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RESUMO 

 

 

 

As questões de gênero e sexualidade ganham forças e se acentuam dentro do universo das 

interações sociais afetando diretamente as produções de conhecimento e descobertas também 

nessa fase da infância, através de experiências as quais as crianças são submetidas. O papel 

desempenhado pelo jogo na construção da identidade juvenil na medida em que, contribui 

para desenvolver potencialidades e capacidades da criança e do adolescente no e pelo jogo. 

Então esse estudo se propõe a analisar as narrativas infantis a partir dos jogos e brincadeiras, 

no tocante a relações de gênero em três espaços de sociabilidade: domicilio, escola e rua no 

município de Lagoa de Itaenga - PE. Dentro, pois desse contexto, tivemos como universo da 

pesquisa, uma abordagem qualitativa do tipo de pesquisa de campo, onde o foco recaiu-se 

sobre os principais bairros do município, Vila Boa Esperança, Salina, Saudade e Rua da 

Glória, os quais vivenciam um contexto fortemente carente e marcado por violência. O 

público alvo da pesquisa voltou-se para meninos e meninas de idade entre 6 a 12 anos. Em 

decorrência dos dados alcançados através das entrevistas, buscou-se relacionar questões 

pertinentes à temática encontradas nas falas das crianças e discussões teóricas quanto ao 

processo de construção de identidade de gênero, a partir de traços da sociabilidade infantil, 

Afinal de contas, o que é ser menino, e o que é ser menina no século XXI? Concluímos que 

existem muitos masculinos e femininos, masculinidades e feminilidades, por que existem 

maneiras singulares, próprias de cada um e de cada uma, de se apresentarem ao mundo 

revelando a sua intencionalidade, jeito de ser, ou jeito de querer ser, e, neste traço, suas 

subjetividades. 
 

 

 

Palavras-chave: Jogos Populares. Jogos e Brincadeiras. Jogos e Relação de Gênero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

 

The issues of gender and sexuality gain strength and deepen within the universe of social 

interactions directly affecting the production of knowledge and discoveries also in this phase 

of life, through experiences to which children are subjected. The role played by the game in 

the construction of youth identity insofar as it contributes to the development of the potential 

and capacities of the child and the adolescent in and by the game. Then it is through the 

analysis of children 's narratives from the games and jokes in Lagoa de Itaenga - PE, 

regarding gender relations in three spaces of sociability: domicile, school and street. Within 

this context, we had as a research universe the city of Lagoa de Itaenga, in particular, our 

focus was on the main districts of the municipality, Vila Boa Esperança, Salina, Saudade and 

Rua da Glória, which experience a strongly needy and marked by violence. The target 

audience for the survey turned to boys and girls aged 6 to 12 years. As a result of the data 

obtained through the interviews, we sought to relate pertinent issues to the themes found in 

children's speeches and theoretical discussions about the process of constructing gender 

identity, based on traits of children's sociability. After all, what is be a boy, and what is it to 

be a girl in the 21st century? We conclude that there are many masculine and feminine, 

masculinities and femininities, because there are singular ways, each one and each one, to 

present themselves to the world revealing their intentionality, way of being, or way of 

wanting to be, and in this their subjectivities. 

 

Keywords: Popular Games. Games and Jokes. Games and Genre Relation.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

 No âmbito da educação no Brasil é um tanto comum e quase que obrigatório, 

sobretudo, no ensino superior que alunos dos mais diversos cursos de graduação universitária 

ao final de seus ciclos acadêmicos produzam e apresentem um trabalho de conclusão de curso. 

Na mesma medida, porém, o que não nos parece habitual é que muitos dos alunos se 

detenham em teorizar sobre essa produção, seja num sentido mais amplo ou de forma 

específica, observando singularidades e regularidades que de imediato se configuram como 

temas aparentemente irrisórios, contudo, essa não é uma verdade absoluta, pois assuntos 

aparentemente irrisórios podem guardar grandes possibilidades investigativas que dependem 

de quem e como se lança sobre eles o olhar indagatório (BURKER, 2004). Faz-se relevante 

lembrar que todo e qualquer fenômeno investigativo – por menor que seja - é parte de um 

processo social e por isso não deixa de ser um objeto que redefine assuntos comuns, dando 

conta de mostrar a partir do micro o universo das ocorrências mais amplas (BECKER, 2007). 

Nesta ótica, então, destacamos que muito se tem discutido na literatura sobre a 

influência positiva dos jogos e brincadeiras, a título de exemplo, no processo de aprendizagem 

e desenvolvimento, sobretudo de crianças, ao que remete benefícios cognitivos, sociais, 

físicos e afetivos, seja dentro ou fora do âmbito escolar. Entretanto, ainda é insuficiente a 

maneira como algumas problematizações passam por vezes despercebidas nos debates e como 

estas questões precisam ganhar destaque e interesse por parte daqueles que dizem fazer 

educação. As questões de gênero e sexualidade ganham forças e se acentuam dentro do 

universo das interações sociais afetando diretamente as produções de conhecimento e 

descobertas também nessa fase da vida, através de experiências as quais as crianças são 

submetidas. O papel desempenhado pelo jogo na construção da identidade juvenil na medida 

em que, contribui para desenvolver potencialidades e capacidades da criança e do adolescente 

no e pelo jogo (CHATEAU,1987). Quando se joga, o indivíduo é capaz de coordenar, criar, 

recriar e imaginar, agregando assim elementos eficazes a suas potencialidades. 

As produções acadêmicas descrevem diversos tipos de jogos no repertório cultural 

brasileiro, portanto o jogo trata-se de diferentes maneiras de manifestações corporais que 

ocorre de maneira lúdica, podendo ser praticado em diferentes espaços e fins como: rua, 

terrenos, escolas, praças públicas e outros tantos. 
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 De acordo com levantamentos envidados, não há exata comprovação cientifica que 

date um momento histórico de quando e onde foram elaborados os jogos e brincadeiras 

populares, os quais nos foram apresentados na infância. Embora haja relatos de diferentes 

contextos e sociedades da antiguidade que já se apropriavam de algumas dessas 

manifestações, e que ainda hoje são conhecidos e vivenciados na cultura infantil. Não 

obstante, o tempo histórico exato das origens dos jogos apresentam diferenças, ainda assim, 

tomamos algumas fontes dessa discussão como no livro dos Mortos (1996), que retrata a 

amarelinha durante o período histórico da ascensão do cristianismo, onde o início do jogo 

marcava pelo inferno e o final o céu.  

Em relação, ao jogo de bola de gude, Santos (2009), cita sua evidência nas antigas 

civilizações egípcias, que faziam escavações de pedras preciosas; além da presença do jogo de 

cartas ser frequentemente percebida nas culturas infantis. Segundo ele, a utilização de 

baralhos, ou outros tipos de cartas, é vivenciado desde o séc. X A.C. na China, somente no 

século XIV as cartas difundiram-se na Europa e a partir do século XVI propagaram-se pelo 

mundo. 

 Em distintas civilizações, encontra-se a prática de jogos e brincadeiras, que por vezes 

são representados de forma semelhante, e outras não. Variando muitas das vezes o nome, 

objetivos e quanto ao seu papel social. Certamente encontraremos professores que utilizam as 

palavras jogo e brincadeira como sinônima. Outros, no entanto, marcam uma diferença entre 

elas que remonta à sua própria história. Como aborda Huizinga (2000), alguns autores não se 

detêm a marcar essas diferenças entre o brincar e o jogar, convivendo tranquilamente com 

esta indeterminação conceitual e, mais do que isto, empenham-se em delimitar o que é da 

conta do brincar, diferenciando-o do jogar. Para o autor, os significados variam e dependem 

do valor social que o jogo tem em cada sociedade. O jogo é um elemento transmissor e 

dinamizador de costumes e condutas sociais (DELGADO, 1991). O conceito de jogo é tão 

versátil que escapa uma localização definitiva. Logo, qualquer investida por mais estruturada 

que seja, não será capaz de captar uma verdade universal/ global do jogo, apenas parte dela.  

Buscando na etimologia das palavras, segundo o dicionário Larousse: “brincadeira” 

quer dizer: ação de brincar, sinônimo de divertimento. / Gracejo, zombaria. / Festinha entre 

amigos ou parentes. / Qualquer coisa que se faz por imprudência ou leviandade. Brincar é 

viver. Ou seja, é uma necessidade básica da criança, assim como a nutrição, a saúde, a 

habitação e a educação. Para manter o equilíbrio com o mundo a criança precisa brincar 

(SANTOS, 1999). 
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Além de diferenças quanto a conceitualização, os mesmos também possuem pontos 

em comum. Um deles é o de que tanto o jogo quanto a brincadeira são culturais. Piaget (1975) 

acreditava que o jogo era uma excelente maneira de fazer com que as crianças aprendessem 

sobre o mundo ao seu redor através da assimilação, que se daria pela exercitação e 

consolidação de algo já experimentado. O teórico analisa o jogo em sua gênese como um 

complemento da imitação. A brincadeira é uma ação metafórica, livre e espontânea da criança 

e apontam, no brincar, características como atividade representativa, prazer, 

autodeterminação, valorização do processo de brincar, seriedade do brincar, expressão de 

necessidades e tendências internas (KHISHOMOTO, 2010). 

No universo da ludicidade, através de brincadeiras, jogos ou os brinquedos fabricados, 

as formas do brincar acabam por exercer funções, considerando suas cores, formatos e tipos, 

sugerindo de maneira explicita na maioria das vezes os sujeitos que devem fazer o uso dele, 

inclusive determinando práticas restritas. Reconhecendo que atos de ensino aprendizagem não 

são neutras, mas a reprodução de ações sociais que lhe foram permitidas e/ou estimuladas.   

 As meninas de forma recorrente são direcionadas a partir da divisão social do 

trabalho, do papel desempenhado por homens e mulheres, como as responsabilidades 

domésticas ou atividades diárias vistas como típicas de mulheres. No que concerne aos 

meninos, existe uma maior tolerância a estes tipos de “obrigações”. Revelando a exposição 

sofrida pelas crianças e como elas se apropriam da cultura por meio dos jogos e vivências de 

conotação lúdica.  As proibições também são incorporadas e reelaboradas na compreensão de 

possibilidades de rupturas. Segundo Belotti: 

Em uma de suas obras Beloiti diz que, para as meninas existe uma 

vastíssima gama de objetos miniaturizados que imitam os utensílios caseiros, 

como serviços de cozinha e toalete, bolsas de enfermeira com termômetro, 

faixas, esparadrapo e seringas, dependências como banheiros, cozinhas 

completas com eletrodomésticos, salas, quartos, quartinhos para bebês, jogos 

para coser e bordar, ferros de passar, serviços de chá, eletrodomésticos, 

carrinhos, banheirinhas e uma série infinita de bonecas com o respectivo 

enxoval. Para os garotinhos em geral os brinquedos divergem 

completamente: meios de transporte terrestre, navais e aéreos de todas as 

dimensões e de todos os tipos: navios de guerra, porta-aviões, mísseis 

nucleares, naves espaciais, arma de todo o tipo, desde a pistola de Cowboy 

perfeitamente imitada até alguns sinistros fuzis, metralhadoras que se 

diferem dos verdadeiros apenas pela menor periculosidade, espadas, 

cimitarras, arcos e flechas, canhões: um verdadeiro arsenal militar 

(BELOTTI, 1975, p.75-76).  

Corroborante as últimas elucidações, aborda que, as teorias de socialização dos 

gêneros acreditam que meninos e meninas aprendem “papeis sexuais” e as identidades 

masculina e feminina, que os acompanham (GIDDENS, 2005). Um exemplo disso: um 
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menino pequeno pode ser aprovado por seu comportamento (“que garoto corajoso você é!”) 

Ou até mesmo receber uma reclamação (“garotos não brincam de boneca”). Estes reforços, 

positivos ou negativos, exercem força entre as crianças e suas ações, conforme os papeis 

sexuais esperados.  

 O jogo é uma das atividades humanas e não uma exceção dela. Portanto, merece 

atenção de exploração que adentrem suas diversas possibilidades. A formação humana 

baseada em rótulos dos indivíduos, dentre outras coisas, emerge a ideia de capacidade, versus 

inferioridade, e até mesmo aprofunda o preconceito não nos permitindo avançar no respeito a 

diversidade. E com o brincar o processo não parece ser diferente, já que a brincadeira e o jogo 

servem de espelho e projeções de comportamentos humanos e tarefas distribuídas. Logo, as 

colaborações de emancipação e empoderamento são múltiplas também. 

Se a igualdade de gênero é considerada uma das bases para construção de uma 

sociedade mais igualitária, então, será que jogo e a brincadeira por sua essência devem 

contribuir para quebra de alguma barreira na relação entre meninos e meninas? A partir da 

transferência cultural deste fenômeno, é possível cogitar uma construção social mais 

equilibrada e sem tantos preconceitos e rótulos? Será que a tarefa de formação das crianças 

para a chamada “igualdade” de gênero é obrigação especifica da escola? Ou será que mesmo 

neste espaço educacional essas questões também ganham forças e se acentuam? Certamente 

estas questões não são de fáceis obtenções de respostas, mas suscita reflexões necessárias. 

Propõe-se nesse estudo problematizar através dos jogos e brincadeiras práticas excludentes e 

de disseminação de estereótipos na cultura infantil, assim como a integração de meninos e 

meninas.  

Na tentativa de aprofundar questões, que se envereda esta empreitada acadêmica, 

elegendo como objetivo principal analisar as narrativas infantis a partir de jogos e 

brincadeiras em Lagoa de Itaenga - PE, no tocante as relações de gênero em três espaços de 

sociabilidade: Rua, escola e domicilio. Opta-se por este município em razão de não existir 

previsões da instalação de delegacia da mulher, ou secretaria especifica na administração 

central que possibilite a garantia de seus direitos, ao mesmo tempo, tem-se levantado dados de 

que a violência tem aumentado significativamente nesta realidade social. Além da separação 

entre meninos e meninas ser algo comum nos contextos de trabalho pedagógico da cidade, 

sobretudo nas aulas de educação física escolar, conforme encontrados em relatórios de estágio 

de graduandos da Universidade Federal de Pernambuco². 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

É primordial antes de tudo esclarecer que as crianças não compõem a sociedade como 

um todo homogêneo. Elas possuem papéis sociais e de gênero distintos, sobretudo durante as 

brincadeiras em grupo, quando deixam aflorar as representações que expressam 

masculinidades e feminilidades. 

A expressão gênero começou a ser utilizada justamente para marcar as 

diferenças entre homens e mulheres não são apenas de ordem física e 

biológica. A diferença sexual anatômica não pode mais ser pensada isolada 

das construções socioculturais em que estão imersas (BRAGA, 2007 Apud 

NOGUEIRA, 2008 p.4). 

Desde que nascem as crianças são estimuladas conforme expectativas e visão de 

mundo esperados pelos adultos, com diferenças muito concretas entre meninos e meninas, 

principalmente na infância, como momento propicio para definição de traços de sua 

personalidade. (MEAD, 1969) enfatiza que a cultura exerce influência direta na determinação 

das condutas e comportamentos exteriorizados por homens e mulheres. Ressaltando que há 

um processo educativo, para que as crianças desempenhem comportamentos desejados e 

esperados. 

As diferenças e expectativas atribuídas para meninos e meninas ao longo da história 

foram encontradas em diversos campos de estudo (religiosos, pedagógico, filosófico, 

sociológico, dentre outros tantos). Nomes importantes como Rousseau no século XVIII e 

Frõebel século XIX, defendiam uma educação diferenciada em função do sexo. Os manuais 

de boas maneiras ganham força do século XIX e inicio do século XX, marcando em todas 

instancias quais os comportamentos adequados socialmente para homens e mulheres. 

A estrutura também retrata que a escola corrobora com projetos de coerção social e 

ordenamento. “Meninos são mais agitados”, enquanto as “meninas são mais organizadas”, 

precisam ser protegidas, os meninos são incontroláveis”. Estes são discursos comuns ainda 

hoje nas escolas. Os traços culturais também são incorporados pelas crianças, fora da escola, 

logo, jogar na rua também educa. As crianças constroem sua cultura jogando. E é o conjunto 

destas vivências aglomeradas ao longo do tempo que constituem sua cultura lúdica, desde os 

primeiros meses de vida, através da prática experimentada, observada, ou no contato com 

objetos de manipulação. Por esse conceito de cultura compreende-se a “capacidade das 

crianças em construírem modos de significação do mundo e de ação intencional, que se difere 

da dos adultos” (JAMES et al., 1998).  
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No ambiente escolar, existe grande disponibilidade de acervo de jogos, e brinquedos 

para uso. Estes estão integrados, sobretudo as representações que o quadro pedagógico fazem 

dos estudantes, bem como as informações e os materiais adquiridos pela escola. O momento 

porém, da brincadeira configura-se como um espaço no qual as crianças podem fazer uso de 

uma liberdade criadora, além de participar de momentos de socialização, desenvolver a 

afetividade, construir suas identidades e dar sentido ao seu mundo de forma prazerosa, por 

meio das experimentações oportunizadas pelo brincar. Embora haja possibilidades de 

recriação e flexibilização, os objetivos pré-definidos no que tange à construção e 

internalização de modelos apropriados de ser homem e ser mulher na sociedade, demonstram 

a ausência de neutralidade das brincadeiras. “Brincar contribui, assim, para a interiorização de 

determinados modelos de adulto, no âmbito de grupos sociais diversos. Essas significações 

atribuídas ao brincar transformam-no em um espaço singular de constituição infantil” 

(BRASIL, 1998, p. 27). Segundo Bellotti (1975)  

Quando os adultos afirmam que a própria criança faz suas opções a respeito 

dos jogos, não refletem que para manifestar preferências por este ou aquele 

jogo, deve a criança ter aprendido os jogos com alguma outra 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 frutos de uma determinada cultura em cujo 

âmbito se podem fazer escolhas aparentemente amplas, mas na realidade 

bastante limitadas. (BELLOTTI, 1975, p.71).  

Os nesse estudo de Bellotti, realizado no início do movimento feminista, foi baseado 

em sua preocupação com as formas de pressão social para a construção de homens ativos e 

poderosos e mulheres passivas e submissas. A discussão do autor está em torno da menina 

que possui menos oportunidades do que o menino. As brincadeiras femininas reproduzem 

uma determinada feminilidade enquanto os brinquedos masculinos reproduzem os valores de 

uma masculinidade hegemônica, provocando visões duras nas relações humanas (CONNELL, 

1995). O jogo neste contexto nos parece obedecer a um padrão social pré-estabelecido, que 

historicamente alcança outras a gerações, determinando códigos de condutas e 

comportamentos, os quais vislumbram elementos ligados às relações de gênero e sexualidade. 

A forma como as crianças brincam está diretamente atrelado a um contexto cultural onde elas 

estão inseridas, essa separação tem sido tão relevante e perpetuada a longos anos que se 

naturalizou.  

As praticas corporais cultivadas na juventude reproduz um cenário excludente através 

da educação física escolar, ainda hoje, a partir das aptidões físicas hierárquicas e aceitas 
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socialmente, consideram-se as meninas "naturalmente" mais frágeis do que os meninos, 

justificando, assim, a necessidade de uma estrutura especial que proteja as meninas da 

"brutalidade" inerente aos meninos (FRAGA, 2000). Nas aulas de Educação Física os 

meninos e as meninas sofrem exposições de talentos e fraquezas por meio da destreza, ações 

avaliativas, e seleção de conteúdos. A dança envolve maior participação das meninas, 

enquanto a esportivização afastar, executar gestos técnicos de maneira correta e suar também 

são empecilhos Lutas e jogos seriam estratégias inclusivas, porém muitos professores limitam 

as aulas ao conteúdo “esporte” por vezes com preocupação voltada para o alto rendimento, 

que seleciona os mais aptos e estimula a competição, que exclui e se desvincula com o trato 

de conhecimento. Diferentes estudos como (VIANNA; FINCO, 2009; NEVES, 2008) têm 

colocado em evidencia que dentro da escola as crianças vivenciam experiências que se 

distinguem, a partir de uma lógica de adequação que se norteia por modelos de estereótipos 

impostos pela sociedade do que é ser menino e o que é ser menina. 

Corroborante Felipe (1999) retrata uma preocupação do adulto em relação à orientação 

sexual da criança, apontando para a obsessão com sexualidade normalizante: há uma 

vigilância exercida desde os primeiros anos de vida não só pela família, mas também pelos 

professores e gestores da escola, para que se possa garantir a manutenção de uma 

masculinidade considerada hegemônica. “O rompimento das fronteiras de gênero aponta para 

uma classificação no campo da patologia, da anormalidade” (FELIPE, 2000, p.123). Portanto, 

faz-se necessário descontruir a lógica binária na apresentação do mundo para as crianças: 

enquanto os jogos e brincadeiras estiverem sendo associados a significados masculinos e 

femininos, que hierarquizam as pessoas estaremos apresentando a meninos e meninas uma 

cultura infantil afastada da diversidade humana. 
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3 JUSTIFICATIVA 

 

A escolha pelo tema remete a diversas questões intrigantes e essenciais para os debates 

educacionais e entre algumas delas destacam-se o interesse de desvelar como se configura o 

jogo e brincadeira popular no tempo e espaço social quanto às transformações e 

ressignificações culturais infantis. Ao mesmo tempo colaborar com conhecimentos que 

envolvem sociabilidade infantil, permitindo refletir sobre relações de gênero. Neste sentido 

vislumbra-se não apenas retratar o fenômeno do jogo por si só, mas observar a relação com 

relações de gênero que o atravessam e o delimitam suas experiências, na escola, na rua e 

domicilio. Ao propor esta pesquisa busca-se ampliar as formas um tanto exploradas na área, 

na medida em que muitos dos estudos se atém de modo restrito às revisões de literatura, neste 

caso especificamente nos apropriaremos da pesquisa de campo na tentativa de apreender uma 

dada figuração social singular que se volta para um pequeno munícipio do Estado de 

Pernambuco, afastando-se dos grandes centros e nos aproximamos para as nominadas 

“periferias”
1
. Por fim, justifica-se esta investigação na disposição de contribuir com diversos 

autores (alunos, professores, pesquisadores e a população de modo geral) um acervo material 

que pode servir de referências para outras empreitadas acadêmicas, bem como o manuseio das 

populações investigadas. Os achados e suas discussões pode ser a base para direcionar novas 

ações e ressignificações de práticas sociais com benefícios a jovens cidadãos.  

  

                                                           
¹Estudos trazem uma lista das 150 cidades com as maiores taxas médias de homicídios por arma de fogo entre 

2012 e 2014. Quatro municípios pernambucanos integram a relação, sendo dois na Região Metropolitana do 

Recife — Cabo de Santo Agostinho, na 49ª posição; e Itamaracá, no 107º lugar — e dois na Zona da 

Mata: Rio Formoso, na 114ª posição; e Lagoa de Itaenga, no 132º lugar. (G1/PE)  ² Anexos de planos de aulas 

ou relatórios de estágio de professores de educação física do município. 
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4 PERGUNTA CONDUTORA 

 

De que modo crianças Itaengueses expressam relações de gênero dentro dos jogos e 

brincadeiras em suas vivências diárias? (Em casa, na escola e na rua). 



21 
 

 

5 OBJETIVOS 

5.1 OBJETIVO GERAL 

Analisar narrativas infantis a partir dos jogos e brincadeiras em Lagoa de Itaenga - PE, no 

tocante a relações de gênero em três espaços de sociabilidade: domicilio, escola e rua. 

 

5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Analisar traços infantis identitários de meninos e meninas entre os participantes, em 

relação à construção de conceitos e padrões de masculinidade e feminilidade; 

 Identificar brincadeiras e jogos que potencializam/limitam relações positivas entre 

meninos e meninas; 

 Refletir acerca da influência de espaços de socialização (família, escola e rua) no 

estabelecimento de relações de gênero; 

 Descrever formas de integração entre meninos e meninas a partir de jogos e 

brincadeiras, inclusive acordos interacionais. 
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6 PROCEDIMENTOS METODOLOGICOS  

 

 Os fundamentos e procedimentos metodológicos devem ser explicitados nas 

investigações cientificas, na medida em que o exercício da ciência sugere a possibilidade de 

(re) discussão dos resultados e continuidade das lacunas ou sinalizações deixadas. Neste 

sentido, a ciência busca respostas para as indagações e formula explicações, mesmo que 

provisórias, na medida em que uma proposição formulada em linguagem pública pode ser 

aberta a novos olhares, sem preocupação positivista de estabelecer sua validade 

(CHALMERS, 1993). 

Considera-se deste modo, que a prática científica se configura como um ciclo que não 

permite acessar a “verdade”, mas explicar ou compreender fenômenos e seus acontecimentos 

(MINAYO, 2001). Para tanto foi necessário demonstrar as concepções teóricas de abordagem 

no estudo, incluindo o conjunto de técnicas que possibilitaram compreender a realidade e a 

contribuição do potencial criativo do pesquisador (SEABRA, 2001). Mediante a adesão da 

abordagem qualitativa, o estudo proposto não se prendeu a dados numéricos, mas a 

preocupação de perceber e entender o grupo social que envolve o problema investigado. Neste 

sentido, buscou-se, com a pesquisa social o aprimoramento das ideias, com a finalidade de 

proporcionar maior familiaridade com o objeto, com vistas a torná-lo mais explícito (GIL, 

1999).  

A partir da discussão sobre jogos e brincadeiras associados às relações de gênero, a 

pesquisa de campo propiciou maior abertura dos procedimentos adotados, caracterizou-se no 

conjunto de investigações em que, além da pesquisa bibliográfica e/ou documental, se realiza 

coleta de dados junto às pessoas, com o recurso de diferentes tipos de pesquisa (pesquisa-

ação, pesquisa participante, etc) (FONSECA, 2002). 

Tendo em vista a apreensão dos contextos que envolvem vivências e práticas corporais 

no espaço rua, foi necessário verificar textualmente as relações que meninos e meninas tecem. 

Para isso fez-se necessário recorrer à observação participante para captar o que está aparente, 

com a utilização de diário de campo. Segundo Araújo: 

[...], o diário tem sido empregado como modo de apresentação, descrição e 

ordenação das vivências e narrativas dos sujeitos do estudo e como um 

esforço para compreendê-las. [...]. O diário também é utilizado para retratar 

os procedimentos de análise do material empírico, as reflexões dos 

pesquisadores e as decisões na condução da pesquisa; portanto ele evidencia 
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os acontecimentos em pesquisa do delineamento inicial de cada estudo ao 

seu término. (ARAÚJO et al., 2013, p. 54)  

A partir das observações realizadas e leituras preliminares, amparados pela técnica 

integrante da coleta de dados, os pais e posteriormente as crianças acompanhadas foram 

convidadas para a entrevista, posteriormente a socialização mais abrangente com os sujeitos 

através das visitas e permissão consentida pelos responsáveis. A mesma foi descritiva quanto 

aos objetivos, e fez-se necessário o auxílio de um gravador de voz e um roteiro 

semiestruturado, mas que também abriu espaço para que os indivíduos pudessem se colocar 

livremente a respeito do conteúdo abordado. Ao integrar os pequenos na pesquisa, houve a 

possibilidade de confrontar fontes e “dar voz” a sujeitos sociais mais silenciados, de pouco 

poder social, vítimas, inclusive, de arbitrariedades muitas vezes (DUARTE, 2004). 

Dentro, pois desse contexto, tivemos como universo da pesquisa a cidade de Lagoa de 

Itaenga, particularmente, nosso foco recaiu-se sobre os principais bairros os quais vivenciam 

um contexto fortemente carente e marcado por violência. O público alvo da pesquisa 

envolveu meninos e meninas de idade entre 6 a 12 anos, matriculados regularmente em 

instituições educacionais, públicas ou privadas, que tivessem o acesso a aulas de educação 

física e/ou horário propício a práticas corporais orientadas por docentes e que ocupassem 

parte de seu tempo com brincadeiras ou jogos em espaços públicos, como ruas, pracinhas, 

dentre outros de mesma natureza. 

No envolvimento de seres humanos e grupo vulnerável, o projeto foi submetido ao 

comitê de ética em pesquisas da UFPE, com o compromisso de corresponder aos cuidados 

éticos necessários para proteção e responsabilidade com os participantes, com as anuências 

competentes. Como constatação, vale a menção de danos mínimos remetentes aos sujeitos, 

mediante risco de constrangimento previamente identificado, apesar da garantia de 

confidencialidade, anonimato e privacidade. A fim de promover o maior conforto dos sujeitos 

e minimizar a intimidação, o responsável junto com a criança escolheu o local para responder 

a entrevista. Sem a interferência de qualquer indivíduo externo (entrevistador-entrevistado) 

aconteceram as entrevistas, embora os pais/responsáveis pudessem ocupar o espaço 

aproximado de gravação de voz, caso julgassem necessário.  

Levando em consideração as minúcias da investigação realizada com crianças, julgou-

se importante discorrer sobre o percurso no campo, com a finalidade de aproximar o leitor à 

realidade que foi encontrada, ao mesmo tempo em que a partilha colabora noutros desenhos. 
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As coletas duraram cerca de três semanas devido à dificuldade de encontrar crianças 

brincando na rua ou em outros espaços públicos da cidade. Os primeiros bairros a oferecerem 

possibilidades concretas para a coleta foram Saudade e Salina, que são vizinhos 

geograficamente, totalizando 29 crianças das 38 que foram entrevistadas. Nos bairros da 

Glória e Vila Boa esperanças foram efetuadas seis visitas, porém não foram encontradas 

crianças brincando nas ruas no período desta etapa investigativa. 

Na tentativa de dialogar com a comunidade sobre o porquê das crianças não ocuparem 

a rua como espaço de vivências lúdicas e sociabilização com outros indivíduos, moradores 

alegaram que a criminalidade fortemente instaurada impede que a maioria dos pais não 

permita a exposição das crianças. Como resultado da baixa frequência nas ruas, responsáveis 

e pais estimulam brincadeiras e jogos dentro de casa, com a recepção de amigos no domicílio. 

Vale ressaltar que Vila Boa esperança dispõe de uma quadra municipal
2
 e ocorrência de 

projetos sociais com crianças, além de possuir parque e uma pracinha
3
 atrativos ao público do 

estudo. Porém, mediante critérios de exclusão, estes espaços não sofreram visita com intuito 

de coleta de dados.  

O bairro Independência detinha dois grupos de crianças que brincavam na rua, 

totalizando 9 crianças, que fecharam o total de entrevistados após consentimento necessário. 

Para além da dificuldade de encontrar crianças em ambientes públicos, existiram 

outras barreiras como a resistência de pais e responsáveis que, mesmo após explicações sobre 

a pesquisa e apresentação do pesquisador, detinham dúvida sobre a confiabilidade da 

pesquisa, na medida em que no imaginário social a formação do professor restringe-se apenas 

à sala de aula. 

Por fim, houve também as limitações naturais das crianças a expressar abertamente suas 

opiniões, pois nunca haviam participado de um processo de entrevista, com utilização de 

gravador, inclusive seis crianças solicitaram para responder por escrito. Quanto à descrição de 

atividades em três questões do roteiro de entrevista, as crianças explicavam-nas sem 

referência a gênero, utilizando termos como: as pessoas e os outros. 

Para fins de tratamento dos dados nos valemos da ideia de Bardin (2009) da análise de 

conteúdo, buscando categorizar e discutir aquilo que encontrássemos nas questões abertas, 

                                                           
2
 Um dos projetos realizado pela prefeitura em parceria com a secretaria de esporte e envolve futsal para a 

comunidade local, voltado para o público masculino infanto-juvenil.  
3
 A praça e o parque da comunidade encontram-se em condições de abandono e estão precisando de reformas 

para sua utilização a contento, segundo relatos. 
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com aporte de representações quantitativas de gráficos e quadros apesar do cunho qualitativo 

principal da investigação.  
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7 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Em decorrência dos dados alcançados através das entrevistas, buscou-se relacionar 

questões pertinentes à temática encontradas nas falas das crianças e discussões teóricas quanto 

ao processo de construção de identidade de gênero, a partir de traços da sociabilidade infantil.  

Afinal de contas, o que é ser menino, e o que é ser menina no século XXI? Esta é uma 

classificação que teve algumas evoluções ao longo da história da humanidade, mas que em 

suma traçaram de maneira detalhada os papéis sociais tachados como “adequados” para cada 

individuo os quais possuem órgãos genitais de formatos que se distinguem. E foi em busca de 

respostas que melhorassem nossa reflexão acerca desses conceitos que questionamos: Você 

consegue explicar o que é ser menina (o)?  

No que concerne às possibilidades de distinção entre meninos e meninas, foi unanime a 

tentativa das crianças em demonstrar diferenças significativas, conforme o gráfico 1 logo 

abaixo, expressadas em conceitos ou características que envolvem: vestimentas e acessórios 

(Nº: 36% apenas meninas), características físicas (Nº: 35% apenas meninas), papéis sociais 

(Nº: 10% apenas meninas), atitudes (Nº: 19% meninas e 50% dos meninos) e outros (Nº: 50% 

apenas meninos).  
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Gráfico 1 - Diferença entre meninos e meninas: 

 

 

Fonte: SILVA, K. M. R, (2017).  

Nota: Dados da pesquisa. 
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Nas falas a seguir é possível ilustrar a preocupação com a aparência, a qual deve ser 

representada pela estética dominante e legitimada como a imagem que se tem do que é ser 

mulher. Vê-se associação direta à sociedade do consumo, entrelaçando a imagem das meninas 

com as de bonecas barbeis (TOMÉ, 2011). 

(Informação Verbal)
4
 “Ser menina é muitas coisas, não é? Eu 

mesmo só gosto de ir para escola maquiada, usando óculos escuros, 

mas às vezes ser menina é algo bem complicado”.  

(Informação Verbal)
5
 “Ser menina é usar saia e roupas femininas, a 

gente usa vários acessórios diferentes dos meninos”.  

Corroborante, os reforços estabelecidos pela mídia quanto a noções de feminilidade 

associadas à moda, roupas, produtos de pele e maquiagem, tal como a ideia de que mulher 

deve estar sempre bem vestida, elegante, ter boas maneiras de se portar perante a sociedade, 

como encontrados nas “Dicas de moda da Barbie” 
6
. Quando os pais compram um produto 

para seus filhos, principalmente peças de roupas e acessórios, elas consomem também modos 

de ser e de estar no mundo. Ou seja, as estampas de personagens, cores e imagens são 

direcionadas para grupos específicos. Observando as vestes dos meninos, há uma variedade 

de estampas de personagens de super-heróis que simbolizam a força, a aventura, a agilidade, 

entre outras tantas habilidades, já para o mercado feminino, nos deparamos com estampas das 

personagens como Barbie, Hello Kitty e Moranguinho, que além de cores ressaltam, de 

maneira exacerbada, a rosa e o brilho. (SABAT, 2003). Nas falas das meninas que citam 

características físicas como expressão de feminilidade, o cabelo grande presente nas bonecas 

foi um referencial para adoção de seu estilo:  

(Informação Verbal)
7
: “Acho que o que nos diferencia 

mesmo dos meninos é ter cabelão grande e usar brincos”. 

 “O cabelo comprido sempre foi um atributo importante, na verdade, legendário, da 

feminilidade” (LURIE, 1997, p. 251). É possível perceber essa realidade inclusive nos contos 

de fadas onde o cabelo faz parte não apenas do figurino mais do imaginário da princesa ou 

heroína. A Rapunzel permanece como referência na atualidade e nas narrações infantis.  As 

madeixas compridas proporcionam significado tradicional de virgindade e ingenuidade 

romântica. A negação desse modelo de cabelo envolveria ligação erótica e passagem de outra 

                                                           
4
 Sujeito Nº 12, entrevistado no dia 5 de Outubro de 2017, às 15h40min. 

5
 Sujeito Nº 32, entrevistado no dia 25 de Outubro de 20017, às 16h20min. 

6
 Livro publicado pela Editora Fundamento em 2008, escrito por Fabiane Ariello. 

7
 Sujeito Nº 07, entrevistado no dia 7 de Outubro de 2017, às 16h00min 



29 
 

 

etapa da vida. As vestes e o comportamento relacionado ao cabelo têm marcas de instituições 

e tradições, como em monges e padres que tradicionalmente cortam-no rente ou até mesmo 

raspam a cabeça como sinal de celibato e autocontrole; da mesma forma que as freiras o 

escondem por completo.  

Apesar do percentual baixo em comparação às demais características, os conceitos 

relacionados ao desenvolvimento de papéis sociais também mereceram análise: 

(Informação Verbal):
8
 “Ser menina é brincar, e estudar muito, por que tem que estudar né? Se não, 

não vamos ser nada na vida”. 

(Informação Verbal)
9
: “Ser menina é brincar, arrumar a cama todo dia quando acordar e ajudar a mãe 

em casa”. 

(Informação Verbal)
10

: “Ser menina é ser esforçada em casa e na escola”. 

Na década de 1980 os papéis e as representações sociais ainda tinham o ranço da 

tradicionalidade, porém diversos fenômenos e movimentos sociais mudaram o perfil da 

família atual, onde o homem era único provedor e a mulher como única dona-de-casa e 

cuidora dos filhos (WAGNER et al., 2005).  É primordial esclarecer que essas transformações 

não ocorreram com a mesma frequência e/ou intensidade em todas as famílias, ainda 

perceptível à associação do conceito com o papel que mulher desempenhava antigamente, 

como únicas possibilidades. 

No que concerne às atitudes, 50% dos meninos expressaram mais enfaticamente a 

diferença de gêneros.   

(Informação Verbal)
11

 “Ser menina é ser cuidada muito bem pelos seus pais, em 

uma casa onde se tem proteção”. 

(Informação Verbal)
12

: “Ser menino é brincar muito e poder andar livre pelas 

ruas”. 

 

Nestes relatos há garantia de maior liberdade e permissividade para meninos saírem de 

casa, enquanto as meninas vivem em maior vigilância e segurança diante dos perigos. A 

perpetuação desta divisão na conduta reitera que menino não deve ser protegido e a menina 

ocupar o espaço social com limitações. Assim, as mulheres continuarão tratadas como objeto 

                                                           
8
 Sujeito Nº 34, entrevistado no dia 25 de Outubro de 2017, às 17h10min 

9
 Sujeito Nº 1, entrevistado no dia 3 de Outubro de 2017, às 15h50min 

10
 Sujeito Nº 20, entrevistado no dia 14 de Outubro de 2017 às 16h15min 

11
 Sujeito Nº 30, entrevistado no dia 25 de Outubro de 2017 às 15h05min 

12
  Sujeito Nº 09, entrevistado no dia 7 de Outubro de 2017 ás 17h18min 
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de posse, portanto, que precisa de domínio, além de ensinadas que sua guarda trata-se de um 

gesto de proteção. (ARILHA et al., 1998). 

  Referente à opção “outros” agruparam-se todos os discussos que não conseguiam 

explicar com um conceito ou mostrar características pertencentes a menino ou menina, a título 

de exemplo como “muito bom” e “legal”, totalizando três crianças (19% da opção Outros). 

Enquanto cinco crianças (31% agrupados no Outros) traziam como referência conceituações 

envolvendo exemplos de brincadeiras e jogos como fator determinante. Esta constatação 

reitera o papel das suas vivências lúdicas como significativas na construção da identidade, de 

diferenças e igualdades. Na fala das meninas o brincar com a boneca é exclusiva delas, 

enquanto na dos meninos o futebol e o brincar com carrinho pertencem a eles.  

Se, por um lado, meninas podem ter sua identidade de gênero questionada se 

praticam futebol, com meninos o mesmo ocorre, se eles não o fazem se não 

são fanáticos pelo seu time, se não têm um time. Meninos são como que 

obrigados a gostar de jogar futebol. Pais, mães, amigos, amigas e até 

educadores/as exercem uma "pressão social" para que pratiquem essa 

modalidade. Aqueles que não o fizerem podem ser vistos como femininos 

(VIANNA; FINCO 2009, p. 278). 

Além de o futebol colaborar simbolicamente na identidade do País, carrega sentidos e 

significados para aqueles que o acompanham e o praticam. Ainda sobre essa vivência que 

ganha destaque no grupo masculino, “saber jogar” é o principal argumento para demarcarem 

seu território e impedir que ele seja invadido pelas meninas, com reduzidas possibilidades 

para que elas também desenvolvam habilidades físicas e tenham novas experiências motoras: 

A educação que é dada as meninas as priva muitas vezes de certas 

brincadeiras. Não é que elas não se interessem, o problema é que elas não 

tiveram oportunidades de vivenciar, experimentar e se apropriarem ou não 

de certas habilidades de brincar (PAECHTER, 2013. p. 14). 

Porém, apesar das barreiras, três crianças citaram a participação da mulher no futebol, 

trazendo iniciativas de rupturas sociais e de gênero no esporte: 

(Informação Verbal):
13

 “O futebol é brincadeira de menino, mas hoje em dia já 

podemos ver muitas meninas que jogam futebol também, e é normal”. 

(Informação Verbal)
14

: “Eu sei que futebol é coisa de menino, mas de vez em 

quando eu brinco com minhas amigas”.  

(Informação Verbal)
15

: “As meninas até podem jogar bola, é só dividir time de 

meninos contra meninas, as meninas vão para baixo e menino vão para o lado de 

cima”. 

                                                           
13

 Sujeito Nº 11, entrevistado no dia 5 de Outubro de 2017, às 15h20min. 
14

 Sujeito Nº 07, entrevistado no dia 7 de Outubro de 2017, às 16h00min 
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Abaixo, segue quadro geral de jogos e brincadeiras preferidas nos três espaços de 

socialização do estudo: 

A escolha dos jogos e brincadeiras pela criança são pontos importantes de análise para 

refletir sobre as relações humanas na infância e a construção de identidade. É importante 

ressaltar que essas vivências lúdicas são entendidas como elementos culturais, portadores de 

significados e de um enredo social. Foi a partir dessa ideia que na tabela acima estão alocados 

os jogos e brincadeiras que as crianças mais vivenciam em seu tempo livre, a fim de 

problematizar a cerca dessas experiências e as possíveis repercussão que elas têm no seu 

desenvolvimento. 

Tabela 1 - Os jogos e brincadeiras mais vivenciados pelas crianças em seus espaços de 

sociabilidade. 

 

JOGOS E 

BRINCADEIRAS EM 

CASA 

JOGOS E 

BRINCADEIRAS NA 

ESCOLA 

JOGOS E 

BRINCADEIRAS NA RUA 

MENINAS MENINOS MENINAS MENINOS MENINAS MENINOS 

Brincadeira 

de papéis 

Nº: 15 

Jogar Bola 

 

N°: 8 

Queimado 

N° 8 

Jogar Bola 

Nº 12 

Queimado 

N°: 7 

Jogar Bola 

Nº: 12 

 

Pega-pega 

Nº: 4 

 

Pega-pega 

N°: 4 

 

Boneca 

Nº: 5 

 

Pega-Pega 

N°: 5 

 

Esconde-

esconde 

Nº: 7 

 

Pega-pega 

Nº: 5 

 

Fonte: SILVA, K. M. R, (2017).  

Nota: Dados da pesquisa. 

 

Percebe-se que em casa as meninas desempenham brincadeiras mais voltadas para 

imitação de papéis e funções, como de vendedora, cozinheira e mãe das bonecas. Enquanto 

nos outros espaços de sociabilidade como na escola e na rua, elas vivenciam jogos populares 

coletivos, os quais normalmente não sofrem distinção de gênero e meninos e meninas brincam 

juntos, mesmo que em equipes distintas. Os papéis sociais que são abordados durante as 

brincadeiras são uma síntese de atitudes, procedimentos, valores, conhecimentos e regras de 

comportamento, responsáveis por todo o processo de mediação entre o indivíduo e as demais 

pessoas em determinadas circunstâncias sociais (DUARTE, 2006). 

                                                                                                                                                                                     
15

 Sujeito Nº 30, entrevistado no dia 25 de Outubro de 2017 às 15h05min 
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Apesar de descrita como brincadeira exclusiva das meninas, exceto (Total Nº 3), 

meninos levantaram a possibilidade de rupturas, com a afirmação da conotação que não é a do 

cuidado e proteção. A sensibilidade não esteve presente na fala dos meninos como 

características atitudinais exclusiva das meninas: 

(Informação Verbal)
16

: “Quando brinco de boneca eu pego ela no colo, dou banho 

nela, visto as roupas, dou comida, faço essas coisas, como se ela fosse minha filha. 

(Informação Verbal)
17

: “Acho que os meninos podem brincar com as meninas de 

boneca, é só os meninos usarem um boneco. Às vezes pego o boneco e falo por ele, 

ou coloco ele para brigar”. 

 A interdição do choro, da afetividade e do cuidado é algo extremamente opressor 

para os homens. Existe um núcleo privado e intimo que deve ser preservado, escondido, 

esquecido, sob pena dele se expor a rotulações e ser tratado de fraco ou gay. Esquecendo mais 

uma vez da ideia de que o homem da sociedade moderna também é aquele que deve dividir as 

tarefas domésticas com sua parceira e de ter cuidado com os filhos. Nas palavras de Ortiz 

(1995, p.151), “o poder masculino representa definitivamente certos privilégios para o homem 

desde as sociedades patriarcais”. O homem sensível, doce e rosa renuncia voluntariamente 

esses privilégios (superioridade do macho) e é partidário da ampla igualdade entre homem e 

mulher. O poder, apontado por Ramirez (1989), seria a respeitabilidade, autoridade, 

invulnerabilidade, e demonstração de força. Fazer-se homem é processo que o converte em 

seu próprio opressor, exercendo sobre si mesmo a autovigilância sobre seus gostos, atitudes e 

comportamentos com receio de sofrer opressão da sociedade. 

 Atividades com bola recebeu predominância e a preferência dos meninos do estudo, 

especificamente o futebol. Como segunda opção os meninos trouxeram um jogo popular 

coletivo, denominado de pega-pega e suas variações. As meninas também apresentaram os 

jogos populares como segunda opção de suas vivências mais praticadas, destacando o pega-

pega, e esconde-esconde, e principalmente o queimado.  

O interesse esportivo tanto das meninas quanto dos meninos é influenciado, talvez, 

dentre outros fatores, pela oportunidade real de prática principalmente durante as aulas de 

educação física (VASCONCELOS, 1997). Conforme constatado nos dados obtidos, as 

meninas continuavam a preferir a queimada e outras atividades que não necessitavam de um 

repertório motor mais amplo.  No estudo de Teixeira (2001), sobre a cultura corporal das 

meninas, as mesmas foram questionadas se gostam das aulas de educação física e o que elas 
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 Sujeito Nº 35, entrevistado no dia 25 de Outubro de 2017, às 17h32min 
17

 Sujeito Nº 17, entrevistado no dia 14 de Outubro de 2017 às 14h54min 
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aprendiam com a disciplina, em comparação aos saberes desenvolvidos pelos meninos: na 

justificativa das meninas que elas gostavam das aulas porque elas se divertiam, porque elas 

aprendiam brincadeiras e jogos populares e porque havia professores legais. Já os meninos, 

justificavam que gostavam das aulas porque aprendiam sobre esportes, porque jogavam 

futebol e porque exercícios promoviam saúde e os faziam ficar forte. 

Vale justificar que não há recorrência de afirmação que meninas são excluídas do 

esporte apenas por questões de gênero, pois o critério de exclusão não é resultado do fato de 

ser mulher, mas pela falta de habilidade e fragilidade frente a demais colegas (VIANA, 2012). 

Contudo, os dados representam é que a educação corporal de meninos e meninas se diferem, a 

partir dos estímulos que lhe são propostos e pela divisão de tarefas, inclusive durante 

atividades lúdicas seja em qual for o espaço de sociabilidade, onde permeiam interferências e 

ações dos adultos, da mídia e de diversos outros fatores culturais. 

Durante a presença do pesquisador em campo e ao desencadear das entrevistas, 

percebeu-se que em algumas circunstâncias as crianças brincavam juntas, mas foi perceptível 

que havia constrangimento ao falar da frequência com que brincavam coletivamente, 

justificando por que brincavam, como se não fosse algo natural ou apropriado.  

Tabela 2 - Frequência com que meninos e meninas brincam juntos: Casa, Escola e Rua. 

CASA ESCOLA RUA 

Nunca Às Vezes Sempre Nunca Às Vezes  Sempre Nunca Às Vezes Sempre 

Meninos 

Nº: 2 

 

Nº: 8 

 

Nº: 6 

 

Nº: 4 

 

Nº: 8 

 

N°: 4 

 

N°: 8 

 

Nº: 4 

 

Nº: 4 

Meninas 

Nº: 4 

 

Nº: 10 

 

N°: 8 

 

Nº: 3 

 

Nº: 7 

 

Nº: 12 

 

N°:4 

 

N°: 11 

 

N°: 7 

15% 47% 36% 18% 39% 42% 28% 39% 31% 

 

Fonte: SILVA, K. M. R, (2017).  

Nota: Dados da pesquisa. 

 

A separação espacial de meninos e meninas constitui uma espécie de fronteira, que 

talvez seja mais fortemente sentida por aquelas crianças que querem participar de uma 

atividade controlada pelo outro sexo (THORNE, 1993). Quando as meninas e os meninos 

estão juntos, de forma descontraída e integrada, o sentido de gênero como fronteira muitas 

vezes se dissolve. Mas, outras vezes, as meninas e os meninos se reúnem de maneira que 

enfatizam suas oposições e habilidades. 
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A partir da análise da tabela a cima, percebe-se que mesmo colocando barreiras e 

distinções entre os gêneros nos questionamentos anteriores da entrevista, na maioria das vezes 

meninos e meninas agrupam-se entre si. No entanto é notório nesse estudo, que a rua foi o 

lugar de maior resistência por parte de meninas e meninos, o que pode estar atrelado a 

possíveis proibições e imposições de padrões de comportamento se tratando das meninas, e 

que para os meninos a rua é o espaço onde eles mais costumam marcar suas peladas, expondo 

comportamentos, habilidades e sentimentos:  

De acordo com Louro (1998) e Felipe (1999), a preocupação com a 

exposição aponta para a "obsessão com sexualidade normalizante": há uma 

vigilância exercida desde os primeiros anos de vida, para que se possa 

garantir a manutenção de uma masculinidade ou feminilidade considerada 

hegemônica. "Qualquer possibilidade de rompimento das fronteiras de 

gênero aponta para um campo da anormalidade" (FELIPE, 2000, p.123). 

É possível perceber que a escola apresentou grandes avanços em termos de rupturas de 

gênero, onde vários estudos apontam que a escola tem servido até hoje para manutenção e 

reprodução das desigualdades sociais (BOURDIEU, 1998). Levando em consideração o 

quantitativo de crianças que alegou brincar coletivamente sempre ou às vezes na escola, 

totalizando (81%) que é um quantitativo bastante relevante, apesar das crianças não inferir a 

atuação de outros atores na construção de uma educação para diversidade como gestores e 

professores, já se visualiza uma nova configuração social neste espaço.  Ainda sobre essa 

discussão procuramos desvelar se as crianças que não eram oportunizadas de brincar 

coletivamente com pessoas do sexo oposto eram às mesmas que apontaram na entrevista já ter 

recebido reclamação de um adulto e por querer brincar com crianças de outro sexo ou de 

brincadeiras consideradas inapropriadas, apontadas na tabela abaixo: 

Tabela 3 - Percentual de crianças que já receberam reclamação por quer brincar com 

indivíduos do sexo oposto. 

    CASA                                             ESCOLA                                      RUA 

MENINAS SIM 

N°: 5 

 

NÃO 

Nº: 17 
SIM 

N°: 5 
NÃO 

Nº:17 
SIM 

N°: 5 
NÃO 

N°:17 

MENINOS N°: 4 

 

N°: 12 N°: 4 N°: 12 N°: 4 N°: 12 

PORCENTAGEM 23% 76% 23% 76% 23% 76% 

 

Fonte: SILVA, K. M. R, (2017).  

Nota: Dados da pesquisa. 
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De modo geral nessa investigação não houve a predominância de intervenções dos 

adultos por meio de reclamações ou reforços negativos com as crianças que desejavam brincar 

juntas. Mas foi notório que as mesmas crianças que alegaram já ter recebido reclamação em 

casa, são as mesmas que na sua casa meninos e meninas nunca brincam juntos. Também são 

as mesmas que receberam reclamação em pelo menos outro espaço de sociabilidade.   

As crianças que alegaram já ter recebido reclamação na escola, do total de nove, três 

disseram que meninos e meninas nunca podem brincar juntos na escola onde estudam, e seis 

disseram que às vezes lhe são permitidos brincar todos juntos, destacando-se a vivência de 

brincadeiras, onde o queimado novamente aparece como principal jogo. Enquanto dos doze 

sujeitos que alegaram nunca brincarem com crianças do sexo oposto na rua, nove já 

receberam reclamação de um superior. 

Embora na maioria das colocações feitas pelas próprias crianças elas não sofram 

repressão dos pais caso desejem interagir com o coletivo ou participar de brincadeiras 

consideradas apropriadas para outro gênero, inúmeros estudos ainda apontam que, sobretudo 

os pais têm importância fundamental no que diz respeito à formação da identidade de gênero 

das crianças, sendo apontados, ainda, como os maiores responsáveis pelo desenvolvimento 

dos estereótipos de papel de gênero de seus filhos (PELLETT; IGNICO, 1993). 

Aparentemente há certa pressão social em cima não só das crianças mais dos pais 

também, para que selecionem jogos, brincadeiras e brinquedos que só permitam seus filhos 

reproduzirem comportamentos “apropriados” e “específicos” a um sexo mais do que outro 

(CALDERA; HUSTON; O’BRIEN, 1989). 

Ao preferir participar de atividades definidas por padrões sociais como “inadequadas” 

para seu gênero, esta ação irá desencadear preocupações, medos e angústias naqueles que 

presenciam este momento, seja um educador, pais ou responsável.  Uma vez que por vezes 

escutamos, por exemplo, que, a partir da brincadeira com bonecas, o menino irá se tornar 

“gay”. Por que, ao invés do medo da homossexualidade, não se consegue enxergar, a 

possibilidade de os meninos se tornarem pais que cuidam bem de seus filhos? 

Por fim foram questionadas as crianças se existia brincadeiras especificas para seu 

gênero, caso a resposta fosse sim, se haviam possibilidade de pessoas do sexo oposto poder 
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participar. O gráfico seguinte representa o quantitativo de crianças que concordava com as 

diferenças dos papéis sexuais por meio da brincadeira, e das que discordavam: 

Gráfico 2 - Existe brincadeira só de menino ou só de menina? 

 
 
Fonte: SILVA, K. M. R, (2017).  

Nota: Dados da pesquisa. 

 

Foi visto que 72% das meninas confirmaram a separação dos gêneros em algumas 

vivências lúdicas sendo as brincadeiras de boneca, maquiagem e salão de beleza os principais 

destaques na fala das meninas de impossibilidade dos meninos se apropriarem destas 

brincadeiras, havendo muita resistência por parte das mesmas, sem apresentação de 

estratégias para rupturas para que os meninos pudessem participar dessas atividades. E 27% 

disseram não, que todos podiam brincar de tudo que quisessem e gostassem. Dentre as falas 

das meninas que disseram sim, se destacaram:  

(Informação Verbal)
18

: “É por que tem muita mãe que não gosta de ver seu filho 

brincando com meninas né? Ou meninas que vai brincar com as coisas de menino, 

mais eu gosto de todas as brincadeiras mesmo assim”. 

(Informação Verbal)
19

: “Não, algumas brincadeiras não podem nunca, menino não 

pode brincar de salão e maquiagem, por que é muito absurdo menino brincar com 

algumas coisas”. 

                                                           
18

 Sujeito Nº 07, entrevistado no dia 7 de Outubro de 2017, às 16h00min 
19

 Sujeito Nº 20, entrevistado no dia 14 de Outubro de 2017 às 16h15min 
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(Informação Verbal)
20

: “Isso não pode não, por que os pais vão acabar reclamando 

com a pessoa”. 

Há um elemento em comum dentre a maioria das falas, elas nos mostram como os pais 

tem significância na construção social dos pequenos, podendo auxiliar desde cedo de maneira 

positiva com uma educação para a valorização das diferenças e um projeto de sociedade mais 

humanizada, bem como também reforçar estereótipos, colocando barreiras muito profundas 

entre meninos e meninas que apenas estão se descobrindo e descobrindo o mundo ao seu 

redor.  

Em relação às entrevistas dos meninos 50% responderam que “Sim”, existem 

diferentes jogos e brincadeiras, a partir do gênero especifico, citando como as principais 

brincadeiras de menino: Futebol, pipa, carrinho e bola de gude, e que as meninas não podiam 

participar. Enquanto os outros 50% responderam que não. Aos que disseram que existia 

barreira de gênero, perguntamos se existiam possibilidades de ruptura e apenas 18,75% deles 

apresentaram retorno positivo, das três falas colocadas, duas seguem a mesma linha: 

(Informação Verbal)
21

: “Eu acredito que sim, se eles realmente quiserem brincar 

juntos, pode. Eu só não sei como”.  

(Informação Verbal)
22

: “Se eles quiserem, todos brincam juntos sim”. 

Para o desfecho da última problemática da entrevista e do estudo de modo geral, ficou 

evidente que algumas crianças usavam seu poder de argumentação, apresentando possibilidades de 

ruptura. Outras, nem se quer tentavam negociação; simplesmente negligenciava a participação de 

indivíduos do outro sexo, o que denota relações de poder que se formam durante essa faixa etária, 

como já foi demonstrado anteriormente. 

Pequenas mudanças no discurso fazem a diferença se for feito uso de uma 

representação mais justa e igualitária de gênero. Rupturas são estratégias importantes para a 

diminuição do determinismo biológico, da dominação masculina, da violência contra a mulher 

e dos jogos binários de poder, pois quebram processos históricos baseados no reforço de 

estereótipos. (VIEGAS, 2017). 

A entrevista realizada nos serve não no sentido de confrontar ou manifestar o discurso 

dos sujeitos e a realidade vivida, mais antes de tudo como possibilidade de perceber como as 

subjetividades são operacionalizadas na nossa sociedade. A narrativa de cada sujeito 

entrevistado mostra o envolvimento com o projeto pessoal e seus significados, dessa maneira 

o olhar do pesquisador pode desvelar o descompasso entre discurso e pratica para perceber a 

complexidade dos sujeitos em meio a suas interações sociais. 

                                                           
20

 Sujeito Nº 19, entrevistado no dia 14 de Outubro de 2017 às 15h53min 
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 Sujeito Nº 14, entrevistado no dia 5 de Outubro de 2017 às 17h20min 
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8 CONCLUSÃO 

Apesar da expansão e consolidação das teorias feministas e de pesquisas sobre gênero nos 

últimos anos, ainda são poucos autores que se arriscam analiticamente a teorizar a cerca de 

gênero e sexualidade durante o período da infância, principalmente no seio educacional. 

Desafio lançado e exige-nos mergulho! 

Este estudo procurou investigar narrativas infantis frente às relações de gênero a partir de 

jogos e brincadeiras. Além de discutir a construção da identidade da sociedade atual, a partir 

de conceitos de masculinidade e feminilidade, colocadas pelas crianças, preocupou-se em 

apontar inferências relacionadas aos pais, comunitários e educadores no estabelecimento das 

relações entre meninos e meninas. 

Destaca-se no estudo que, entre as crianças, ser menino e ser menina não está relacionado 

com o aparato anatômico, mas com diversas características constituídas a partir do projeto de 

sociedade no qual estão inseridos, com concepções que são aprendidas e internalizadas 

através da sociabilidade. A classificação “menina” e “menino”, envolve, deste modo, uma 

série de comportamentos, responsabilidades e atributos que se diferem. 

No tocante aos jogos brincadeiras foi visto que, apesar da resistência dos meninos para 

que as meninas participassem do futebol enquanto predominante nas suas preferências, elas 

exercem maior evitação quanto à participação deles em brincadeiras exclusivas, não abrindo 

espaço para rupturas mediante falas.  A inserção das meninas no futebol pode significar 

integração e aprendizagem de valores e habilidades, inclusive pela constatação da própria 

resistência de outras meninas na formação de seus próprios times. Mesmo brincando 

coletivamente em diversas situações as crianças fundamentam-se nas características de 

masculinidades e feminilidades como elementos divisores, buscando impedimentos taxativos.  

Os jogos populares como queimado, esconde-esconde e pega-pega foram unânimes como 

segunda opção de vivências lúdicas das crianças no seu tempo livre, nos três espaços de 

socialização institucionalizados. Neste sentido, reitera-se que esta modalidade de jogos 

assume elevada possibilidade de rupturas de gênero e sexualidade na infância, na medida em 

que é necessário descontruir a lógica binária na apresentação das coisas e do mundo dentro 

do universo infantil. Enquanto os jogos e brincadeiras forem associados a significados de 

masculinidades e feminilidades de forma hierárquica, estaremos apresentando as crianças 

uma sociedade que perpetua a exclusão social. 

Concluímos que existem muitos masculinos e femininos, masculinidades e feminilidades, 

por que existem maneiras singulares, próprias de cada um e de cada uma, de se apresentarem 

ao mundo revelando a sua intencionalidade, jeito de ser, ou jeito de querer ser, e, neste traço, 

suas subjetividades. Portanto, faz-se necessário a criação de sujeitos sociais tolerantes, 

comprometidos com o exercício cidadão, de respeito à diversidade e da diferença. 
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Apesar de considerarmos que os dados encontrados não são suficientes para o remate de 

um sistema de gênero nas vivências lúdicas das crianças, finaliza-se este relatório como 

colaboração junto a demais laboros nesta área de pesquisa, no que concerne a formação 

humana, em especial na infância. 

Apontando para adiante, sugerimos maior aproximação do pesquisador junto às crianças 

para maior conforto nos momentos de entrevistas, permitindo construção de diário de campo 

proveniente de observações, tornando mais fácil a identificação de lacunas e contradições 

entre o que foi observável e o que foi dito pelos pequenos. Até mesmo para verificam in loco 

como as crianças constituem suas negociações e exercem poder sobre as outras, além de 

rupturas e tentativas de conviver coletivamente. 
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ANEXO A - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO-CAV 

EDUCAÇÃO FÍSICA – LICENCIATURA 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

(PARA RESPONSÁVEL LEGAL PELO MENOR DE 18 ANOS) 

 

Solicitamos a sua autorização para convidar o (a) menor que está sob sua responsabilidade 

___________________________________________ para participar, como voluntário (a), da 

pesquisa JOGOS E BRINCADEIRAS NA CULTURA INFANTIL – UM ESTUDO 

ENVOLVENDO AS RELAÇÕES DE GÊNERO NO MUNÍCIPIO DE LAGOA DE 

ITAENGA-PE. Esta pesquisa é da responsabilidade da professora da Universidade Federal de 

Pernambuco Hercília Melo do Nascimento, Telefone: 81 9.9649-2111, e-mail: hercilia-

melo@hotmail.com, orientadora do Trabalho de Conclusão de Curso da graduanda Karoliny 

Meirelles Ramos Silva (Residente na Rua Maria de Lourdes Macedo; n° 70, Cep: 55840-000 

bairro: Independência; Celular; (81) 996765161; E-mail: karolinymeirelles42@gmail.com 

 Caso este Termo de Consentimento contenha informações que não lhe sejam 

compreensível, as dúvidas podem ser tiradas com o pesquisador que está lhe consultando 

sobre sua participação e apenas ao final, quando todos os esclarecimentos forem dados, caso 

concorde que o (a) menor faça parte do estudo pedimos que rubrique as folhas e assine ao 

final deste documento, que está em duas vias, uma via lhe será entregue e a outra ficará com o 

pesquisador responsável.  

Caso não concorde, não haverá penalização nem para o (a) Sr (a) nem para o/a 

voluntário/a que está sob sua responsabilidade, bem como será possível ao/a sr. (a) retirar o 

consentimento a qualquer momento, também sem nenhuma penalidade.  
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INFORMAÇÕES SOBRE A PESQUISA: 

A pesquisa tem por objetivo analisar narrativas infantis a partir dos jogos e 

brincadeiras em Lagoa de Itaenga-P 

.,,,,,,,,,,,,0e, no tocante as relações de gênero em três espaços de sociabilidade: 

domicilio, escola e rua. Justifica-se para realização deste estudo questões intrigantes e 

essenciais para os debates educacionais e entre algumas delas destacam-se o interesse de 

desvelar o fenômeno jogo associadas às relações de gênero que o atravessam e por vezes 

delimitam as experiências de crianças e jovens em seus principais espaços de sociabilidade Os 

dados serão coletados através da técnica de entrevista, com a duração de aproximadamente de 

20 a 30 minutos com a utilização dos seguintes materiais: gravador de voz, caneta e caderno 

com roteiro de entrevistas. O voluntário poderá escolher o local onde deseja e julga mais 

adequado realizar a entrevista. Caso venha acontecer algum desconforto ou condição adversa, 

os pesquisadores devem ser informados e são responsáveis por amenizar a situação e 

ressarcimento de despesas, se necessário. 

As informações desta pesquisa serão confidenciais e serão divulgadas apenas em 

eventos ou publicações científicas, não havendo identificação dos voluntários, a não ser entre 

os responsáveis pelo estudo, sendo assegurado o sigilo sobre a participação do/a voluntário 

(a).  A sua imagem estará preservada e a privacidade garantida.Os dados coletados nesta 

pesquisa gravações e entrevistas, ficarão armazenados em computador pessoal, sob a 

responsabilidade dos pesquisadores e da orientadora, no endereço acima, pelo período de 

mínimo 5 anos.O (a) senhor (a) não pagará nada e nem receberá nenhum pagamento para 

ele/ela participar desta pesquisa, pois deve ser de forma voluntária, mas fica também 

garantida a indenização em casos de danos, comprovadamente decorrentes da participação 

dele/a na pesquisa, conforme decisão judicial ou extrajudicial. Se houver necessidade, as 

despesas para a participação serão assumidas pelos pesquisadores (ressarcimento com 

transporte e alimentação).  

Está assegurado ao participante da pesquisa o retorno social através de seus produtos.

 Em caso de dúvidas relacionadas aos aspectos éticos deste estudo, você poderá 

consultar o Comitê de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos da UFPE no endereço: 

(Avenida da Engenharia s/n – Prédio do CCS - 1º Andar, sala 4 - Cidade Universitária, 

Recife-PE, CEP: 50740-600, Tel.: (81) 2126.8588 – e-mail: cepccs@ufpe.br). 

A qualquer tempo, os pesquisadores aqui mencionados estarão à disposição para 

dirimir questões e prestar informações sobre o estudo. 

 

________________________________________________________________ 

Assinatura do pesquisador (a)  
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CONSENTIMENTO DO RESPONSÁVEL PARA A PARTICIPAÇÃO DO/A VOLUNTÁRIO 

 

Eu, _____________________________________, CPF_________________, abaixo assinado, 

responsável por _______________________________, autorizo a sua participação no estudo 

__________________________________ como voluntário (a). Fui devidamente informado (a) e 

esclarecido (a) pelo (a) pesquisador (a) sobre a pesquisa, os procedimentos nela envolvidos, assim 

como os possíveis riscos e benefícios decorrentes da participação dele (a). Foi-me garantido que posso 

retirar o meu consentimento a qualquer momento, sem que isto leve a qualquer penalidade (ou 

interrupção de seu acompanhamento/ assistência/tratamento) para mim ou para o (a) menor em 

questão.  

Local e data __________________ 

Assinatura do (da) responsável: __________________________ 

Presenciamos a solicitação de consentimento, esclarecimentos sobre a pesquisa e aceite do  

sujeito em participar.  

02 testemunhas (não ligadas à equipe de pesquisadores): 

 

Nome: Nome: 

Assinatura: Assinatura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impressão 

Digital 

(opcional) 
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ANEXO B - TERMO DE COMPROMISSO E CONFIDENCIALIDADE 

 

Título do projeto:  JOGOS E BRINCADEIRAS NA CULTURA INFANTIL – UM ESTUDO 

ENVOLVENDO AS RELAÇÕES DE GÊNERO NO MUNÍCIPIO DE LAGOA DE 

ITAENGA-PE. 

Pesquisador responsável: Karoliny Meirelles Ramos Silva 

Instituição/Departamento de origem do pesquisador: Universidade Federal de Pernambuco 

Telefone para contato: (81) 996765161 

E-mail: karolinymeirelles42@gmail.com 

 

O pesquisador do projeto acima identificado assume o compromisso de: 

 

 Preservar o sigilo e a privacidade dos voluntários cujos dados (Entrevistas) serão 

estudados; 

 Assegurar que as informações das entrevistas serão utilizadas, única e exclusivamente, 

para a execução do projeto em questão; 

 Assegurar que os resultados da pesquisa somente serão divulgados de forma anônima, 

não sendo usadas iniciais ou quaisquer outras indicações que possam identificar o 

voluntário da pesquisa. 
 

O pesquisador declara que os dados coletados nesta pesquisa (gravações e entrevistas), ficarão 

armazenados em pastas de arquivo e computador pessoal, sob a responsabilidade do (pesquisador e 

Orientador), no endereço (R. Alto do Reservatório, S/n - Bela Vista, Vitória de Santo Antão - PE, 

55608-680), pelo período de mínimo 5 anos. 

 O Pesquisador declara, ainda, que a pesquisa só será iniciada após a avaliação e aprovação 

do Comitê de Ética e Pesquisa Envolvendo Seres Humanos, do Centro de Ciências da Saúde, da 

Universidade Federal de Pernambuco – CEP/CCS/UFPE. 

  

Recife, ............ de ............................... de 20..... . 

 

________________________________ 

Assinatura Pesquisador Responsável 
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APENDICE A - ROTEIRO DE ENTREVISTA 
  

1 Identificação 

 Idade 

 Sexo 

 Série e escola 

 Composição familiar (Com quem reside) 
 

 2 Conceito: 

 Você consegue explicar o que é ser menino (a)? 

 

3 Jogo em casa 
 Quais jogos que você mais brinca em casa? ___________________________________ 

 Como se brinca? ________________________________________________________ 

 Na sua casa meninos e meninas brincam juntos? 

 

Nunca (  )  Às vezes (  )  Sempre (  ) 

 Já recebeu reclamação em casa por querer brincar com meninas (os)?  

 

Sim  (   )    Não (   ) 

 

 4 Jogos na escola 

 Quais as brincadeiras mais frequentes na sua escola? ____________________________ 

 Como se brinca? _________________________________________________________- 

 Na sua escola, meninos e meninas podem brincar juntos? 

 

Nunca (  ) Às vezes (  ) Sempre (  ) 

 Já recebeu reclamação na escola por querer brincar com meninas (os)?  

 

Sim  (   )    Não (   ) 

 

5 Jogos na rua 
 Quais os jogos que você mais se diverte brincando na rua? _________________________ 

 Como se brinca? ___________________________________________________________ 

 Na sua rua, os meninos e as meninas brincam juntos? 

 

Nunca (  )  Às vezes (  )  Sempre  (  ) 

 Já recebeu reclamação na sua rua por querer brincar com meninas (os)?  

 

Sim  (   )    Não (   ) 

 

Opiniões finais: 
 

Existe brincadeira só de menino (a)?  _______________ 

 

Existe maneira de as (os) meninas (os) conseguirem participar destas brincadeiras? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 




