise de conteúdo para auxiliar na 

análise dos dados, preferimos organizar quadros ilustrativos a partir das respostas das 14 

crianças entrevistadas, buscando contribuir para uma melhor clareza e visibilidade das 

respostas dadas por elas. Para facilitar os procedimentos de agrupamentos e classificação dos 

dados, foram criadas categorias que culminou na análise do conteúdo das mensagens. 

Este mesmo recurso de criação de quadros ilustrativos para auxiliar na análise de 

conteúdo foi utilizado por Corelli (apud FRANCO, 2005), que em sua pesquisa, envolvendo 

crianças da 3a Série do Ensino Fundamental, propôs estratégias diversificadas para despertar o 

prazer pela leitura, como “contar histórias”. Essa tem sido uma técnica eficiente para lidar 

com o discurso dos sujeitos pesquisados. Vejamos as respostas dos 14 sujeitos desta pesquisa 

no Quadro 01: 

Quadro 01: Respostas das crianças a pergunta: Qual brinquedo você escolheu? 

Crianças Respostas 
Gustavo Eu escolhi o carro, binóculo, boneco, telefone, bola e boliche.  
Tailany Ah pró eu escolhi as coisas de casa e a boneca. 
Carol Boneca e coisas de casa. 
Joana Eu escolhi a boneca, coisas de casinha. 
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Camily Eu pró, escolhi a boneca, coisas de casinha e o cachorro. 
Carolina Os brinquedos que eu escolhi foi a boneca, panelinhas, pratinhos, pia, fogão. 
Jean Eu escolhi carro e boneco de luta. 
David Boneco e carro. 
Nem Carro, binóculo e telefone foi o que eu escolhi. 
Lívia Eu quis boneca, pia, fogão, pratos, copos e ... telefone. 
Mariana Ah... eu peguei a boneca e as coisas de brincar de casinha. 
Amanda Eu peguei boneca, carro e boneco de luta. 
Gabriela Eu quis boneca e carro. 
Gabriel Eu peguei o carro e o boneco vermelho do “Power Rangers”. 

 

Esta primeira fase de apresentação das respostas dadas por cada criança se configura 

como uma etapa importantíssima nesta pesquisa, uma vez que, passam a constituir os 

indicadores que possibilitou a criação de categorias que serão então analisadas. Este 

procedimento permitiu saber o que está por detrás das escolhas dos pequenos, que concepção 

de homem e de mulher orientou esta escolha e o que estas “preferências” tem a nos dizer a 

respeito de como a feminilidade e masculinidade está sendo construída pelas crianças do 

Grupo 05, desta determinada escola. Além disso, vale ressaltar que algumas respostas 

apresentadas pelas crianças poderiam ser enquadradas em mais de uma categoria, no entanto, 

optamos por classificá-las apenas uma única vez. Então vejamos a categorização destas 

respostas apresentadas pelos pequenos referentes a essa primeira questão. 

Tabela 01: Classificação das respostas apresentadas pelas crianças em relação à pergunta: 

Qual brinquedo você escolheu? 

Classificação dos brinquedos escolhidos por cada criança Sexo Nº % 
Brinquedos sexualmente tipificados como “femininos” 

- Ah pró eu escolhi as coisas de casa e a boneca. 
- Boneca e coisas de casa. 
- Eu escolhi a boneca, coisas de casinha. 
- Os brinquedos que eu escolhi foi a boneca, panelinhas, pratinhos, pia, fogão. 
- Ah... eu peguei a boneca e as coisas de brincar de casinha. 

 
F 
F 
F 
F 
F 

 
 
 
5 

 
 
 

35,7% 

Brinquedos sexualmente tipificados como “masculinos” 

- Eu escolhi carro e boneco de luta. 
- Boneco e carro. 
- Eu peguei o carro e o boneco vermelho do “Power Rangers”. 

 
M 
M 
M 

 
3 

 
21,4% 

Brinquedos sexualmente tipificados como femininos/ masculinos e aqueles tidos 

como “unissex”. 

- Eu escolhi o carro, binóculo, boneco, telefone, bola, moto e boliche. 
- Eu pró, escolhi a boneca, coisas de casinha e o cachorro. 
- Carro, binóculo e telefone foi o que eu escolhi. 
- Eu quis boneca, pia, fogão, pratos, copos e ... telefone. 
- Eu peguei boneca, carro e boneco de luta. 
- Eu quis boneca e carro. 

 
 
M 
F 
M 
F 
F 
F 

 
 
 
 
6 

 
 
 
 

42,9% 
 

Total  14 100% 

Obs.: A freqüência foi calculada em relação ao número total de crianças presentes no dia da 

intervenção. 
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 A partir da análise do Quadro 01 e da Tabela 01 que apresentam respectivamente as 

falas das crianças e as categorias em que estas foram agrupadas, podemos perceber que há 

entre elas, uma nítida rotulação sobre a identidade de gênero, através dos brinquedos que as 

mesmas escolheram.  

Das 09 meninas que estavam presentes no dia da intervenção, 05 delas, representando 

35,7%, do total, escolheram brinquedos sexualmente tipificados como femininos (bonecas, 

coisas de casinha). Estes brinquedos estão estritamente ligados ao ambiente privado, 

doméstico, em que há uma clara reprodução de papéis sexuais adultos tidos como femininos, 

como da mãe que arruma a casa, faz a comida e cuida dos filhos. Quanto aos meninos os 

dados também não nos surpreenderam, pôde-se perceber que dos 05 meninos presentes no dia 

da intervenção 03 deles, representando 21,4% do total, optaram por brinquedos sexualmente 

tipificados como masculinos (carros, bonecos de luta). Percebemos que os garotos 

diferentemente das meninas, não se interessam por brinquedos ou brincadeiras ligados ao 

ambiente doméstico, ao contrário, preferem aqueles em que a ação, a aventura e o desafio 

estão mais presentes. Estudo realizado por Bichara (2001) confirma esta “preferência” dos 

garotos por brincadeiras relacionadas com transportes (carros, motos) e das meninas por 

brincadeiras relacionadas com atividades domésticas, revelando assim, uma acentuada 

estereotipia de gênero entre os pequenos.  Apenas duas meninas das nove escolheram brincar 

com o carro, além da boneca, talvez isto se deva ao fato destas duas garotas vivenciarem 

situações cotidianas em que mulheres (mães, tias, avós) dirigem. 

Tomando como base o exposto, podemos inferir que a maioria das meninas ao que 

parece reproduzem atividades de suas mães, já que executam ou executaram em casa tarefas 

como arrumar as coisas, lavar os pratos, cuidar dos irmãos mais novos, uma vez que, apesar 

de pequenas são oriundas da classe social menos favorecida e muitas mães precisam trabalhar 

para ajudar no sustento da família. Os meninos por sua vez, parecem “desfrutar” do 

estereótipo de que serviço doméstico não é para homem e por isso, parecem passar mais horas 

assistindo televisão e desenhos animados. As escolhas dos brinquedos revelam a possível 

interferência da família (quando presenteiam os meninos com determinado tipo de 

brinquedo), dos colegas de rua (que ao falarem das suas preferências influenciam as dos 

outros) e da televisão nas posturas e tipos dos heróis de desenhos animados, como foi o caso 

da escolha do boneco do “Power Rangers” feita por Gabriel. Este é um desenho que passa 

quase todos os dias na TV.  

Um estudo a partir dos relatos de vida de mulheres e da observação com crianças da 

área rural do município de São José do Vale do Rio Preto, buscou perceber o papel do jogo e 
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da brincadeira na vida das pessoas que ali moram. Constatou que as “meninas, em seus 

momentos de brincadeira, continuam inseridas no mesmo contexto de suas tarefas” (LEITE, 

2002, p. 70), ou seja, a grande maioria brincava de casinha. “As brincadeiras de menina” 

ficam mais restritas à reprodução de atividades domésticas: varrer, cozinhar, lavar, passar, 

cuidar do bebê – questão fundada, sobretudo, na idéia de aprendizado social por meio da 

prática, do modelo...” (2002, p. 74). Enquanto que os meninos, brincavam de peteca, de bola, 

diferentemente do trabalho que exerciam cotidianamente no campo, como tirar leite, cortar 

capim, entre outros.  Observamos o adestramento das meninas para as atividades domésticas, 

enquanto o menino participa de diferentes jogos sociais. 

Na categoria Brinquedos sexualmente tipificados como femininos/masculinos e 

aqueles tidos como “unissex”, percebe-se que 06 (42, 9%) das 14 crianças envolvidas no 

estudo preferem além dos brinquedos tidos “classicamente” como para cada sexo, aqueles 

tidos como “unissex”. Destas 06 crianças, vale ressaltar que, 02 são meninos (Gustavo e 

Nem) e 04 são meninas (Camily, Lívia, Amanda e Gabriela).  

Um dado interessante é que os dois meninos, que a partir de suas respectivas falas se 

enquadram nesta categoria, escolheram além dos brinquedos tidos como “unissex” os tidos 

como masculinos. Nenhum deles transgrediu os papéis sociais esperados para o seu sexo, 

demonstrando assim maior resistência à transgressão de gênero, a partir de uma visão 

estereotipada do que é permitido à menina e do que é permitido ao menino. Ao contrário das 

garotas, duas delas (Amanda e Gabriela) além de escolherem os brinquedos tidos como 

“unissex”, brincaram também com brinquedos “classicamente” denominados de masculino 

como o carro e o boneco.  

As meninas se deram ao “luxo” de escolher o que queriam brincar independente se era 

“de menino” ou “de menina”, o que importava era brincar. Ao contrário dos garotos que, 

talvez pressionados pela repressão social dos colegas e da professora que também estava 

acompanhando a atividade, optaram por escolher apenas brinquedos ou tidos como 

“masculinos” ou aqueles considerados como “unissex”. Delgado (2003, p. 113) em sua 

pesquisa, que procurou analisar o cotidiano de uma creche domiciliar localizada no município 

de São Gonçalo no Rio de Janeiro, constatou que as professoras ou “cuidadoras” das crianças 

neste ambiente, não permitiam que os meninos brincassem de boneca, com receio de “afetar a 

construção do sujeito masculino deles, ao contrário das meninas, que podem jogar bola”. 

Resultados semelhantes a estes também foram encontrados por Bichara (2001), que em seu 

estudo constatou também que desde pequenas as crianças demonstram uma visão 

estereotipada e sexista no que se refere às identidades de gênero.  
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Além disto, é de fundamental relevância ter em mente que os brinquedos, assim como 

os papéis de gênero, são resultados de um processo sócio-histórico-cultural, trazendo 

“embutido” em si, determinada concepção de criança, de infância, de homem e de mulher. 

Segundo Belotti (1975, p. 72) nesse terreno dos brinquedos, “a diferenciação com base no 

sexo aparece com particular evidência”, pois a “maior parte dos brinquedos à venda no 

comércio é estritamente concebida para os garotos ou para as garotas com vistas aos diversos 

papéis e expectativas”. Isto significa dizer que grande parte dos brinquedos comercializados 

carrega em si uma concepção dos papéis de gênero atribuídos culturalmente ao que é ser 

menina e ao que é ser menino. 

   Mas o que será que impulsionou as crianças escolherem determinados brinquedos? O 

que foi levado em consideração? O que influencio as suas escolhas? 

 Vejamos então o que elas têm a nos dizer:  

Quadro 02: Respostas dadas pelas crianças referente a questão: Por que você escolheu este 

brinquedo e não outro?  

Crianças Respostas 
Gustavo Eu escolhi esse brinquedo por que eu gosto dele, não escolhi outro porque era de 

menina. 
Tailany Eu gosto de brincar de boneca e de casinha. 
Carol Por que eu gosto. Não escolhi outro porque eu não quis. 
Joana Por que eu gosto disso. 
Camily Eu sou menina por isso eu brinco de boneca, de casinha e de cachorro, porque menina 

gosta de cachorro, porque ele é bom e menino gosta de dragão porque cospe fogo. 
Gato e coelho é bicho de menina, mas leão e tigre é bicho de menino. Por isso, nós 
não brinca de leão porque ele mata. 

Carolin
a 

Eu peguei porque eu gosto de brincar de casinha, de boneca e de telefone. 

Jean Eu escolhi carro e boneco de luta, porque é brinquedo de menino e eu gosto. 

David Porque eu gosto. 
Nem Eu escolhi porque eu gosto e porque eu quis. 
Lívia Eu escolhi brinquedo de menina, porque minha mãe não deixa eu brincar com coisa de 

menino. 
Mariana Eu escolhi a boneca e cosias de casinha porque é brinquedo de menina e minha mãe 

não deixa eu brincar de carro porque senão eu viro homem. Mas menina tem que usar 
rosa, amarelo, verde claro e vermelho pró... e menino azul, preto e verde escuro, foi 
minha mãe que me disse. 

Amand
a 

Por que eu gosto de brincar com isso. 

Gabriel
a 

Eu quis boneca porque eu gosto de brincar de boneca e carro porque eu gosto também. 

Gabriel Eu peguei o carro e “Power Rangers” vermelho por que ele é o mais forte e é 
brinquedo de menino.  

A seguir, a Tabela 02 dispõe sobre as categorizações feitas a partir dos motivos 

apresentados pelas crianças sobre a escolha dos brinquedos. 
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Tabela 02: Distribuição das respostas apresentadas pelas crianças à pergunta: Por que 

você escolheu este brinquedo e não outro?  

Motivos explicitados  Sexo Nº % 
Motivos relacionados aos atributos simbólicos 

- Eu escolhi esse brinquedo por que eu gosto dele, não escolhi outro porque era 
de menina. 
- Eu sou menina por isso eu brinco de boneca, de casinha e de cachorro, porque 
menina gosta de cachorro, porque ele é bom e menino gosta de dragão porque 
cospe fogo. Gato e coelho é bicho de menina, mas leão e tigre é bicho de menino. 
Por isso, nós não brinca de leão porque ele mata. 
- Eu escolhi carro e boneco de luta, porque é brinquedo de menino e eu gosto. 
- Eu peguei o carro e “Power Rangers” vermelho por que ele é o mais forte e é 
brinquedo de menino. 

 
M 
 
F 
 
 
 
M 
M 

 
 
 
 
 
 
  4 

 
 
 
 
 
 

28,6% 

Motivos relacionados à influência familiar 

- Eu escolhi brinquedo de menina, porque minha mãe não deixa eu brincar com 
coisa de menino. 
- Eu escolhi a boneca e cosias de casinha porque é brinquedo de menina e minha 
mãe não deixa eu brincar de carro porque senão eu viro homem. Mas menina tem 
que usar rosa, amarelo, verde claro e vermelho pró... e menino azul, preto e verde 
escuro, foi minha mãe que me disse. 

 
F 
 
F 
 
 
 
 

 
 
 
  2 

 
 
 

14,3% 

Motivos relacionados ao prazer 

-Eu gosto de brincar de boneca e de casinha. 
-Por que eu gosto. Não escolhi outro porque eu não quis. 
-Por que eu gosto disso. 
-Eu peguei porque eu gosto de brincar de casinha, de boneca e de telefone. 
-Porque eu gosto. 
-Eu escolhi porque eu gosto e porque eu quis. 
-Por que eu gosto de brincar com isso. 
-Eu quis boneca porque eu gosto de brincar de boneca e carro porque eu gosto 
também. 

 
F 
F 
F 
F 
 
M 
M 
F 
F  

 
 
 
 
8 

 
 
 
 

57,1% 

Total  14 100% 

Obs.: A freqüência foi calculada em relação ao número total de crianças presentes no dia da 

intervenção. 

 

Pode-se perceber, a partir da Tabela 02, que três foram as categorias criadas para 

agrupar as falas das crianças referente ao motivo pelo qual elas escolheram determinado 

brinquedo em detrimento de outros. A primeira, Motivos relacionados a atributos simbólicos, 

reuniu as respostas que fizessem nitidamente referência às preferências das crianças por 

brinquedos que apresentavam características socialmente tidas como feminina ou masculina; a 

segunda, Motivos relacionados à influência familiar, agrupou as respostas que elucidou o 

“poder” que a família exerce sobre as escolhas das crianças por determinado brinquedo e a 

terceira categoria, Motivos relacionados ao prazer, congregou as respostas que evidenciou o 

fator conativo (uma tendência consciente para atuar) no momento da escolha dos brinquedos. 

Na categoria Motivos relacionados a atributos simbólicos pode-se perceber que das 

quatro falas que estão enquadradas neste grupo, três são dos meninos (Gustavo, Jean e 

Gabriel) e apenas uma é de Camily, representando ao todo 28,6 % do total. Mais uma vez 
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percebe-se que os meninos são mais resistentes a transgressão do que as meninas, já que na 

fala dos três aparece nitidamente as expressões porque era de menina e porque é brinquedo 

de menino. É interessante que em meio a tantos outros brinquedos os garotos ficaram “presos” 

aos estereótipos socialmente atribuídos ao que é brinquedo de menino. Eles não conseguem 

perceber que o boneco poderia ser o pai, amigo, irmão, como sugeriu uma das meninas 

(Carol), quando Jean e Gabriel falaram: “Mas pró, brincar de boneca é coisa de menina”, 

Carol responde: “Você poderia ser o pai”. É como se estes brinquedos não pudessem ser 

escolhidos em hipótese alguma por eles, seria uma “espécie” de desrespeito a sua condição de 

garoto, pois quando fizemos a pergunta: Porque você escolheu este brinquedo e não outro? 

Eles olharam como que dizendo “é óbvio porque é de menino ou porque é de menina”, como 

se fosse o mais correto e natural a ser feito, e a nossa pergunta... como se fosse algo absurdo 

ou até mesmo tolice. Nas palavras de Belotti (1975, p. 78) “os garotos já aprenderam a 

escolher o brinquedo “certo” porque sabem que não iram receber o brinquedo errado”.  

 Ainda nesta categoria há um dado muito interessante na fala da única menina, Camily, 

transcreveremos então na íntegra a sua fala, para melhor compreendermos: “Eu sou menina 

por isso eu brinco de boneca, de casinha e de cachorro, porque menina gosta de cachorro, 

porque ele é bom e menino gosta de dragão porque cospe fogo. Gato e coelho é bicho de 

menina, mas leão e tigre é bicho de menino. Por isso, nós não brinca de leão porque ele 

mata”. 

 O interessante desta fala é que além dela dizer que escolheu brincar de boneca e de 

casinha porque ela é menina, reafirmando que existem brinquedos diferentes para ambos os 

sexos, ela ainda fala que escolheu o cachorro porque é um animal “de menina”. Este só é de 

menina porque é bom, assim como o gato e o coelho. Se nos atentarmos mais uma vez para 

esta fala de Camily iremos perceber que, o gato, o cachorro e o coelho são animais 

domésticos e que o senso comum lhes atribui características como dóceis, meigos, 

companheiros, delicados, sensíveis, “frágeis”, fofos, bons, “amigo do homem”, mansos, 

características estas que se assemelham e muito àquelas atribuídas às mulheres.  

Enquanto que os “animais de meninos”, segundo a mesma garota, é o dragão porque 

cospe fogo, o leão e o tigre. Nos atentaremos então às características destes animais 

apregoadas pela sociedade. O leão, o tigre e o dragão são animais que não podem viver no 

ambiente doméstico, são animais selvagens e livres, que se caracterizam por sua força, 

braveza, coragem e agressividade. Além disso, o leão também é conhecido como “rei da 

selva”, que ocupa um lugar de liderança em relação aos outros animais. Estas características 
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são atribuídas aos meninos, uma vez que, a sociedade “vê” o homem como forte, agressivo, 

dominador e corajoso. 

Fazendo uma rápida comparação dos dois “tipos” de animais apresentados por Camily, 

iremos perceber que os “animais de meninas” são submissos, dóceis e os “animais de 

meninos” são dominadores, conquistadores. Revela-se claramente o estereótipo do que é “ser-

mulher” e o que é “ser-homem”, denunciando que no plano das relações sociais há uma nítida 

dominação do masculino sobre o feminino. Faz-se necessário a superação da visão 

estereotipada e estigmatizadora das identidades masculinas e femininas que gera preconceitos, 

discriminações, dominação, práticas opressoras e de exploração dos homens sobre as 

mulheres. 

Na categoria Motivos relacionados à influência familiar duas falas podem ser 

“enquadradas”, a de Lívia e a de Mariana. É interessante notar que elas não brincam de carro 

ou de outros brinquedos socialmente tidos como “masculinos”, porque as suas mães não 

permitem. Na fala de Mariana, por exemplo, é mais claro ainda, porque a sua mãe não permite 

“minha mãe não deixa eu brincar de carro porque senão eu viro homem”. Além disso, ela 

determina que cores são permitidas à mulher e quais são permitidas ao homem. Percebemos 

nesta fala e na de Lívia a influência que o ambiente familiar exerce no que tange a construção 

das identidades de gênero. “É assim que o processo de ser mulher e ser homem parece ter 

início antes mesmo da entrada das crianças na escola formal” (DELGADO, 2003, p. 115), 

demonstrando com isso que “são necessárias intervenções bem precoces para obter 

oportunamente o comportamento almejado” (BELOTTI, 1975, p. 25), por parte de meninas e 

meninos. Isto evidencia que: 

Os preconceitos têm raízes profundas no costume: desafiam o tempo, as 
retificações, os desmentidos, por apresentarem uma utilidade social. A 
insegurança humana tem necessidade de certezas, e eles as fornecem. A sua 
impressionante força reside justamente no fato de não serem preparados para 
pessoas adultas que, embora condicionadas e pobres de senso crítico, 
poderiam ter conservado uma dose suficiente para analisá-los e refutá-los, 
mas são transmitidos como verdades indiscutíveis desde a infância e jamais 
são rejeitados posteriormente (1975, p. 15). 
 

Desta forma, é evidente a necessidade de uma “re-educação” dos pais e responsáveis 

pela criança pequena, no que diz respeito as relações de gênero, uma vez que a pressão 

familiar sobre os estereótipos masculino e feminino influenciam de maneira significativa as 

construções infantis sobre os papéis sociais.  

Já na categoria Motivos relacionados ao prazer seis falas ocupam-na, o que representa 

57, 1% do total de crianças. É interessante notar que esta categoria apresenta o maior número 
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de falas “enquadradas” e o mais surpreendente é que apesar de em nenhuma delas haver uma 

menção explícita relacionada aos papéis sexuais de gênero, das 14 crianças apenas duas 

fizeram escolhas transgressoras. As crianças alegam que os brinquedos foram escolhidos pelo 

fato de proporcionar prazer, o que é uma característica inerente do ato de brincar. No entanto, 

ainda que a nossa pretensão não seja fazer julgamentos e nem interpretações que distorçam o 

que foi dito por elas, devemos levar em conta que estas preferências estão culturalmente 

determinadas, uma vez que, ninguém nasce gostando exclusivamente de boneca ou de 

carrinho, sem que antes lhe sejas ensinado.  De acordo com Belotti (1975, p. 71): 

Quando os adultos afirmam que a própria criança faz suas opções a respeito 
de jogos, não refletem que para, manifestar preferências por este ou por 
aquele jogo, deve a criança ter aprendido os jogos de alguma pessoa. E esta 
já fez uma opção em lugar da criança, no âmbito das possibilidades que se 
oferecem, ou seja, do material para jogar, encontrável e disponível. Numa 
palavra, jogos e brinquedos são fruto de uma determinada cultura em cujo 
âmbito se podem fazer escolhas aparentemente amplas, mas na realidade 
bastante limitadas.  

 Por isso comungamos com a idéia de Finco (2004, p. 15) quando afirma que “é 

necessário desconstruir a lógica binária na apresentação do mundo para as crianças: enquanto 

os brinquedos e brincadeiras estiverem sendo associados a significados masculinos e 

femininos, que hierarquizam coisas e pessoas estaremos apresentando a meninos e meninas 

significados excludentes”. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Diante de tudo o que fora exposto e após as discussões e reflexões acerca das relações 

de gênero no âmbito da Educação Infantil, não podemos mais ignorar a significativa 

relevância desta temática “que introduz fissuras na ordem das coisas” (TELLES, 1999, p. 

193). 

 As falas e interações de garotos e garotas em situação de brincadeira denunciam que 

muito há para ser feito, discutido e transformado no cotidiano escolar, sobretudo, na Educação 

Infantil, período de intensas descobertas das crianças pequenas. É preciso refletir sobre a 

forma de socialização de meninos e meninas, os tipos de brinquedos e brincadeiras a que são 

constantemente estimulados, até sobre a possibilidade de uma prática pedagógica menos 

sexista. Ficou perceptível também, como as crianças de cinco e seis anos, desta determinada 

instituição, tem respondido aos estímulos recebidos dentro e fora do contexto escolar, quanto 

a identidade de gênero. Apenas duas meninas, representando 14, 3% do total de crianças 

presentes no dia desta atividade, transgrediram o socialmente esperado no que tange a escolha 

dos brinquedos, quando optaram por brincar com o carro e o boneco de luta. Mas ainda assim, 
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percebemos o resquício da imposição social e cultural, quando além desses brinquedos elas 

escolhem também a boneca.  

Diante de tantas expectativas e cargas de significados que cotidianamente depositamos 

sobre meninos e meninas, “não é mais possível afirmar que elas preferem boneca e que eles 

escolhem o carrinho. A questão fundamental está em reconhecer quem realmente faz as 

escolhas” (FINCO, 2008, p. 269). Ou seja, percebemos que o nosso tratamento desigual para 

com garotos e garotas, não só é percebido por eles e elas, mas é também reproduzido nas suas 

mais diversas formas de socialização e interação com seus pares ou com os adultos.  

Neste sentido cabe a nós educadoras/es das crianças de 0 a 6 anos, identificarmos no 

cotidiano escolar como esta violência se constitui, se hierarquiza, se cristaliza, entra em 

conflito ou se complementa (SAYÃO, 2003), para daí adotarmos medidas e iniciativas que 

conscientemente fomente a eqüidade entre os sexos. Diante disso é cada vez mais gritante que 

reconheçamos no âmbito da Educação Infantil: 

Nem pequenas mulheres, nem pequenos homens, mas meninos e meninas 
que, com a mediação de profissionais que se reconheçam em sua condição 
social de homens ou mulheres, possam, através de diferentes experiências, 
tomar consciência de que “anti-valores” como hierarquia, poder e dominação 
precisam ser constantemente desmistificados, ajudando, assim, a ampliar as 
concepções de infância e gênero. (SAYÃO, 2003, p. 84). 
 

Urge, portanto, que professoras, pais e/ou responsáveis dos pequenos desenvolva uma 

consciência crítica e reflexiva a respeito das relações de gênero, evitando assim práticas 

repressoras e estereotipadas no que tange a criança-menino e a criança-menina. Permitindo 

dessa forma, que esta fala trazida por Mariana “minha mãe não deixa eu brincar de carro 

porque senão eu viro homem”, que dá título a este trabalho, não se perpetue entre outras 

crianças. 

E já que iniciamos este trabalho trazendo o senso comum, finalizaremos com ele 

também. Se o que pretendemos é construir uma sociedade onde a igualdade de gênero seja de 

fato uma realidade, então que “comecemos pelo começo”... desde a primeiríssima infância. 
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