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RESUMO 

 

Nos últimos anos vivenciamos um movimento social, relacionado às reflexões 

sobre conteúdos de gênero, abrangendo uma diversidade de temas e questões, 

as quais também dizem respeito ao contexto escolar e aos processos de ensino 

e aprendizagens. Desse modo, nesta investigação procurou-se entender os 

processos de assimilação e transmissão dos conteúdos das relações sociais de 

gênero, vivenciados por meninas e meninos do 1º Ciclo do Ensino Fundamental 

da Rede Municipal do Recife, no contexto da sala de aula, bem como, o sentido 

atribuído a esses conteúdos. Assim, este estudo teve como objetivos: captar a 

dinâmica das relações sociais de gênero que se expressam e se materializam 

nas vivências do contexto da sala de aula; compreender o sentido que meninas 

e meninos atribuem a essas relações; e, confrontar o conhecimento já produzido 

acerca dessas relações com o das práticas educativas nesse contexto. Na 

revisão da literatura, no que se refere a esse conhecimento, buscou-se 

apreender a concepção de criança dos séculos XII ao XIX, o lugar de meninas e 

meninos na história da educação brasileira, e, concepções de desenvolvimento 

humano, especialmente, em referência à infância. Para realizar esse intento, 

buscou-se através das técnicas de observação participante, e de entrevistas 

semi-estruturadas, dirigidas aos sujeitos de pesquisa, atender às questões: 

Como meninas e meninos estão configurando as relações sociais de gênero no 

contexto escolar? Que sentido têm para meninas e meninos as relações sociais 

de gênero presentes no contexto da sala de aula? Os resultados encontrados 



  
 

indicam que, o lugar dessas meninas e desses meninos está marcado pelas 

diferenças sociais, culturais e de gênero, apontando também para o fato de que 

essas crianças estão assimilando e transmitindo os elementos definidores da 

feminilidade e masculinidade de forma estereotipada. Além disso, a discussão e 

reflexão sobre os conteúdos que se referem à categoria gênero ainda não 

adentraram de forma consistente na prática educativa da sala de aula da escola 

campo de pesquisa. 



  
 

 

 

 

RESUMÉ 

 

 

Dans les 20 dernières années, il y a eu um fort mouvement social lié aux 

refléxions sur les “gendres”, recouvrant une pluralité de sujet et de questions 

liées, elles-aussi, au contexte scolaire et aux processus d´enseignement et 

d´apprentissage. Dans cette enquête nous avons cherché à comprendre les 

processus d´assimilation et de transmission de contenus liés aux rapports 

sociaux de “gendre”, vécus par les filles et les garçons de l´enseignement 

fondamental du réseau scolaire de Recife, et dans le contexte de la salle de 

classe, aussi bien que dans le sens attribué à ces contenus. Cette étude a 

comme objetif de saisir la dynamique des rapport de ‘gendre’ qui s´expriment et 

prennent leur substance dans les salles de classe; comprendre le sens que les 

filles et les garçons donnent à ces rapports; comparer cette connaissance dejà 

construite avec les pratiques éducatives. Dans les notes bibliographiques, en ce 

qui concerne cette connaissance, on a cherché à comprendre la conception de 

l´enfant au XII et au XIX siècles, la place des filles et des garçons dans l´histoire 

de l´education brésilienneet, les conceptions de developpement humain, 

spécialement  em réference à l´enfance. Em vue de réaliser cet objectif, on a 

cherché à travers les techniques d´observation participative et à travers les 

questionnaires et les entretiens semi-structurés adressés aux sujets de la 

recherche, des questions comme telles que: comment les filles et les garçons 



  
 

comprennent-ils  les raports de gendre dans le contexte scolaire? Quel sens 

prennet-ils chez les uns et les autres? Les résultats trouvés montrent que la 

place de ces enfants est marquée par les différences sociales, de culture et de 

gendre et montrent, aussi, que les enfants assimilent et transmettent les valeurs 

relatives à la masculinité et à la feminilité, En outre, la discussion et la refléxion 

sur les contenus concernant la catégorie de “gendre” n´ont pas pris une place de 

choix dans la pratique éducative que nous avons observe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Raposa e a Cegonha 

 
A Raposa e a Cegonha mantinham boas relações sociais e afetivas; além de 

comadres, pareciam ser amigas sinceras. Certo dia, a Raposa convidou a comadre 
Cegonha para jantar. A Cegonha ficou toda contente e aceitou o convite. Quando 

chegou a hora dirigiu-se à casa da Raposa. 
A Raposa estava fazendo o jantar quando a Cegonha chegou. Sentaram-se 

à mesa e a Cegonha percebeu que a Raposa tinha posto a sopa em duas grandes 
vasilhas rasas. Para a Raposa foi tudo muito fácil. Contudo, para Cegonha, com 
seu bico, muito comprido e fino pôde, apenas, molhar a ponta do bico e saiu dali 

com muita fome. 
No dia seguinte, a Raposa e a Cegonha voltaram a encontrar-se. A 

Cegonha, então, convidou a Raposa para jantar em sua casa como forma de 
retribuir a visita que havia feito a comadre e amiga. 

A Cegonha também fez uma sopa e serviu em uma vasilha de pescoço 
comprido e boca estreita. Com seu bico comprido e fino a Cegonha comeu a sua 

sopa com toda facilidade. Já a Raposa, com seu focinho mais largo que o gargalho 
da vasilha não comeu nada. Tudo o que ela conseguiu foi lamber a parte externa 

da vasilha e voltou para casa com fome. No caminho de volta para casa, a Raposa 
ia toda chateada porque a cegonha tinha-lhe pago na mesma moeda. 

 

Fábulas de Esopo. 



 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
INTRODUÇÃO 
 

A nossa memória de longo prazo guarda vestígios de eventos que 

são definidos por momentos de fragilidade ou de conforto emocional. Ela 

também recupera algumas informações e trouxe à lembrança alguns 

acontecimentos vivenciados durante a infância e que emergiram, recentemente, 

à memória. Um deles diz respeito à linguagem escrita no livro de Admissão ao 

Ginásio daquela época e a fala da professora. Lembro-me com clareza da 

situação vivida. Enquanto a professora se ocupava das atividades de sua prática 

pedagógica, eu ficava lendo o livro, especialmente a parte que se referia à 

disciplina de História. Nessa leitura, observava que sempre havia a ausência das 

palavras mulher e criança. Percebia, também, essa invisibilidade, no discurso 

falado da professora. Um dia perguntei-lhe sobre o fato e sua resposta foi de que 

ao falar a palavra homem também se referia à mulher e à criança.  

Um outro evento refere-se à questão de cor. Como o grupo era 

formado só por meninas não havia distinção de sexo, mas, sim, de cor. O que 

tínhamos em comum era a extrema pobreza e orfandade. A primeira, na maioria 

das vezes, era decorrência da segunda. Pelo fato de sermos todas nós oriundas 

de famílias muito pobres e órfãs de pai ou de mãe e, em alguns casos, dos dois, 

a nossa cor da pele era bem variada: meninas de pele branca com olhos claros 

ou pretos e cabelos lisos; meninas de pele morena clara ou escura com cabelo 
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liso; meninas de pele negra com cabelo encarapinhado (expressão utilizada por  

Ralph Linton, 1981). Havia entre nós, várias negras, entre elas, uma, chamada 

Iara, cujo nome, por ser incomum, era difícil de ser esquecido. Éramos muito 

amigas e estávamos sempre juntas. Para mim, ela era uma menina doce e 

meiga; e foram esses atributos que nos aproximou. 

 Houve duas situações em que ela se sentiu discriminada por causa 

de sua cor. Uma delas foi quando fomos a um piquenique. O local do passeio 

não vem à memória; lembro, apenas, que fomos em cima de um caminhão. 

Como estava fazendo sol íamos todas em pé, ocupando todo espaço livre da 

carroceria do mesmo. Ela e eu ficamos encostadas na grade do caminhão, do 

lado do motorista, viradas para a estrada, admirando a paisagem. Lá pelas 

tantas ela se queixou de uma pedrada, dizendo que só haviam jogado a pedra 

nela porque ela era negra. Então, contra-argumentei dizendo que não era bem 

assim. Alguém jogou a pedra, e como o caminhão estava em movimento 

coincidiu de bater nela, e que poderia ter batido em mim, também. 

 Uma outra situação foi quando a professora perguntou para a turma 

quem queria representar as personagens de algumas fábulas do livro. Ofereci-

me e chamei Iara para ser meu par. Escolhemos a fábula: A Raposa e a 

Cegonha, cuja moral era: Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Ou 

seja, não devemos fazer aos outros aquilo que não gostaríamos que fizessem 

conosco. Decoramos o texto, só que, durante o ensaio da fábula, Iara riu o 

tempo todo. Depois do ensaio a professora nos dispensou. Então, Iara 

conversando comigo disse que ela havia nos dispensado pelo fato de ela, Iara, 

ser negra. Eu disse que não; era, apenas, porque ela havia rido muito e que a 

professora não podia agir assim porque estudávamos em um colégio de freiras e 

que ia contra a vontade de Jesus que amava todas as crianças. Minutos depois, 

a professora perguntou se eu queria representar a fábula na festa que ia se 
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realizar. Respondi que sim. Então, ela mandou que eu escolhesse outra menina 

para se apresentar comigo. Respondi que só queria representar se fosse com 

Iara. Como a professora não permitiu, eu disse que não queria e Iara, mais uma 

vez, se sentiu discriminada dizendo: “Eu não disse, é só porque eu sou negra”. 

Só agora, é que me dou conta dos valores que construí e re-elaborei a partir da 

moral daquela fábula. Não há melhor juiz do que a nossa própria consciência. 

Quando eu pensava, comigo mesma, que não deveria fazer aos outros aquilo 

que não gostaria que fizessem comigo, estava, na verdade, agindo de acordo 

com valores morais aprendidos na vivência de situações da realidade objetiva. 

Assim, fui configurando os conteúdos da minha humana docência a partir dos 

processos de construção e re-elaboração dos valores, dos saberes, das idéias, 

dos conceitos, das atitudes, dos procedimentos socializados e vivenciados junto 

a meus pares, às freiras e professoras durante minha escolarização inicial.  

Então, por que humana docência de meninas e meninos? Porque, 

no entender de Miguel G. Arroyo (2000, p. 53), “... não nascemos humanos, nos 

fazemos”. Ou seja, aprendemos a ser humanos na convivência relacional que 

mantemos com os outros sociais. Assim, independentemente de nossa vontade, 

passamos por longos processos de aprendizagem que nos humanizará. Ao 

nascermos, somos paulatinamente introduzidos nos conteúdos da cultura de 

nossos antepassados através dos processos de ensino intencional e de 

observação da vida diária. Logo, aprendemos a ser humanos e, nesse processo 

de aprendizagem, corremos o risco de acertar ou fracassar. Então, embora de 

maneira incipiente, o meu pensar e refletir sobre discriminação, submissão e 

poder, dentre tantas outras questões que já naquela época me inquietavam, 

foram forjando os conteúdos de minha subjetividade, de minha humana 

docência.  
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Assim, a minha condição de mulher; o meu adentratamento 

profissional – com formação acadêmica no magistério de 2º grau, Licenciaturas 

em Economia Doméstica e em Pedagogia – no espaço escolar, marcado por 

diferenças afetivas e sócio-culturais, e a atuação no ensino das séries iniciais 

(hoje, ciclos do Ensino Fundamental) guiaram a minha escolha para trabalhar 

com as relações sociais de gênero presentes no contexto escolar. 

 O processo de construção do objeto desta pesquisa passou por 

momentos de indecisões emocionais no que se referem aos sujeitos da  mesma, 

incertezas intelectuais que dizem respeito à capacidade de mobilizar os 

conteúdos cognitivos, procedimentais e atitudinais internalizados, no sentido de 

ter competência para dar conta do empreendimento da investigação e, por fim, 

fragilidades epistemológicas no que diz respeito à apreensão das teorias que 

embasam os conteúdos do desenvolvimento humano ligados, especificamente, 

aos aspectos afetivo e sócio-cultural. 

As inquietações suscitadas pelas interações sociais vivenciadas por 

meninas e meninos no contexto da sala de aula, e em outros contextos sociais 

da escola, tinham como ponto de convergência as relações sociais de gênero. 

A preferência pela análise dessa problemática, presente no contexto 

escolar, nasceu da aproximação com o tema desde o final dos anos da década 

de 1980 e início dos anos de 1990, e com a observação diária da prática 

pedagógica vivenciada pelas meninas e meninos no espaço institucional da 

escola. Assim, a opção por meninas e meninos do 1º Ciclo – 1º Ano – do ensino 

fundamental se deu após a palestra proferida pelo professor Miguel G. Arroyo, 

em 08/03/02, para professoras e professores coordenadores da Rede Municipal 

de Ensino do Recife. Nesse encontro ele chamava a atenção para os seguintes 

pontos, dentre outros: o que orienta a prática pedagógica são valores, 
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concepções, sentimentos, emoções, conceitos, preconceitos e não teorias; o 

olhar da escola não é para educandas e educandos, e sim, para os conteúdos 

cognitivos; logo, devemos colocar aquelas e aqueles no centro de nossas 

preocupações; devemos olhar a educanda e o educando como seres humanos 

em desenvolvimento, em construção, em formação; logo, ter uma visão 

totalizante deles e delas, pois, estão desenvolvendo suas mentes como sujeitos 

cognitivos, éticos, estéticos, corpóreos, com a sua cultura. Nesse sentido, 

estarmos atentos à maneira de como tratar, então, as identidades diversas, as 

memórias, as sensibilidades, as emoções, as diferenças... A escola deve adotar 

o ciclo da vida, do desenvolvimento, da formação, uma vez que ele tem uma 

fundamentação: biológica, cultural e social; ciclos são temporalidades tratadas 

de modos diferentes; logo, devemos respeitar a lógica do tempo dos 

desenvolvimentos cognitivo, social e cultural da educanda e do educando. 

A partir dessas reflexões, senti a necessidade de priorizar, neste 

estudo, esses sujeitos, a fim de saber como é que elas e eles estão configurando 

as relações sociais de gênero, presentes no contexto escolar, uma vez que 

meninas e meninos terão um longo percurso acadêmico, no qual medidas de 

intervenção poderão ser adotadas no sentido de tornar possível a eqüidade 

nessas relações. 

Assim, o objeto de estudo que possibilitou esta pesquisa – como 

meninas e meninos do 1º Ciclo, 1º Ano do ensino fundamental da Rede 

Municipal de Ensino do Recife, estão configurando as relações sociais de gênero 

presentes no contexto da sala de aula – diz respeito a inquietações sobre 

desenvolvimento humano, relações sociais de gênero e conteúdos da cultura 

que foram sendo construídos ao longo de minha existência humana, que foi 

sempre marcada por lugares de ordem nas relações de coexistência e 

praticados nos mais diferentes e diversos espaços sociais. 
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Essa intranqüilidade se originou a partir de observações diárias da 

forma como meninas e meninos vivenciavam as relações sociais de gênero, 

presentes no contexto escolar em geral e, de maneira mais específica, no 

contexto da sala de aula.  

A suposição inicial da pesquisa é a de que meninas e meninos 

percebidos, a partir do século XIX, como sujeitos cognitivos, afetivos, sociais, 

culturais e históricos, com características específicas e diferenciadas do adulto, 

introduzidos em uma sociedade objetiva, marcada por diferenças de toda ordem, 

estão construindo suas relações sociais de gênero provindas de vivências 

culturalmente aprovadas e aceitas desde o nascimento, compreendendo aí os 

processos de socialização primária e secundária. 

Na busca de elucidar essa inquietação, a pesquisa teve como 

objetivo geral analisar os processos de assimilação e transmissão dos conteúdos 

das relações sociais de gênero vividas por meninas e meninos no contexto da 

sala de aula. 

Para fundamentar esse objetivo geral, fez-se necessário construir os 

seguintes objetivos específicos:  

• Captar a dinâmica das relações sociais de gênero que se 

expressam e se materializam nas experiências da realidade 

objetiva do contexto da sala de aula e nos outros espaços 

sociais;  

• Compreender o sentido que meninas e meninos atribuem às 

relações sociais de gênero, presentes no contexto escolar; 

•  Confrontar o conhecimento já produzido acerca das relações 

sociais de gênero ao conhecimento das práticas pedagógicas 

vivenciadas no contexto da sala de aula.  
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Observar o contexto da sala de aula exigiu uma postura de abertura, 

no sentido de apreender significados que não estavam explicitados, mas que 

constituíam aspectos importantes à investigação. Por isso, buscou-se, através 

das técnicas de observação participante e de entrevistas semi-estruturadas, 

responder às questões: como meninas e meninos estão configurando as 

relações sociais de gênero no contexto escolar; que sentido têm, para meninas e 

meninos, as relações sociais de gênero, presentes no contexto da sala de aula e 

qual o lugar de meninas e meninos na história da educação brasileira. Em 

seguida, procedeu-se à análise dos dados coletados e, a partir deles, à 

construção deste trabalho, organizado em quatro capítulos, seguidos da 

apresentação dos resultados da investigação, contidos nas considerações 

provisórias. 

Assim, o primeiro capítulo apresenta o referencial teórico adotado 

para reconstituir a trajetória sócio-histórica infantil, onde se busca apreender a 

concepção de criança do século XII ao século XIX e, assim, poder situar o lugar 

de meninas e meninos na história da educação brasileira, bem como, os 

elementos que fundamentam as etapas do desenvolvimento humano, com 

ênfase, no desenvolvimento infantil.  

No segundo capítulo deste trabalho buscou-se apreender os 

fundamentos teóricos que dão sustentação à teoria de gênero, a fim de 

identificar os conteúdos das relações sociais de gênero e da cultura, que 

possibilitam a configuração dessas relações nos diversos contextos sociais. 

O terceiro capítulo apresenta o percurso teórico-metodológico desta 

investigação, representando, assim, o esforço de reconstituir os procedimentos 

adotados durante as diversas etapas da pesquisa. Descreve, também, as fases 

de construção do objeto de estudo; apresenta os fundamentos teóricos dessa 
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metodologia, incluindo as técnicas e os instrumentos utilizados para a coleta dos 

dados; caracteriza os diversos contextos do campo onde se realizou a pesquisa 

e aponta elementos usados na análise dos dados coletados. 

No quarto capítulo procedeu-se à análise da vivência no contexto da 

sala de aula e em outros contextos sociais do campo pesquisado, tomando como 

referência alguns elementos constitutivos e definidores da feminilidade e da 

masculinidade, agrupados em eixos temáticos como: organização, no sentido 

de arrumação, como um conjunto de ações destinadas a manter em ordem um 

conjunto de objetos, um espaço ambiental ou, então, um recinto; coragem, aqui 

entendida como firmeza de espírito para enfrentar uma situação emocionalmente 

difícil e que tem no medo um estado afetivo suscitado pela consciência de 

perigo; autonomia, como a capacidade de ser independente para fazer algo; 

agressividade, como uma qualidade ou condição de ser agressivo; dom, no 

sentido de dar, passar a outrem a posse de algo; força física, como uma 

qualidade do que é forte; disciplina, no sentido de obediência, ou seja, como 

uma condição ou qualidade de ser obediente; habilidade, como disposição para 

fazer algo; ludicidade, como relativo à diversão; e competitividade, no sentido 

de quem é competitivo;  que, entre outros elementos, contribuem para formação 

cognitiva, afetiva, social e cultural de meninas e meninos, não só no contexto 

escolar, como, também,  em outros contextos sociais. 

Assim, da conversa entre a configuração das relações sociais de 

gênero de meninas e meninos e suas vivências no contexto da sala de aula e em 

outros contextos sociais, surgirão as respostas às questões iniciais dessa 

investigação, quais sejam: Como meninas e meninos estão configurando as 

relações sociais de gênero no contexto escolar? Que sentido têm, para meninas 

e meninos, as relações sociais de gênero presentes no contexto da sala de 

aula? Qual o lugar de meninas e meninos na história da educação brasileira? 
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Essas respostas constituíram a criação de um conhecimento que simboliza uma 

aproximação com a realidade objetiva. Contudo, essa aproximação não é 

fechada e nem definitiva, muito pelo contrário, possibilita que outras respostas 

possam ser encontradas por outros atores e em outros contextos sociais.  

As autoras e os autores são citados neste trabalho, inicialmente, pelo 

pré-nome, como forma de dar visibilidade a essas pessoas no sentido de 

identificar o sexo biológico ao qual elas pertencem, uma vez que tanto sexo 

como gênero são construções sociais. Contudo, é bom lembrar que ao longo da 

tradição científica, a ciência e sua produção, sempre esteve centrada na figura 

do homem como representante da espécie humana, ficando invisíveis, dessa 

forma, as mulheres e as crianças. 

Como forma de preservar a identidade dos sujeitos entrevistados, os 

nomes das meninas e meninos e das professoras que fizeram parte desta 

pesquisa foram codificados. Logo, a forma encontrada para homenageá-los foi a 

de expor a riqueza de suas construções em anexo, possibilitando, assim, que 

outras pessoas tenham acesso a essas informações e façam suas leituras e 

releituras de acordo com suas convicções cognitivas, afetivas, sociais e culturais.    

  



 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 1 – TRAJETÓRIA SÓCIO-HISTÓRICA INFANTIL 
 
 



 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

1.1 – Concepção de criança do século XII ao século XIX  

Durante muito tempo as crianças foram retratadas como adultos 

miniaturizados, sem as características morfológicas da infância. Não havia uma 

representação realista da criança ou idealização da infância, de sua graça ou da 

redondeza de suas formas; muito pelo contrário, o que havia era a criança ser 

apresentada em uma escala reduzida, com musculatura e trajes dos adultos, 

sem nenhuma expressão ou traços específicos de sua faixa etária. Assim, nesse 

mundo de representação, a especificidade infantil era desconhecida. Só 

recentemente é que se chegou a compreensão de que ela não é esse adulto 

miniaturizado. 

Pesquisas realizadas por Philippe Ariès (1981) nos dão uma idéia de 

como meninas e meninos, durante muito tempo, eram percebidos pelos adultos 

da sociedade objetiva européia. Assim, no que diz respeito à concepção de 

criança, utilizamos o trabalho desse autor, historiador francês que pesquisou, 

durante 40 anos, atitudes sociais atitudes em face da vida, da loucura e da 

morte, as quais foram objeto de sua investigação, a fim de demonstrar sua lenta 

evolução ao longo do período compreendido entre os séculos XII a XIX.  

Ele pesquisou também sobre meninas e meninos e a família, fazendo 

uso de velhos diários familiares, testamentos, igrejas, túmulos e pinturas do 
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mesmo período, desenvolvendo, lentamente, um quadro bastante transparente 

da concepção de criança e família vigentes à época. 

Segundo esse autor, a sociedade objetiva daquela época não 

percebia a infância e a adolescência como fases específicas do desenvolvimento 

humano.  Logo, a criança era vista como um adulto miniaturizado.  A infância era 

uma fase de transição logo ultrapassada e cuja duração era reduzida a seu 

período mais frágil. Um sentimento superficial de infância era reservado à 

criancinha em seus primeiros anos de vida. Assim que ela apresentava 

condições de viver sem a solicitude constante de sua mãe, ou de sua ama, no 

caso de famílias abastadas, ingressava no mundo dos adultos, partilhando de 

seus trabalhos e jogos, transformando-se, imediatamente, em homens jovens, 

sem passar pelas fases do que hoje, modernamente, se conhece como 

adolescência e juventude. A criancinha muito pequena e muito frágil para se 

misturar à vida dos adultos não era sequer considerada como ser humano. 

É interessante notar que, tanto a transmissão, às meninas e aos 

meninos, dos conteúdos da socialização secundária quanto os da primária, não 

era assegurada e nem controlada por sua família biológica, no caso das famílias 

que tinham posses econômicas e materiais. Quando elas ou eles conseguiam 

superar as primeiras necessidades fisiológicas e sobrevier, eram logo afastadas 

de sua mãe e de seu pai, passando a conviver com outra família e em outra 

residência. Sua educação era informal, garantida pela aprendizagem dos 

conteúdos conceituais, atitudinais e procedimentais que circulavam a partir da 

sua convivência com as pessoas mais jovens e com os adultos.  Elas e eles 

adquiriam os conteúdos que necessitavam saber ajudando as pessoas mais 

velhas. 
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A missão dessa nova família adotante era a conservação dos bens 

materiais, a prática comum de um ofício, a ajuda mútua cotidiana e a proteção 

da honra e da vida. As trocas afetivas e as comunicações sociais se davam num 

ambiente integrado por vizinhas(os), amigas(os), amas(os), criadas(os), 

velhas(os), mulheres, homens e outras crianças. 

Contudo, Ariès observou que no século XIV já havia uma tendência 

em se admitir a existência de uma personalidade específica, com suas 

particularidades próprias a meninas e a meninos. Essa mudança de atitude 

permitiu à criancinha gozar do primeiro sentimento de infância que ele chamou 

de “paparicação”, onde a criança, por sua ingenuidade, gentileza e graça, 

acabava se tornando fonte de distração e relaxamento para os adultos. Esse 

sentimento foi inicialmente cultivado por mulheres (mães ou amas) encarregadas 

de cuidar de meninas e meninos e não se limitava apenas às pessoas com 

posses materiais. As crianças cujas famílias eram desprovidas de bens materiais 

também gozavam desse sentimento. Porém, em contrapartida a esse surgiu o 

sentimento de “exasperação”, lá pelo final do século XVI e, sobretudo, no século 

XVII, provocado por reações de pessoas “rabugentas”, que não suportavam a 

atenção que até então era dispensada a esses seres tão vulneráveis. 

A partir do final do século XVII, a escola substituiu a aprendizagem 

como meio de educação. A criança deixa de ser misturada aos adultos e de 

aprender a vida diretamente do contato com eles. Essa separação se deu por 

causa do grande movimento de moralização, promovido pelos reformadores 

católicos ou protestantes, ligados à Igreja, às leis ou ao Estado e com a 

cumplicidade sentimental das famílias mais favorecidas economicamente. 

A família passou a ser um lugar de afeição que se exprimiu através 

da importância atribuída à educação e à organização familiar em torno da 
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criança, a ponto de se tornar necessário limitar o número de filhos para melhor 

se cuidar deles. O recolhimento da família longe da rua, da praça, da vida 

coletiva e sua retração dentro de uma casa defendida contra os intrusos e 

melhor preparada para a intimidade se deu a partir do século XVII. 

Anteriormente, a vida pública e a vida privada se entrelaçavam. Não havia uma 

delimitação clara de onde começava uma e onde terminava a outra, ou vice-

versa. Logo, não existia uma organização do espaço privado destinado à família. 

Os cômodos se prolongavam pela casa onde circulavam parentes, 

amigos, clientes, amos e criados para assistirem à vida pública do local e dela 

participarem. A nova organização particular do espaço privado foi obtida através 

da independência dos cômodos e de sua especialização funcional (sala de 

visitas, sala de jantar, quarto de dormir, dentre outros), onde não mais se 

abrigava o mundo dos servidores e dos criados. A vida cotidiana passou a 

concentrar-se no interior desse espaço privado e a salvo dos barulhos e das 

indiscrições da rua, surgindo, assim, um sentimento novo entre os membros da 

família, especialmente, entre mãe e filha(o). Foi nesse espaço tão privatizado, 

tão reservado à família, que teve início, de fato, o sentimento de família e de 

infância, os quais correspondiam à tomada de consciência, por parte dos 

adultos, das especificidades infantis que distinguem a criança do adulto. Nessa 

época já se considerava necessária a separação das crianças, para que não se 

misturassem aos adultos a fim de se evitar que fossem mimadas e se tornassem 

mal educadas. 

A preocupação com os assuntos sexuais por parte dos moralistas e 

educadores do século XVII inspirou toda a educação desse período e chegou até 

o século XIX, tanto na cidade como no campo, e foi sentida, da mesma forma, 

pelos favorecidos e pelos menos favorecidos socialmente. Além da preocupação 

com a disciplina e a racionalidade dos costumes por parte dos homens 



 

 

30
 
 
dedicados ao serviço da Igreja e das leis, surgiu também no século XVII a 

preocupação com a higiene e a saúde física das pessoas, pois, para os 

moralistas e educadores daquela época, um corpo mal fortalecido estaria 

propenso à moleza, à preguiça e a gozar dos bens terrestres, especialmente, os 

prazeres sexuais e todo tipo de vício, o que, de certa forma, iria de encontro aos 

interesses moralistas da ocasião. 

Com o progresso do sentimento de infância na mentalidade social 

daquele momento histórico, a escola e o colégio se tornaram meio para isolar, 

cada vez mais, as crianças durante o período de formação moral e intelectual, 

adestrando-as através de uma disciplina mais autoritária.  

No século XVII não se tinha preocupação com a idade dos alunos. O 

comum era encontrar em uma mesma sala de aula meninos e homens de todas 

as idades. Essa preocupação só se tornaria fundamental no século XIX.  Até 

então o que importava era o conteúdo a ser ensinado e não a idade dos alunos. 

O espaço físico escolar não dispunha de amplas acomodações. Em 

alguns locais, forrava-se o chão com palha e os alunos aí se sentavam. O 

mestre esperava por eles como o comerciante esperava pelos fregueses. 

Durante esse período, era natural que um mestre roubasse os alunos de um 

mestre vizinho.  Se a criança nessa época era percebida dessa forma, podemos 

imaginar, então, como a criança brasileira do início de nossa colonização, pelos 

portugueses, eram vistas e concebidas. E as crianças negras, então? Assim, 

para entendermos como, na contemporaneidade, a forma como meninas e 

meninos estão configurando suas relações sociais de gênero, faz-se necessário 

fazer uma visita à literatura que trata da educação brasileira referente ao período 

do Brasil Colônia. 

 



 

 

31
 
 
1.2  – O lugar de meninas e meninos na história da educação brasileira 

Inicialmente, achamos necessário explicitar o nosso entendimento 

sobre a concepção de lugar. Nesse sentido, buscamos recorrer a Michel de 

Certau (1994, p. 201-202), que nos diz haver uma distinção entre espaço e lugar. 

Para ele, “um lugar é a ordem (seja qual for) segundo a qual se distribuem 

elementos nas relações de coexistência”. Ou seja, um lugar é uma configuração 

instantânea de posições, que implica uma indicação de estabilidade, e o espaço 

é um lugar praticado. Sendo assim, como explicitar o que estava implícito, uma 

vez que a “razão técnica” acredita conhecer como ordenar, da melhor maneira 

possível, os seres humanos e as coisas, outorgando o lugar e o papel a cada um 

desses seres humanos e dessas coisas?  

É também interessante ter clareza sobre a concepção de ser 

humano, sociedade, educação e criança, reinantes na Europa do século XVI, 

uma vez que Portugal estava aí inserido e, no seu movimento de colonização, 

trouxe consigo essas concepções. 

O lugar de meninas e meninos na educação e cultura brasileiras tem 

sua gênese na própria educação. Assim, de acordo com Maria do Carmo 

Tavares de Miranda, 

... a história da educação brasileira começa em 29 de março de 
1549 quando Tomé de Souza, 1º governador geral do Brasil, 
desembarca no arraial de Pereira, na Bahia de Todos os Santos, 
trazendo em sua frota seis missionários jesuítas”. Assim, “... o 
Brasil, colônia de Portugal, recebe a herança histórico-cultural 
portuguesa que constituirá sua raiz mais profunda para a 
formação de uma comunidade de nação, apesar de todas as 
diversidades, sejam geográficas, étnicas, religiosas. Eram dois 
mundos que se chocavam: o mundo do aborígene e o mundo 
lusitano, que estruturariam nosso ser-brasileiro, como um ser de 
contrastes, de paradoxos (MIRANDA, 1975, p. 13-15).               
 

Como se sabe, os portugueses foram influenciados por árabes e 

judeus, cujas idéias eram  
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... voltadas ao estudo da natureza e do homem, como 
experiência vivida, uma inteligência prática, sobre o agir humano. 
E é nesta  orientação à prática, à existência, que Portugal trilha 
desde o século XIII até o início do século XVI, marcado pelo 
sentido de um homem vivido (MIRANDA, 1975, p. 13-14). 
 

 No início da colonização das terras brasileiras, enquanto os 

europeus, em geral, vivenciavam a ruptura do paradigma medieval, optando “... 

pela afirmação de um novo homem centrado na natureza e, no plano espiritual, a 

afirmação da liberdade de pensamento e da autonomia religiosa...”, em relação 

ao domínio da Igreja, os portugueses e os espanhóis fizeram outras opções 

(MIRANDA, 1975, p. 14).   

No caso específico de Portugal do século XVI, este colocou-se “... no 

movimento da Contra-Reforma, preservando sua fé” (MIRANDA, 1975, p. 14). 

Na verdade, Portugal decidiu-se por outras formas de reação. Ou seja,  

... contra o espírito de aventura afirmará o monopólio do 
comércio para um maior proveito; contra o livre pensamento será 
a afirmação de uma fé ortodoxa; contra as experiências novas, 
em ciência e filosofia, será a afirmação de uma conquista 
segurada, repousada nas fórmulas escolásticas decadentes, 
apenas de esforços renovados, que consistem no esmero de 
sutilezas e explicações (MIRANDA, 1975, p. 15). 
 

Sendo assim, o Brasil representou para Portugal apenas um espaço 

físico, produtor de bens materiais, com grande rendimento econômico e um 

espaço social de propagação da fé e do nome de Deus. 

É em nome da catequese e da instrução dos povos indígenas que os 

jesuítas se tornam os primeiros educadores do Brasil. Num primeiro momento, 

eles se identificam com os problemas econômicos, políticos e sociais da 

realidade concreta vivenciada por eles junto ao povo conquistado, chegando, 

inclusive, a compartilhar das necessidades e anseios da coletividade. Num 

segundo momento, os jesuítas desistem da liderança social conquistada e 

vivenciada até então, afastam-se “... das realidades imediatas e comprazem-se 
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nas sutilezas formais da cultura, nos requintes de erudição e na imitação dos 

paradigmas ciceronianos”. Tornam o ensino formal e com conteúdo 

descomprometido com a realidade social vigente (MIRANDA, 1975, p. 15).  

Assim, as primeiras escolas e colégios fundados pelos jesuítas 

tinham como objetivo atender aos filhos homens dos indígenas e dos colonos 

brancos que aí aprendiam a leitura, a escrita, a música instrumental e coral, a 

gramática latina e a doutrina cristã. Nesse contexto educacional, as meninas 

indígenas não tinham lugar; meninas e meninos escravos, muito menos, uma 

vez que não eram nem considerados seres humanos. Então, para que escola 

para esse público?  

As escolas estabelecidas pelos jesuítas naquela época de acordo 

com José Maria Paiva (2000, p. 43-56) tinham como objetivo doutrinar os 

meninos índios e ensiná-los a ler, escrever, contar e cantar para a glória de 

Deus. Na verdade, o que os jesuítas tinham em mente era fundar um colégio 

onde deveriam ser preparados os novos missionários que dariam continuidade 

ao seu trabalho de evangelização. 

De início, o colégio foi pensado para recolher apenas os meninos 

filhos dos gentios e cristãos, com o intuito de ensiná-los e doutriná-los. Em 

seguida, o interesse dos jesuítas se voltaria para os meninos filhos dos 

principais, que estariam sendo formados para serem padres ou advogados e 

que, no caso desses últimos, ocupariam cargos públicos. 

O currículo do colégio era organizado a partir do Ratio Studiorum, 

que estabelecia o ensino da Gramática média, da Gramática superior, das 

Humanidades, da Retórica e da Filosofia e da Teologia, necessárias à formação 

do sacerdote e de letrados. 
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Embora a vida cotidiana fora dos muros do colégio estivesse 

atravessada pela guerra entre índios e portugueses, dentro deles o currículo e a 

disciplina não se abalavam, e a vida lá dentro funcionava de acordo com os 

princípios da ordem jesuítica. 

Nesse contexto inicial, uma pergunta se faz necessária: Qual o lugar 

ocupado pelas meninas filhas dos gentios e dos principais? Ou: será que não 

existiam meninas, e sim mulheres adultas? 

Durante o período colonial, assim nos diz Arilda Inês Miranda Ribeiro 

(2000, p. 79-90), a instrução no sentido de educação formal, sistematizada e 

organizada, conforme vivenciamos hoje, ficou restrita apenas aos meninos filhos 

dos indígenas e dos colonos. As meninas, independentemente de sua condição 

social, não podiam freqüentar a escola e muito menos o colégio, fundados pelos 

jesuítas. Sendo assim, não lhes era possibilitada a oportunidade de aprenderem 

a ler, escrever e contar. No máximo, aprendiam com suas mães, através da 

experiência e da observação prática do dia-a-dia, a cuidar dos afazeres da casa, 

dos irmãos e irmãs menores e de como cuidar do marido, caso chegassem a 

casar. 

Por terem sofrido as influências da cultura dos árabes, que 

acreditavam que as mulheres, as crianças e os doentes mentais eram seres 

inferiores, os portugueses, que aqui aportaram, trouxeram, também, em suas 

bagagens, a idéia de sociedade baseada em uma estrutura rígida, centrada na 

hierarquia dos homens brancos e fundada na religião católica, cujos princípios se 

pautavam pelo serviço de Deus e do d’El-Rei. Daí, como valorizar a instrução 

feminina, uma vez que em Portugal não havia escolas para meninas? 

Conseqüentemente, existia em sua população um número muito grande de 

mulheres que não sabiam decodificar o código lingüístico. As poucas mulheres 
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que sabiam fazê-lo haviam aprendido em casa, a partir dos livros de reza, pelo 

menos é o que nos fala Ribeiro (2000). Se não bastasse esse fato, ainda havia 

os homens letrados daquela época que pregavam as idéias da supremacia 

masculina. 

Embora o cenário inicial do período da colônia fosse desfavorável à 

mulher no que diz respeito à educação, os indígenas, por viverem em um 

sistema social onde homens e mulheres desenvolviam atividades consideradas 

por eles e elas como socialmente úteis, não encontravam razões objetivas para 

as diferenças de oportunidades educacionais que ora se apresentavam. Por 

isso, reivindicaram junto ao padre José de Anchieta as mesmas oportunidades 

sociais de educação para suas filhas e companheiras. 

A partir dessa reivindicação dos homens indígenas, os padres 

jesuítas tiverem a idéia de fundar recolhimentos para as mulheres indígenas, 

uma vez que elas eram objetos de abuso e da dominação sexual por parte dos 

homens brancos, que aqui chegaram sem suas mulheres, filhos e filhas. Na 

verdade, a intenção, especialmente, do padre Manoel da Nóbrega, era forjar o 

alicerce que daria sustentação ao grande trabalho de moralização e constituição 

das famílias da sociedade brasileira daquela época. 

Então, a idéia de escola e de escolarização vigente no período inicial 

do Brasil Colônia não tinha o mesmo significado na organização política, 

econômica e social que se tem hoje. Naquele contexto, o lugar ocupado por 

meninas e meninos na educação era bem diferenciado. 

Assim, para compreendermos os processos de aquisição e 

transmissão dos conteúdos das relações sociais de gênero, presentes no 

contexto contemporâneo da sala de aula, fez-se necessário visitar a literatura 

pertinente às concepções atribuídas ao desenvolvimento humano, em geral, e, 
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mais especificamente, ao desenvolvimento infantil, a fim de compreendermos as 

etapas desse desenvolvimento e, assim, entender como meninas e meninos 

estão configurando essas relações que são objeto deste estudo. Para tanto, foi 

essencial reconstituir algumas concepções acerca da criança, construídas ao 

longo do desenvolvimento social da humanidade. Fez-se necessário também 

visitar a literatura pertinente ao desenvolvimento e à história social da criança, a 

alguns conteúdos da cultura e aos estudos que tratam das questões de gênero 

como uma construção social. Assim, recorreu-se a discussões teóricas acerca 

do desenvolvimento em suas múltiplas dimensões, focando a etapa que 

compreende a faixa etária entre seis e nove anos, a qual corresponde à idade 

dos sujeitos desta pesquisa. 

 

1.3 – Desenvolvimento humano: 

O Pequeno Herói da Holanda1 

Há muitos anos, vivia na Holanda um menino chamado 
Peter: Seu pai era uma das pessoas responsáveis pelas 
comportas dos diques. Sua função era abri-las e fecha-las para 
que os navios pudessem sair dos canais em direção ao mar 
aberto. 

Numa tarde do início do outono, quando Peter tinha oito 
anos, a mãe o chamou enquanto brincava: “Venha cá Peter. Vá 
levar esses bolinhos do outro lado do dique para o seu amigo 
cego. Se você andar ligeiro e não parar para brincar; vai chegar 
em casa antes de escurecer”. 

O menino gostou da tarefa e partiu feliz da vida. Ficou um 
bom tempo com o pobre cego, contando-lhe sobre o passeio da 
vinda e o sol e as flores e os navios lá no mar. De repente, 
lembrou-se da mãe dizendo para voltar antes de escurecer; 
despediu-se do amigo e tomou o rumo de casa. 

Quando passava pelo canal, percebeu como as chuvas 
tinham feito subir o nível da água e que elas estavam batendo 
forte contra o dique, e pensou nas comportas do pai. 

“Que bom que elas são fortes! Se quebrassem, o que 
seria de nós? Esses campos lindos ficariam inundados. Meu pai 

                                                 
1 Texto extraído de “O Livro das Virtudes para Crianças” (BENNET, 1995, p. 12-18), relatado pelo 
organizador, William J. Bennet, como uma história real, adaptada do original de Etta A. e Mary F. 
Blaisdell. 
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sempre diz que as águas estão ”zangadas”. Parece que ele acha 
que elas estão zangadas por ficarem presas tanto tempo. 

/.../  

De repente, percebeu que o sol estava se pondo e 
escurecia rápido. “Minha mãe vai ficar preocupada”, pensou ele, 
já correndo para chegar logo em casa. 

Nesse exato momento, ouviu um barulho. Parecia água 
respingando! O menino parou e foi procurar de onde vinha. 
Encontrou um buraquinho no dique por onde estava correndo um 
fio de água. 

Qualquer criança na Holanda morre de medo só de 
pensar num vazamento dos diques. Peter compreendeu o perigo 
imediatamente. Se a água passasse por um buraco qualquer, de 
pequeno ele logo se tornaria grande, e todo o país seria 
inundado. O menino prontamente percebeu o que deveria fazer. 
Jogou fora as flores, desceu a encosta lateral do dique e enfiou o 
dedo no furo. 

A água parou de vazar! E Peter ficou pensando com seus 
botões: “Ahá! As águas zangadas vão ficar presas. Posso conte-
las com meu dedo. A Holanda não vai ser inundada enquanto eu 
estiver aqui”. 

Correu tudo bem no início, mas logo escureceu e esfriou. 
O menino começou a gritar bem alto: “Socorro”! Alguém venha 
até aqui”! 

Mas ninguém ouviu; ninguém veio ajudar: 

Foi fazendo cada vez mais frio; o braço começou a doer e 
a ficar dormente. Ele tornou a gritar: -“Será que ninguém vai vir 
até aqui”? “Mãe! Mãe”! 

Mas ela já tinha procurado pelo menino muitas vezes 
desde que o sol se fora, olhando pelo caminho do dique até onde 
a vista alcançava, e decidiu voltar para casa e fechar a porta, 
achando que ele havia decidido passar a noite com o amigo 
cego, e estava disposta a ralhar com ele no dia seguinte de 
manhã por ter ficado fora de casa sem sua permissão. 

Peter tentou assobiar; mas os dentes batiam de frio. 
Pensou no irmão e na irmã, aconchegados no calor de suas 
camas, e no pai e na mãe queridos. “Não posso deixá-los afogar. 
Preciso ficar aqui até que alguém venha, mesmo que passe a 
noite inteira”. 

A lua e as estrelas brilhavam, iluminando o menino 
recostado numa pedra junto ao dique. A cabeça pendeu para o 
lado, os olhos se fecham, mas Peter não adormeceu, pois a toda 
hora esfregava a mão que estava detendo o mar zangado. 

“De alguma forma, eu vou agüentar!”, pensava ele. E, 
passou a noite inteira ali, contendo às águas. 

De manhã, bem cedinho, um homem a caminho do 
trabalho achou ter ouvido um gemido enquanto passava por cima 
do dique. Inclinou-se na borda e encontrou o menino agarrado à 
parede da muralha. 

- O que aconteceu? Você está machucado? 
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- Estou contendo a água do mar! – gritou Peter. – 
Mande vir socorro logo! 

O alerta foi dado imediatamente. Chegaram várias 
pessoas com pás, e logo o furo estava consertado. 

Peter foi levado para casa, ao encontro dos pais, e 
rapidamente todos ficaram sabendo que ele teria salvado a vida 
deles naquela noite. E até hoje, ninguém se esquece do corajoso 
pequeno herói da Holanda. 

(BENNET) 
 

Tendo em mente a história real acima, pode-se perguntar: O que é 

uma criança? 

De acordo com o dicionário Houaiss (2000, p. 868), uma das 

definições dada ao vocábulo criança diz respeito a todo indivíduo que se 

encontra na fase que vai do nascimento à puberdade. 

Essa definição, no entanto, é geral e não contempla as especificidades 

que lhes são inerentes. Contudo, poderíamos ampliá-la um pouco mais, 

definindo-a como sendo um ser animado, que pertence à raça humana, cujas 

especificidades desenvolvimentais precisam ser acompanhadas com 

discernimento, compreensão, compromissos político, social, afetivo, cultural, 

ético, econômico, dentre outros, a fim de possibilitar a esse ser tão indefeso, em 

todos os aspectos, vivenciar, de forma integral e equilibrada, as diversas etapas 

de seu desenvolvimento. Tudo isso, tendo em vista tornar-se um adulto com 

possibilidades de atuar e de intervir de forma coerente e plena na sociedade 

objetiva em que vive. 

Assim, ao se falar em desenvolvimento humano, vêm logo as 

questões: Mas, o que é desenvolvimento humano? Estamos falando de que 

desenvolvimento? 

Desenvolvimento humano é um processo de mudanças biológicas, 

fisiológicas, cognitivas, afetivas, sociais e culturais que ocorre durante o período 
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da concepção até a morte de um indivíduo. Para os psicólogos do 

desenvolvimento humano, tal como, Rita Atkinson, este não acaba com a 

maturidade corpórea. Ou seja, ele se dá desde a concepção até a morte. Assim, 

os psicólogos desenvolvimentistas se preocupam em descrever e analisar as 

várias fases desse desenvolvimento. Desse modo,  

o desenvolvimento não termina quando a pessoa adquire a 
maturidade física, mas continua por toda a vida, e os psicólogos 
do desenvolvimento tentam descrever e analisar as 
regularidades do desenvolvimento humano durante todo o 
período de vida (ATKINSON, 1995, p. 62). 
 

Ainda de acordo com essa autora, os psicólogos desenvolvimentais 

estudam  

... o desenvolvimento físico, tal como mudanças na altura e peso 
e aquisição das habilidades motoras; desenvolvimento 
perceptivo, tal como mudanças na visão e audição; 
desenvolvimento cognitivo, tal como mudanças nos processos de 
pensamento, memória e capacidades para a linguagem; 
desenvolvimento social e da personalidade, tal como alterações 
no autoconceito, identidade de gênero e relacionamentos 
interpessoais (ATKINSON, 1995, p.62). 
 

Essa autora nos informa também que  

... alguns psicólogos desenvolvimentais focalizam-se sobre os 
aspectos do desenvolvimento humano que tornam todos os 
membros de nossa espécie similares uns aos outros; outros se 
focalizam sobre aspectos do desenvolvimento que nos 
individualizam e nos tornam diferentes uns dos outros 
(ATKINSON, 1995, p. 62).  
 

Para Roberta M. Berns (2002, p. 3-6),  

... o desenvolvimento refere-se a mudanças progressivas ao 
longo do tempo. Ele é estudado... para se compreender: quem 
somos; por que somos como somos; como chegamos a esse 
modo de ser; o que podemos fazer para nos aprimorar a nós 
mesmos. 
 

Logo, os psicólogos que estudam o desenvolvimento humano 

descrevem-no de forma a demarcar seqüências e fases onde ocorrem diferentes 
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eventos. Eles explicam, também, o como e o porquê de nos desenvolvemos da 

maneira como se dá. 

Em geral, os cientistas, de acordo com a citada autora, estudam o 

desenvolvimento humano na perspectiva das influências biológicas, contextuais 

ou interacionais. 

Para estudiosos como Arnold Gesell, Konrad Lorenz e John Bowlbt 

(apud BERNS, 2002, p. 9-11), o desenvolvimento humano é explicado com base 

na evolução genética ou da maturação. Assim, as teorias – maturação e etologia 

–, construídas por esses autores são qualificadas como teorias biológicas, 

porque levam em conta fatores internos à criança, que num nível geral, estão 

relacionados ao nosso amadurecimento e comportamento enquanto indivíduo, 

pertencente à espécie humana. 

A maturação se refere ao desenvolvimento das estruturas, funções e 

traços, que no entender dos teóricos da maturação, são determinados pela 

genética. A etologia, por sua vez, trata do estudo do comportamento das 

diferentes espécies, só que no seu habitat. Assim, a perspectiva etológica 

centraliza-se nas bases biológicas e evolutivas das espécies.  

Para os teóricos da maturação, no entanto, o desenvolvimento é 

produto de fatores evolucionários e biológicos. Nesse sentido, falar de 

maturação é falar de estrutura e função. Ou seja, é fundamental que a estrutura 

de um determinado órgão esteja desenvolvida para que ele possa funcionar. 

Gesell (apud BERNS, 2002) entendia que o desenvolvimento se dá 

numa ordem seqüencial, marcada tanto pela configuração biológica de cada ser 

humano como pela evolução da espécie, só que o ritmo de progressão dessa 

seqüência varia de pessoa para pessoa. Logo, o aprendizado de certas 

habilidades só ocorre quando o indivíduo, do ponto de vista biológico, está 
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desenvolvido. Assim, para esse indivíduo o desenvolvimento de uma etapa, em 

particular, só ocorre pela determinação dos fatores biológicos que afetam a 

maturação. 

Já os estudiosos da etologia, por sua vez, enfatizam o papel dos 

processos biológicos tanto no indivíduo como em sua cultura. Eles admitem que 

o desenvolvimento é produto da evolução. Nesse sentido, tendências herdadas 

de antepassados podem favorecer a adaptação ao ambiente, o que para eles 

significa mudanças na estrutura, função ou forma, cujo resultado se traduz por 

uma adequação mais significativa de um organismo a seu ambiente. 

Para melhor compreender os processos de evolução, esses 

pesquisadores, investigam as pessoas cujas culturas se diferenciam em seus 

próprios contextos. Para tanto, produzem descrições e classificações 

meticulosas acerca do comportamento, explicando-as em termos de 

adaptatividade. Eles também levam em consideração o significado da função do 

comportamento, no sentido de sucesso para atingir os objetivos biológicos de 

sobrevivência e reprodução.   

Uma outra linha de pesquisa entende que o desenvolvimento humano 

pode ser explicado a partir de fatores externos que se referem a influências 

contextuais. Assim, nessa perspectiva, o desenvolvimento é observado em 

função do que se aprende, nos diversos contextos que afetam o ser humano e o 

aprendizado, aqui, se refere a mudanças permanentes que acontecem no 

comportamento como decorrência dessa experiência. Logo, as conseqüências 

nesse tipo de desenvolvimento dizem respeito a fatores ambientais, como sócio-

culturais ou históricos. 

Para os teóricos dessa linha, o behaviorismo e a teoria cognitiva 

social são as duas formas que interpretam a maneira como se dá o aprendizado. 
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Enquanto o behaviorismo estabelece que o aprendizado só acontece 

no fazer, a teoria cognitiva social, inclui também, nesse processo, a experiência 

vivenciada pelo sujeito. 

Os behavioristas focam suas pesquisas no comportamento que pode 

ser observado, investigando, assim, as relações entre estímulos e respostas. 

Eles trabalham com dois componentes essenciais: reflexo e estímulo. 

Um reflexo para John Watson, de acordo com Berns (2002), diz 

respeito a uma reação involuntária, a um estímulo externo, o qual se refere ao 

ato ou ação que motivou o reflexo. 

Ivan Pavlov, outro behaviorista, foi o pesquisador que primeiro 

investigou a relação direta entre os eventos vivenciados em qualquer contexto e 

o comportamento recorrente. Ele também revelou como as respostas reflexas 

podiam ser condicionadas. Assim, para ele, “... condicionamento é o processo de 

aprendizado que ocorre por meio de associação de estímulos” (BERNS, 2002, p. 

12-13). 

Já para B. F. Slinner, segundo Berns, “... o comportamento é uma 

função de suas conseqüências mais do que de seus precedentes, ou estímulos” 

(p.13).  Assim, para esse autor, uma resposta tem a ver com algo que produz um 

efeito. Ou seja, o condicionamento operante se refere a uma resposta que não 

depende do reflexo, mas, daquilo que uma pessoa pode expressar como 

conseqüência de uma resposta anteriormente recompensada ou confirmada. 

De acordo com Berns, a teoria behaviorista passou por um processo 

de revisão que teve como objetivo abranger e compreender as interações mais 

complexas entre a pessoa e suas vivências ambientais. Após a revisão, essa 

teoria passou a ser conhecida pelo nome de análise comportamental e teve em 

S. W. Bijou o seu maior expoente. 
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Para os defensores da teoria cognitiva social, o aprendizado também 

se dá pela observação do comportamento de outras pessoas. Nesse sentido, a 

mudança também ocorre através da imitação, isto é, como um outro ser humano 

desempenha certas atividades e avalia as suas conseqüências. Para esses 

teóricos, o desenvolvimento é muito mais fruto da observação do que do 

condicionamento das respostas. 

Para Berns, Albert Bandura na sua teoria elucida a forma como nós, 

seres humanos, somos socializados. Ou seja, a maneira “... como aprendemos a 

cooperar e a ser solícitos, como aprendemos os papéis sexuais apropriados e 

assim por diante” (BERNS, 2002, p. 14). 

Ainda dentro dessa perspectiva do desenvolvimento, temos as teorias 

culturais. Para os teóricos dessa linha, “... os contextos culturais em que as 

crianças se desenvolvem são um laboratório natural” (BERNS, 2002, p. 15) para 

qualquer estudo. Logo, eles entendem que se pode pesquisar a influência de 

contextos culturais em diferentes épocas, uma vez que a cultura se refere a 

instrumentos, habilidades, hábitos, conceitos, arte, dentre outros elementos que 

fazem parte da cultura de uma sociedade num determinado período. 

Assim, a teoria sócio-cultural do psicólogo russo Lev Vygotsky, “... 

explicaria como o desenvolvimento humano é inseparável das atividades 

humanas sociais e culturais” (BERNS, 2002, Assim, a teoria sociocultural do 

psicólogo russo p. 16). Ele considerou o papel dos fatores internos à criança e 

acrescentou que para se compreender o desenvolvimento humano de forma 

ampla, especialmente no aspecto que se refere à cognição, faz-se necessário 

pesquisar as habilidades, as ferramentas, as expectativas, as interações e os 

modelos vivenciados que são disponibilizados pela cultura da criança. 
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Em suas pesquisas, Vygotsky deu ênfase à forma de orientação que 

as pessoas, com competência para usar as ferramentas cognitivas, poderiam dar 

às crianças no desenvolvimento dos processos mentais superiores. Ele 

denominou essa ajuda no contexto social de zona de desenvolvimento proximal. 

Já no contexto cultural, ele acreditava que as ferramentas e as instituições 

disponibilizadas para uma criança facilitariam o aprendizado de soluções 

possíveis e adequadas à determinada situação que se apresentasse como um 

problema.  

O desenvolvimento humano, em geral, também pode ser “... 

influenciado por acontecimentos significativos e condições existentes num dado 

período histórico e por sua evolução ao longo do tempo” (BERNS, 2002, p. 17). 

Assim, a abordagem histórica explica como nós, seres humanos, somos 

influenciados por eventos que pela sua magnitude nos atinge de forma 

diferenciada.  

A perspectiva interacional explica como a interação entre os fatores 

internos e externos à criança influi em seu desenvolvimento. Há três correntes 

teóricas que dão suporte a essa linha de investigação.  

Uma delas se refere às teorias psicanalíticas de Sigmund Freud 

(teoria psicossexual) e de Erik Erikson (teoria psicossocial). Para esses 

estudiosos da psique humana, há uma luta constante entre os instintos de uma 

pessoa e as exigências sociais. 

A teoria psicossexual, de Freud, investiga os fatores inconscientes 

que causam o comportamento. Esse autor percebia “... o desenvolvimento como 

o redirecionamento de impulsos instintivos, como sexo ou agressão, em 

comportamentos socialmente aceitáveis” (BERNS, 2002, p. 18). Já a teoria 

psicossocial de Erikson propõe que “... o desenvolvimento psicológico sadio 
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resulta da resolução de conflitos entre necessidades biológicas e exigências 

sociais e forças sociais enfrentadas diariamente” (BERNS, 2002, p. 21). 

Enquanto que a teoria de Freud foi denominada de psicossexual 

porque sugeria que o desenvolvimento humano estava baseado em fases que 

são caracterizadas “... pela concentração da energia psíquica do instinto sexual 

em diferentes áreas do corpo chamada zonas erógenas...” (BERNS, 2002, p. 

19). A teoria psicossocial, por sua vez, é assim nomeada porque investiga o 

poder das interações sociais sobre o desenvolvimento psicológico dos 

indivíduos. 

A outra corrente é constituída pelas teorias cognitivas que estudam a 

relação entre as experiências de uma criança e a maturação de seu cérebro.  

Elas explicam as atividades e funções mentais. Fazem parte dessa corrente a 

teoria cognitiva-desenvolvimental, de Jean Piaget, e a teoria do processamento 

da informação, de Bronfenbrenner. 

De acordo com Piaget, o desenvolvimento humano é conseqüência 

da interação, porque o indivíduo, nessa abordagem, é um participante ativo. Ele 

interage com o ambiente e pensa sobre o mesmo. Agindo assim, o indivíduo 

complementa sua maturidade e experiências anteriores. 

Com base em algumas de suas observações, Piaget convenceu-se 

de que atos biológicos são ações de adaptação e organização do ambiente; que 

mente e corpo funcionam de forma autônoma e que a atividade mental está 

sujeita às mesmas leis que guiam a atividade biológica. 

A partir dessas inferências, Piaget concebeu o desenvolvimento 

intelectual em analogia com o desenvolvimento biológico. Para ele, os atos 

cognitivos são atos de organização e de adaptação ao contexto ambiente. Daí 

afirmar que tanto o desenvolvimento cognitivo como o biológico são regidos 
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pelos mesmos princípios básicos. Assim, organização e adaptação não são 

processos separados. Contudo, para explicar como e porquê o desenvolvimento 

cognitivo se processa, faz-se necessário compreender os conceitos de esquema, 

assimilação, acomodação e equilibração, que são conceitos cognitivos básicos 

na teoria de Piaget. 

Na teoria de Piaget, esquemas são estruturas mentais ou cognitivas, 

através das quais, meninas e meninos, intelectualmente, se adaptam e 

organizam o ambiente ao seu redor. Essas estruturas se modificam com o 

desenvolvimento mental e vão se tornando mais refinadas na medida em que 

meninas e meninos tornam-se mais competentes para generalizar os estímulos. 

Os esquemas são construídos sobre experiências repetidas. Eles 

refletem o nível de compreensão e de conhecimento do mundo de meninas e 

meninos, homens e mulheres. Por serem construções, os esquemas não são 

cópias exatas da realidade. Muito pelo contrário, são formas determinadas pela 

assimilação e acomodação da experiência e, com o passar do tempo, se tornam 

cada vez mais próximas da realidade objetiva. Por serem construtos hipotéticos, 

os esquemas são inferidos. Nessa situação, não podem ser observados 

diretamente. Contudo, podem ser pensados como conceitos ou categorias. 

Esses, de acordo com Atkinson (1995), têm como função apoiar a 

economia cognitiva, prever informações acerca de um objeto que não está 

perceptível de imediato, dentre outros. 

O mundo que nos cerca está repleto de objetos diferentes e variados 

que não podem ser pensados como sendo distintos um dos outros. Logo, é 

necessário pensar cada objeto como exemplo de um conceito ou classe. Ao se 

tratar diferentes objetos como membros do mesmo conceito, reduz-se a 

complexidade do mundo que precisa ser representado mentalmente. Assim, a 
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categorização se efetiva quando da atribuição de um objeto a um conceito. Esse 

fato ocorre quando se trata o objeto como tendo muitas das propriedades 

associadas com o conceito. 

De acordo com Barry Wadsworth (1997), os esquemas são estruturas 

intelectuais que organizam os eventos como eles são percebidos pelo organismo 

e classificados em grupos de acordo com as características comuns; eles 

também são ocorrências psicológicas repetidas, uma vez que uma criança pode 

classificar estímulos de maneira consistente; e, por fim, eles são de natureza 

reflexa no momento do nascimento do ser humano. 

Enquanto um bebê, menina ou menino, faz significativas 

diferenciações, que no seu nível mais primitivo são os precursores das 

atividades mentais superiores, um adulto, mulher ou homem, já tem um amplo 

cabedal de esquemas complexos que lhes permitem um grande número de 

diferenciações, uma vez que eles emergem dos esquemas anteriores da fase 

infantil, através da adaptação e organização.  Contudo, é bom lembrar que, 

independentemente da fase, as respostas de uma determinada criança refletem 

a natureza dos seus conceitos ou esquemas disponíveis no momento da 

vivência. Portanto, os esquemas se expressam através do comportamento 

observável e são percebidos pelos padrões do mesmo, que ocorrem 

repetidamente no curso da atividade cognitiva. 

Da mesma forma que os conceitos dos adultos se diferenciam dos da 

criança, os esquemas também se transformam, sendo os processos de 

assimilação e acomodação responsáveis por essa mudança. 

 A assimilação é também um processo cognitivo. Através dele, uma 

mulher ou um homem, uma menina ou um menino, integra um novo dado 

perceptual, motor ou conceitual aos esquemas ou padrões de comportamento já 
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existentes. Ela pode ser vista como o processo de classificar novos eventos em 

esquemas já existentes. Assim, nós, seres humanos, estamos continuamente 

processando um grande número de estímulos. Daí, a assimilação ser um 

processo que ocorre continuamente. Teoricamente a assimilação não é o 

resultado de uma mudança dos esquemas. Mesmo assim, ela afeta o 

crescimento deles, constituindo-se, dessa forma, como uma parte do 

desenvolvimento. A assimilação também é uma parte do processo através do 

qual mulheres e homens, meninas e meninos cognitivamente se adaptam ao 

contexto do ambiente e o organizam.   

Embora o processo de assimilação possibilite a ampliação dos 

esquemas, esse processo não explica as transformações pelas quais eles 

passam, as quais, no entender de Piaget, são explicadas pelo processo de 

acomodação, o qual, na teoria desse cientista, é explicado pela criação de novos 

esquemas ou, então, pela transformação de velhos esquemas. 

Todavia, tanto a ação de criar novos esquemas como a ação de 

modificá-los, resulta em uma alteração na estrutura cognitiva ou no seu 

desenvolvimento. Uma vez modificada essa estrutura, um estímulo qualquer é 

prontamente assimilado. Daí ser a assimilação sempre o fim, ou seja, o produto 

do processo. 

Contudo, nenhum comportamento é só assimilação, ou só 

acomodação. Todo ele, em geral, reflete ambos os processos; embora, alguns 

expressem, relativamente, em um dado momento, mais um processo do que o 

outro. 

A acomodação justifica o desenvolvimento por gerar mudança 

qualitativa na estrutura intelectual. Enquanto isso, a assimilação, por gerar 

mudança quantitativa na estrutura já existente, significa crescimento. Logo, 
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ambos os processos explicam tanto a adaptação intelectual como o 

desenvolvimento das estruturas cognitivas e do conhecimento. 

Da mesma forma que os processos de assimilação e acomodação 

são indispensáveis para o crescimento e o desenvolvimento cognitivo, as 

quantidades relativas desses processos também são importantíssimas. Por 

conseguinte, um equilíbrio entre esses dois processos é tão necessário quanto 

os processos em si. 

O equilíbrio é o mecanismo auto-regulador, essencial para garantir 

uma eficaz interação da menina e do menino com o contexto do ambiente. Já o 

desequilíbrio, por sua vez, pode ser considerado como um estado de conflito 

cognitivo, gerado pela não confirmação na vivência de expectativas ou predições 

sobre algo que deveria acontecer no seu decorrer. 

Enquanto o desequilíbrio é um estado de balanço, a equilibração, por 

sua vez, é o processo de passagem do desequilíbrio para o equilíbrio. Esse 

também é um processo auto-regulador, que tem como instrumentos a 

assimilação e a acomodação. Assim, o processo de equilibração permite a 

mulheres e homens, moças e rapazes, meninas e meninos que a experiência 

externa seja incorporada aos esquemas já que o organismo assimila todos os 

eventos com ou sem acomodação. 

Para Piaget, o desenvolvimento cognitivo tem como componentes o 

conteúdo, a função e a estrutura. O conteúdo diz respeito ao que meninas e 

meninos conhecem; a função refere-se à assimilação e acomodação que, para 

ele, são estáveis e contínuas no decorrer do desenvolvimento cognitivo; e, 

finalmente, a estrutura, que está relacionada aos esquemas que, por si só, 

explicam a ocorrência de determinados comportamentos. 
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Para que ocorra o desenvolvimento cognitivo, podemos inferir que, 

segundo o sistema de explicação de Piaget, faz-se necessário que meninas e 

meninos atuem sobre o contexto do ambiente. Assim, o desenvolvimento das 

estruturas cognitivas só é assegurado quando meninas e meninos assimilam e 

acomodam os estímulos do contexto ambiental. No entanto, para que esse 

evento se concretize é essencial que elas e eles ajam no contexto, se 

movimentem no espaço físico, manipulem objetos, observem, pensem, dentre 

outros. Na medida em que estão vivenciando essas ações, elas e eles estão 

obtendo dados brutos para serem assimilados e acomodados e o resultado 

desse empreendimento é o desenvolvimento dos esquemas. 

Embora as ações físicas e mentais sobre o contexto do ambiente 

sejam condição necessária para o desenvolvimento cognitivo, elas não são 

suficientes, uma vez que a experiência por si só não garante esse 

desenvolvimento. No seu entender, existem três tipos, de conhecimento: físico, 

lógico-matemático e social. 

O conhecimento físico diz respeito às propriedades físicas de objetos 

e eventos. Nesse, a aquisição só se efetivará quando da atuação sobre os 

mesmos, uma vez que esse tipo de conhecimento não pode ser adquirido a 

partir das inferências de outros.  

O conhecimento lógico-matemático é construído a partir do pensar 

sobre as experiências vivenciadas com objetos e eventos. Assim como o 

anterior, esse também só pode ser adquirido e construído a partir das ações 

sobre os objetos. Nesse caso, os objetos servem apenas como mediadores, uma 

vez que o conhecimento lógico-matemático não é inerente ao objeto.  

O conhecimento social, por sua vez, refere-se ao conhecimento sobre 

o qual os grupos sociais ou culturais chegam a um acordo por convenção. Esse 
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conhecimento se expressa através de regras, leis, moral, valores, ética e do 

sistema de linguagem. Por se originarem na cultura, podem ser diferentes de um 

grupo social para outros. Esse tipo de conhecimento é construído por meninas e 

meninos a partir de suas interações com outras meninas e meninos e mulheres e 

homens, significativos ou não. 

Na teoria de Piaget, o desenvolvimento cognitivo é um processo 

contínuo. Ele considerou que esse desenvolvimento está relacionado aos fatores 

de maturação, experiência ativa, interação social e equilibração. Observou, 

também, que esses fatores e suas interações são condições imprescindíveis ao 

desenvolvimento cognitivo. No entanto, nenhum deles sozinhos é suficiente para 

assegurá-lo. 

Na concepção de Piaget, a hereditariedade desempenha um papel no 

desenvolvimento cognitivo. Ele declarou, também, que, em qualquer momento, a 

hereditariedade estabelece fronteiras amplas no desenvolvimento, e a 

maturação, como manifestação do potencial herdado, é o mecanismo através do 

qual essas fronteiras são estabelecidas. 

Cada tipo de conhecimento, construído por meninas e meninos, 

requer a interação com os objetos ou com outros seres humanos. Já as ações 

podem ser manipulações físicas ou mentais de objetos ou eventos. Assim, 

experiências ativas são aquelas que provocam assimilação e acomodação que 

resultam em mudanças nas estruturas cognitivas ou esquemas. 

Piaget entende interação social como sendo o intercâmbio de idéias 

entre os seres humanos, sendo esse intercâmbio importantíssimo para o 

desenvolvimento do conhecimento social. Assim, os conceitos ou esquemas 

tanto podem ter referentes físicos acessíveis, ou então, podem não ter referentes 

sensoriais. Mesmo assim, como os conceitos são arbitrários ou socialmente 
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definidos, meninas e meninos dependem da interação social para a construção e 

validação dos conceitos. Daí essa interação servir também para provocar 

desequilíbrio em relação ao conhecimento físico e ao lógico-matemático. 

Há situações vivenciais em que meninas e meninos se encontram 

com o pensamento em conflito em relação aos seus pares ou, então, em relação 

a mulheres e homens. Nessa situação, o conflito pode ser um instrumento para 

levá-los a se questionarem, provocando um desequilíbrio. Mesmo os conflitos 

resultando em desequilíbrio, não podem ser resolvidos de imediato. 

Contudo, nem a maturação, nem a experiência ativa e nem a 

interação social juntos são suficientes para explicar o desenvolvimento cognitivo. 

É imprescindível o fator da equilibração, o que Piaget utilizou como conceito para 

explicar a coordenação dos três anteriores e a regulação do desenvolvimento. 

Assim, para Piaget, o desenvolvimento intelectual é composto por um 

componente cognitivo e outro afetivo. O desenvolvimento cognitivo se dá em 

paralelo ao desenvolvimento afetivo. Este inclui sentimentos, interesses, 

desejos, tendências, valores e emoções.    

O afeto, na visão de Piaget, apresenta várias dimensões. Dentre elas, 

pode-se destacar os sentimentos subjetivos e os aspectos expressivos. Daí ter o 

aspecto afetivo uma profunda influência sobre o desenvolvimento intelectual. 

Nesse caso, ele pode acelerar ou diminuir o seu ritmo, como, também, 

determinar sobre que conteúdos a atividade intelectual concentrar-se-á. Todavia, 

o afeto em si não pode modificar os esquemas, mas, pode influenciar quais 

estruturas modificar. 

Um outro fato interessante nessa linha de pensamento é que o afeto 

se desenvolve no mesmo sentido que a cognição ou inteligência. Em pesquisas 

realizadas sobre o raciocínio de meninas e meninos sobre questões morais 
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percebeu-se que seus conceitos morais são construídos do mesmo modo que os 

conceitos cognitivos. Assim, se meninas e meninos ainda não construíram o 

conceito de intencionalidade, certas ações que seriam vistas por mulheres e 

homens como negativas não seriam percebidas da mesma forma por aquelas e 

aqueles. 

Do mesmo modo que meninas e meninos assimilam as experiências 

às estruturas cognitivas, assimilam também as experiências aos esquemas 

afetivos. Assim, os mecanismos de construção são os mesmos e os resultados 

também são iguais: o conhecimento. Portanto, para Piaget, não há 

conhecimento cognitivo puro ou comportamento afetivo também puro. Todo 

comportamento apresenta tanto o aspecto afetivo quanto o cognitivo. 

Alguns pesquisadores pós-Piaget vêem o desenvolvimento cognitivo 

como a aquisição de várias habilidades distintas do processamento de 

informações. Para eles, o ambiente imaginado por Piaget era o ambiente físico 

imediato. Nessa situação, meninas e meninos se comportam como um cientista 

físico inquiridor, cuja tarefa seria descortinar a verdadeira natureza do mundo ao 

seu redor e as regras universais da lógica e do pensamento científico. O 

contexto social e cultural mais amplo não exerceria papel nenhum em sua teoria. 

Para Piaget, a discussão sobre regras sociais e morais implicaria na existência 

de um modo universal lógico e correto de se pensar sobre as mesmas regras 

que meninas e meninos tentam descobrir. No entanto, muito do que meninas e 

meninos em desenvolvimento devem aprender diz respeito aos modos 

particulares e arbitrários como sua cultura apresenta a realidade objetiva; que 

papéis diferentes meninas e meninos, mulheres e homens devem exercer; que 

regras e normas governam os relacionamentos sociais. Então, como somos 

seres humanos únicos, cada qual com sua especificidade e identidade, 

podemos, então, inferir que não existem fatos e eventos universais ou, então, 
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visão da realidade objetiva que seja considerada correta e válida para todas as 

culturas.  

E, por fim, a terceira corrente, conforme nos referimos anteriormente, 

dá suporte à perspectiva interacional que se refere à teoria dos sistemas, a qual, 

investiga tanto a mútua acomodação existente entre o ser humano em 

desenvolvimento e as propriedades cambiantes das situações vivenciadas, 

como, também, os contextos ampliados dessas vivências. Essa teoria é 

defendida por Urie Bronfenbrenner e foi por ele denominada de teoria ecológica, 

porque percebe “... o desenvolvimento em termos das situações em que alguém 

se encontra numa época particular e as relações entre elas” (BERNS, 2002, p. 

27). 

Para Bronfenbrenner (apud BERNS, 2002), “o ambiente ecológico, ou 

o ambiente relevante para o desenvolvimento humano, é composto de quatro 

sistemas diferentes: microssistemas, mesossistemas, exossistemas, 

macrossistemas” (p.27).  

O microssistema diz respeito à interação entre uma criança e os 

outros significativos mais imediatos; o mesossistema refere-se às vivências entre 

as várias situações objetivas de que a criança participa; o exossistema envolve 

as instituições objetivas que influenciam indiretamente o desenvolvimento de 

uma criança, mesmo ela não fazendo parte dessa instituição e, finalmente, o 

macrossistema, que é formado pelos valores, crenças ou ideologias que, de 

certa forma, influencia a maneira como determinadas instituições objetivas são 

organizadas. 

A teoria do processamento da informação busca revelar o processo 

que ocorre com as operações mentais a fim de que um indivíduo alcance o 

estado de equilíbrio. Ou seja, essa teoria tem a ver com a maneira de como a 
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nossa mente obtém “... informações sensoriais, armazená-as na memória e as 

chama de volta para uso posterior” (BERNS, 2002, p. 25).  

De acordo com Berns (2002), enquanto na teoria cognitivo-

desenvolvimental o desenvolvimento ocorre quando há o equilíbrio entre os 

processos de assimilação e acomodação, na teoria do aprendizado o 

desenvolvimento é conseqüência das respostas repetidas, as quais são dadas 

aos estímulos que são propostos. Assim, as teorias de processamento de 

informação encarregam-se de assumir a direção do desenvolvimento a partir do 

ponto em que as teorias cognitivo-desenvolvimental e aprendizado já não 

conseguem mais dar respostas pertinentes ao processo de desenvolvimento 

humano. 

Sistemas, para Berns (2002), “... são conjuntos ou arranjos de 

elementos ligados uns aos outros a fim de atuarem como um todo; o 

funcionamento do todo é qualitativamente diferente da soma de suas partes” (p. 

26-27). Assim, as teorias chamadas sistêmicas, compreendem o 

desenvolvimento humano como uma atividade interligada entre o ser humano e 

o ambiente imediato, incluindo aí a interação entre um indivíduo e os outros 

significativos e os contextos nos quais as vivências mais imediatas acontecem. 

Logo, essas teorias levam em consideração tanto o papel que a pessoa vivencia 

na influência sobre interações em seu ambiente, como o que essa mesma 

pessoa exerce na construção de seu próprio ambiente. Este, por sua vez, pode 

ser transformado, na medida em que os indivíduos reagem a ele; essa reação 

possibilita que esses indivíduos também se modifiquem. Ou seja, nós, seres 

humanos, somos sujeitos ativos, modificamos os contextos que nos rodeiam e 

somos modificados por eles. 
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 Berns (2002, p. 3) analisa intensamente o desenvolvimento humano 

nos aspectos que se referem “... a hereditariedade; o pré-natal; o nascimento; o 

físico; a percepção; o comportamento; a cognição; a linguagem; a emoção; o 

social e a personalidade; os papéis sexuais; a moral”, interligando-os para a 

compreensão do desenvolvimento da individualidade. 

No seu entender, esses aspectos são estudados de forma separada 

para poder facilitar a compreensão dos mesmos. 

Embora a análise científica e a pesquisa possam separar o 

comportamento humano em partes, estas, por sua vez, têm poder para “... 

operar simultaneamente, estar inter-relacionados ou ser dependentes uma das 

outras”. 

Em seu estudo sobre o desenvolvimento, encontram-se explicações 

que se aplicam às crianças em geral e explicações que dão conta de diferenças 

individuais em crianças específicas. Para ela, saber como todas as crianças 

progridem durante as mesmas fases do desenvolvimento é tão significativo 

quanto saber como os resultados desenvolvimentais delas diferem. 

 As teorias científicas, de acordo com essa autora, explicam relações 

aparentes ou princípios subjacentes de alguns fenômenos observados. 

Enquanto algumas teorias lidam com um aspecto particular do desenvolvimento, 

outras, no entanto, são mais abrangentes e explicam as situações complexas 

que influenciam vários aspectos do desenvolvimento de uma criança. Outras, 

ainda, examinam a interação entre uma criança e seu ambiente, explicando 

como o indivíduo está constantemente modificando seu ambiente e sendo 

modificado por ele (BERNS, 2002, p. 5).  

Na concepção de Berns, o desenvolvimento humano refere-se a 

mudanças quantitativas e qualitativas que ocorrem de forma progressiva ao 
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longo do tempo. As mudanças quantitativas podem, de certa forma, ser medidas 

objetivamente. As qualitativas, no entanto, só podem ser observadas de forma 

subjetiva. Tanto a primeira quanto a segunda caracterizam-se por serem 

mudanças ordenadas, direcionadas e estáveis. 

As mudanças no desenvolvimento humano são ordenadas porque se 

sucedem de forma seqüencial; são direcionadas porque manifestam um modelo 

de acumulação, onde cada mudança seqüencial organiza-se sobre os conteúdos 

das mudanças anteriores. Finalmente, são estáveis porque seus resultados não 

cessam de forma rápida. 

Além dessas três correntes acima expostas, podemos recorrer às 

concepções de Diane E. Papalia (2000), que considera, no seu entender, que a 

área do desenvolvimento humano evidencia o conhecimento científico que trata 

da forma como nós, seres humanos, mudamos e, também, da forma como nós 

ficamos iguais desde a concepção até a morte. Porém, para ela, as mudanças 

são mais evidentes na infância, embora, ocorram durante todo o ciclo de nossa 

vida. Essa transformação que ocorre no desenvolvimento é ordenada, coerente 

e organizada. É também adaptativa porque “... tem por objetivo lidar com as 

condições internas e externas da existência em constante mutação” (p. 25). 

Para essa autora existem dois tipos de mudanças de 

desenvolvimento. Uma delas diz respeito a uma mudança em número e 

quantidade, chamada de quantitativa. Já a outra, refere-se a uma mudança 

estrutural ou organizacional, denominada qualitativa. Ela é identificada pelo 

surgimento de novos fenômenos que não foram previstos, mas, que aparecem a 

partir do funcionamento anterior. 

Papalia classifica o ciclo de vida humana em oito períodos, que vão 

desde a fase do pré-natal até a terceira idade. Assim, para ela, o pré-natal é o 
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período que vai da concepção até o nascimento; a primeira infância começa a 

contar do nascimento até os 3 anos de idade; a segunda infância é o período 

que compreende a faixa etária dos 3 aos 6 anos de idade; a terceira infância 

refere-se ao período que vai dos 6 aos 12 anos; a adolescência dos 12 aos 20 

anos; o jovem adulto vai dos 20 aos 40 anos; a meia-idade vai dos 40 aos 65 

anos e, finalmente, a terceira idade que é contada a partir dos 65 anos em 

diante. Contudo, essa autora considera essas divisões aproximadas e arbitrárias, 

porque, para ela, não existem critérios sociais ou físicos nas sociedades 

ocidentais que sejam bem definidos para indicar a transição entre um período e 

outro, embora haja acontecimentos e preocupações que são característicos de 

cada período. Assim, para facilitar a discussão sobre o desenvolvimento 

humano, este é dividido em desenvolvimento físico, cognitivo e psicossocial.  

De acordo com essa autora, “... embora o desenvolvimento físico seja 

em parte geneticamente programado, a pesquisa atual sugere que as pessoas 

podem controlá-lo mais do que antes era considerado possível” (PAPALIA, 2000, 

p. 26). Já as modificações que ocorrem no âmbito mental fazem parte do 

desenvolvimento cognitivo. O desenvolvimento psicossocial, por sua vez, diz 

respeito a eventos da personalidade e do desenvolvimento social. Enquanto este 

refere-se a transformações que ocorrem nos relacionamentos com os outros, a 

personalidade está relacionada à forma consistente de um indivíduo sentir,  se 

comportar e reagir emocionalmente aos eventos do contexto.  

Os seres humanos diferem muito uns dos outros, não só no aspecto 

físico, como também nos aspectos que se referem à inteligência, competência, 

procedimento, atitude, motivação, disponibilidade, temperamento, dentre outros 

atributos. Assim, na medida em que nós envelhecemos, essa série de diferenças 

individuais se ampliam, até porque o desenvolvimento está sujeito a influências 

internas e externas que ocorrem durante a vida inteira, sendo que, de acordo 
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com Papalia, “... cada período do ciclo da vida é influenciado pelo que ocorreu 

antes e irá afetar o que virá depois” (PAPALIA, 2000, p. 31).      

Segundo essa mesma autora, “nenhuma teoria do desenvolvimento 

humano é universalmente aceita, e nenhuma sozinha explica todas as facetas do 

desenvolvimento humano” (PAPALIA, 2000, p. 40). Por isso, as pesquisadoras e 

pesquisadores observam, a partir de várias perspectivas, como nós, seres 

humanos, nos desenvolvemos, uma vez que essas perspectivas vão influenciar 

as perguntas, a metodologia da pesquisa e o modo como as informações 

coletadas vão ser interpretadas. Assim, algumas perspectivas teóricas dão mais 

ênfase aos fatores internos, outras aos externos e outras, ainda, à interação 

entre esses fatores. 

Para essa autora, as teorias se diferenciam em razão da ênfase 

quantitativa ou qualitativa que dão ao desenvolvimento que para alguns 

estudiosos é contínuo e para outros é descontínuo. Alguns deles compreendem 

o desenvolvimento humano como uma série de etapas diferenciadas, e outros, 

como um processo gradual e contínuo. 

Dentre as perspectivas que dão suporte às teorias e às pesquisas 

que têm influência na área do desenvolvimento humano, a autora acima citada 

destaca a psicanalítica, que enfatiza as emoções.  Nessa perspectiva nós temos 

a teoria psicossexual de Sigmund Freud, a psicossocial de Erik Erikson e a 

relacional de Jean Baker. No que se refere à aprendizagem, segundo a 

perspectiva do comportamento observável, a autora cita o behaviorismo e a 

teoria da aprendizagem social (também conhecida como sócio-cognitiva). 

Segundo a mesma autora, temos ainda a teoria cognitiva, que focaliza os 

processos do pensamento. Nessa perspectiva encontramos a teoria de Piaget e 

a abordagem do processamento de informações. Também cita a teoria etológica, 
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que enfatiza os fundamentos evolutivos do comportamento. Por fim, a 

contextual, que evidencia o impacto do contexto social e cultural. Encontramos 

nessa perspectiva a teoria sócio-cultural de Vygotsky. 

Na teoria psicossexual, os transtornos emocionais constroem-se a 

partir de experiências traumáticas vivenciadas durante a primeira infância. Freud 

acreditava que a personalidade seria formada ainda nos primeiros anos de vida, 

e que essas primeiras experiências contribuiriam de forma decisiva para moldar 

a personalidade, de modo permanente. É, também, nesse momento que 

meninas e meninos vivenciam conflitos ligados ao sexo e às exigências sociais. 

Assim, por seus estudos, esse pesquisador “... nos fez reconhecer os 

pensamentos e emoções, a ambivalência dos primeiros relacionamentos entre 

pais e filhos e a presença de impulsos sexuais desde o nascimento” (PAPALIA, 

2000,  p. 45).  

Erikson modificou e ampliou a teoria de Freud, enfatizando o peso de 

influência que a sociedade objetiva tem sobre a personalidade que está se 

desenvolvendo. Erikson asseverava que o desenvolvimento do ego se dá por 

toda a vida e que cada etapa desse desenvolvimento abrange uma crise de 

personalidade, que é importante, não só no momento de sua eclosão, mas, ao 

longo da vida. Assim, para ele, as crises emergem em conformidade com a 

maturação e necessitam ser resolvidas, a fim de que o ego possa se 

desenvolver de forma satisfatória. Ele também entendia que os homens teriam 

por obrigação exercitar um senso de identidade antes de envolverem-se 

intimamente com as mulheres, uma vez que, no seu entender, as mulheres, 

antes de se definirem através de um companheiro, elas esforçam-se pela 

intimidade. Assim, esse autor, de acordo com Papalia, “... enfatizou as 

influências culturais e sociais no desenvolvimento”, para além da adolescência, 
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ou seja, indo até a senilidade, e “... tomou o masculino como norma de 

desenvolvimento saudável” (p. 45).  

Uma outra teórica dessa perspectiva é Jean Back, que começou seus 

estudos criticando “... a orientação masculina das teorias psicanalíticas clássicas 

e, conseqüentemente, sua incapacidade de explicar adequadamente o 

desenvolvimento das mulheres” (PAPALIA, 2000, p. 44). Ela acreditava também 

que essas teorias psicanalíticas não descreviam com exatidão o que de fato 

ocorre com os homens. Para ela, o desenvolvimento da personalidade se 

efetivaria por intermédio dos relacionamentos. Logo, a idéia de identidade tem 

sua origem na interação dinâmica com o outro. Assim, ainda no período da 

primeira infância, as meninas e meninos, em vez de engalfinharem-se por 

autonomia e individuação, elas e eles valorizam muito mais as ligações íntimas. 

Na teoria relacional proposta por essa autora, a divergência entre o 

desenvolvimento feminino e masculino só ocorre no período dos anos escolares, 

época em que o empenho das meninas nos relacionamentos pela família e por 

questões emocionais é encorajado, enquanto que os meninos, nessa fase, são 

guiados em direção à competição e à auto-realização. Logo, a diferença de 

orientação quanto à forma de relacionamento entre meninas e meninos amplia-

se para as fases da adolescência e da vida adulta, comprometendo, em favor 

dos homens e contra as mulheres, os relacionamentos entre os adultos do sexo 

masculino e feminino. Assim, estaria explicado porque o desenvolvimento das 

mulheres nos relacionamentos, via de regra, é desvalorizado e o porquê das 

insuficiências masculinas nesses relacionamentos, uma vez que estes não são 

tratados no tempo hábil. Nessa teoria, a autora evidencia a importância dos 

relacionamentos, sem considerar, contudo, “... o desenvolvimento feminino como 

um desvio da norma” (PAPALIA, 2000, p. 44). 
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A perspectiva da aprendizagem tem seu foco voltado não para as 

forças inconscientes, mas sim, para os comportamentos que podem ser 

observados e estudados de forma objetiva e científica. Assim, os teóricos dessa 

perspectiva acreditam que o desenvolvimento é o resultado da aprendizagem, 

uma vez que existe uma transformação de longa duração nos comportamentos 

das pessoas que têm por base a experiência, ou, então, a adaptação ao 

ambiente. Esses teóricos percebem o desenvolvimento humano como sendo 

contínuo, classificando-o como quantitativo. 

Nessa perspectiva, encontram-se o behaviorismo e a teoria da 

aprendizagem cognitiva ou sócio-cognitiva. 

O behaviorismo explica o comportamento observado como sendo 

uma resposta que tem por base a experiência. Os teóricos dessa linha percebem 

o meio como sendo o maior fator de influência. Eles investigam eventos que, de 

uma certa forma, indicam se determinado comportamento irá se repetir. Alegam, 

para isso, que nós, seres humanos, independentemente de nossa idade, 

assimilamos o mundo que nos cerca, da mesma forma que os outros animais. 

Assim, reagimos a condições ambientais cujos aspectos, sejam favoráveis ou 

desfavoráveis.    

Para os teóricos da aprendizagem social, meninas e meninos 

assimilam os comportamentos sociais através da observação e da imitação de 

modelos. Assim, “... a imitação de modelos é o elemento mais importante em sua 

maneira de aprender uma língua, lidar com a agressão, desenvolver um senso 

moral e aprender os comportamentos adequados para seu sexo” (PAPALIA, 

2000, p. 48). Esses teóricos entendem que as crianças, além de atuarem sobre o 

ambiente, elas também criam-no. Logo, os seres humanos aprendem em um 

contexto social, adquirindo, assim, novas habilidades. Ao evidenciarem essas 
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influências ambientais, os estudiosos dessa abordagem, contribuem para 

explicar as diferenças culturais que existem no comportamento social.  

Por se tratar de uma aprendizagem complexa, e não apenas um 

simples condicionamento, os teóricos da aprendizagem não acreditam que se 

possa explicar o comportamento humano com base nas pesquisas que usam 

animais como sujeitos. Segundo eles, as crianças explicitam seu aprendizado ao 

imitar o modelo, mesmo que esse não esteja presente, ou, então, que não imite 

o comportamento observado.     

Nessa teoria, a maneira pela qual os indivíduos internalizam o 

comportamento observado é afetada tanto pelos fatores cognitivos como pela 

habilidade de prestar atenção e ordenar intelectualmente os dados sensoriais.   

Essa teoria da aprendizagem possibilita a ligação entre o 

behaviorismo e a teoria cognitiva porque considera tanto as influências 

cognitivas que interferem no comportamento como o papel ativo que nós, seres 

humanos, desempenhamos em nosso próprio aprendizado. Na verdade, essa 

abordagem teórica reconhece o papel da cognição nos processos de 

aprendizagem. 

A perspectiva cognitiva de Piaget se importa com as mudanças 

qualitativas que ocorrem nos processos do pensamento e no comportamento 

que incide sobre tais mudanças. Nessa perspectiva, nós humanos somos vistos 

como seres que construímos ativamente nosso mundo, crescemos com nossos 

próprios impulsos e modelos de desenvolvimento internos. Assim, essa teoria 

explica como o desenvolvimento cognitivo atua em nossa habilidade progressiva 

de obter o conhecimento e usá-lo para apreender o mundo que nos cerca. 

Ao incorporar a teoria de Piaget – após ter sido ampliada e 

transformada – à abordagem do processamento de informações, os psicólogos 
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do desenvolvimento neopiagetianos passaram a investigar a maneira como nós, 

seres humanos, obtemos, mudamos e utilizamos as informações sensoriais 

advindas da manipulação ativa de imagens mentais ou símbolos.     

Assim, os teóricos dessa abordagem examinam os processos 

mentais que dizem respeito à conduta inteligente. Desse modo, percebem os 

indivíduos como sujeitos operantes, que pensam sobre o seu próprio mundo. O 

que os diferencia de Piaget é o fato de não proporem os estágios do 

desenvolvimento.  

De acordo com Papalia (2000), “... a perspectiva etológica concentra-

se nas bases biológicas e evolutivas do comportamento” (p. 50). Os estudos 

dessa abordagem resultam da observação dos fenômenos que ocorrem ao 

natural. Assim, eles estudaram o comportamento de várias espécies de animais 

em seus contextos específicos ou em contexto de laboratório. Seus teóricos 

admitiam que existe uma gama de comportamentos inatos e específicos para 

cada espécie animal que se desenvolveu para ampliar as suas oportunidades de 

sobrevivência. Já a perspectiva contextual nos indica que o desenvolvimento 

humano deverá ser entendido “... somente em seu contexto social” (p.51).  Para 

os teóricos dessa perspectiva, as pessoas são partes inseparáveis desse 

contexto que está em constante mudança. Sendo assim, elas atuam e mudam o 

contexto social e são por ele modificadas. Para os contextualistas, as pessoas 

“... estabelecem objetivos dentro de um determinado contexto como o percebem 

e então selecionam novos objetivos dentro do novo contexto que procuram ou 

que então se apresenta” (PAPALIA, 2000, p. 51). Por isso é que eles dão ênfase 

às distinções individuais. 

A teoria sócio-cultural, de Lev Semenovich Vygotsky, enfatiza a 

interação social entre a criança e o adulto, já que este pode potencializar a 
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aprendizagem de meninas e meninos. Para ele, a criança num contexto sócio-

histórico-cultural é um ser ativo e gerador de objetivos. Desse modo, cabe aos 

adultos organizarem e conduzirem o aprendizado de meninas e meninos a fim 

de que tenham possibilidades de dominar e assimilar os conteúdos cognitivos 

presentes nos diversos contextos sociais. 

 

 

 



 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 2 – AS TEORIAS COMO GUIA DA INVESTIGAÇÃO 



 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

2.1 – Relações sociais de gênero 

 

As mulheres de Weinsberg2 

 

Aconteceu na Alemanha, na Alta Idade Média. O ano era 
1141. Wolf, duque da Bavária, estava cercado em seu castelo de 
Weinsberg, sitiado pelos exércitos de Frederick, duque da 
Suábia, e de seu irmão, o imperador Konrad. 

O cerco vinha de muito tempo, e Wolf sabia que a 
rendição era inevitável. Mensageiros iam e vinham, levando 
propostas de acordo, condições e decisões. Derrotados, Wolf, e 
seus aliados se preparavam para se entregar ao pior inimigo. 

 Mas as mulheres desses homens não estavam nem um 
pouco preparadas para a derrota. Enviaram uma mensagem a 
Konrad, pedindo ao imperador a promessa de salvo-conduto 
para todas as mulheres das cercanias do castelo e permissão 
para levar todos os bens que pudessem carregar. 

A permissão foi concedida e os portões do castelo se 
abriram. As mulheres foram saindo – levando uma estranha 
carga. Não traziam ouro ou jóias. Cada uma vinha curvada sob o 
peso do marido, na esperança de salvá-los da vingança das 
hostes vitoriosas. 

Dizem que Konrad, bom e piedoso de fato, comoveu-se 
até as lágrimas ante aquela atitude extraordinária. Apressou-se 
em garantir às mulheres a liberdade e segurança dos maridos. 
Convidou a todos para um grande banquete e fez a paz com o 
duque da Bavária em termos mais favoráveis que o esperado. 

Desde então o monte do castelo passou a ser chamado 
de Monte de Weibertreue, que quer dizer “lealdade feminina”. 

(BENNET) 

Nos últimos anos vivenciamos um grande movimento social que diz 

respeito às reflexões relativas aos conteúdos de gênero, as quais abrangem uma 
                                                 
2 Texto extraído de “O livro das virtudes II: o compasso moral: uma antologia (BENNET, 1996, p. 460-
461), relatada pelo organizador William J. Bennet como uma história real, adaptada da versão de Charlotte 
Yonge 
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diversidade de temas, aspectos e questões inerentes aos processos de ensino e 

aprendizagens que são vivenciados em determinada instituição. 

Uma instituição, segundo Allan G. Johnson (1997, p. 130), “... é um 

conjunto duradouro de idéias sobre como atingir metas reconhecidamente 

importantes na sociedade”. Assim, é necessário ter em mente que elas se 

constroem através de suas idéias e expressões reais. Logo, as instituições 

existentes na sociedade objetiva – familiar, política, religiosa, dentre outras – 

diferem entre si por exercerem socialmente funções diversas. 

Verifica-se, há algum tempo, a existência de um importante 

movimento social, aqui entendido como “... um esforço coletivo contínuo e 

organizado que se concentra em algum aspecto de mudança social” (JOHNSON 

(1997, p. 155), em pleno desenvolvimento, que trabalha na estruturação de um 

saber social e acadêmico voltado para o ensino dos conteúdos de gênero. 

De acordo com Bernard Charlot (2000, p. 61-64), “... a idéia de saber 

implica a de sujeito, de atividade do sujeito, de relação do sujeito com ele 

mesmo /.../, de relação desse sujeito com os outros (que co-constroem, 

controlam, validam, partilham esse saber)” (p.61). Dando continuidade a seu 

pensamento, ele nos diz que  

... não há sujeito de saber e não há saber senão em uma certa 
relação com o mundo, que vem a ser, ao mesmo tempo e por 
isso mesmo, uma relação com o saber. Essa relação com o 
mundo é também relação consigo mesmo e relação com os 
outros. Implica uma forma de atividade e, acrescentarei, uma 
relação com a linguagem e uma relação com o tempo 
(CHARLOT, 2000, p. 63).   
 

Logo, o saber é uma construção coletiva que é produzido em uma 

história coletiva, que, por sua vez, é a história da mente humana e das 

atividades dos seres humanos e cujo conteúdo está submetido a processos 

coletivos de validação, capitalização e transmissão. 
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Ainda, de acordo com Charlot (2000),  

... as relações de saber são necessárias para constituir o saber, 
mas, também, para apóia-lo após sua construção: um saber só 
continua válido enquanto a comunidade científica o reconhecer 
como tal, enquanto uma sociedade continuar considerando que 
se trata de um saber que tem valor e merece ser transmitido (p. 
63).  
 

Daí que, “... um saber só tem sentido e valor por referência às 

relações que supõe e produz com o mundo, consigo, com os outros” (p. 64). 

Sendo assim, os conteúdos de gênero produzidos, acumulados, distribuídos e 

internalizados pelos seres humanos ao longo da história da humanidade como 

saberes socialmente aceitos e reconhecidos, estão sendo desconstruídos, 

construídos e reconstruídos na perspectiva da equalização das relações e 

interações sociais. 

Interação é aqui entendida de acordo com Johnson (1997), como 

sendo “... o processo que ocorre quando pessoas agem em relação recíproca 

em um contexto social” (p. 131). Para ele, a idéia de interação traz em seu bojo a 

distinção entre comportamento e ação. 

O comportamento envolve tudo o que o ser humano realiza; e a ação 

diz respeito ao comportamento intencional que é fundamentado na idéia de 

interpretação e reação das outras pessoas presentes na situação. Sendo assim, 

na interação social percebemos pessoas e situações sociais. A partir dessa 

percepção, organizamos nossas idéias a respeito do que é esperado naquela 

determinada situação, os valores, crenças e atitudes que a ela se aplicam.   

 Para Johnson (1997), mudança social “... é qualquer alteração nas 

características culturais, estruturais, demográficas ou ecológicas de um sistema 

social” (p. 155).  A cultura de todos os sistemas sociais inclui um conjunto de 

idéias que explicam e justificam seus objetivos e métodos. Sistemas sociais aqui 
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são entendidos como qualquer agrupamento de conteúdos culturais e 

estruturais, ligados entre si por uma recíproca dependência, que podem ser 

considerados uma unidade. 

Com base nesses pressupostos, o feminismo é um movimento social 

que, para Johnson (1997), pode ser interpretado sob dois enfoques. Em sua 

acepção mais limitada, o feminismo “... é um conjunto complexo de ideologias 

políticas usadas pelo movimento feminista para promover a causa da igualdade 

das mulheres com os homens e pôr fim à teoria sexista e a prática de opressão 

social” (p.109). Em sua acepção mais ampla e mais profunda, o feminismo  

... constitui uma grande variedade de enfoques usados para 
observar, analisar e interpretar as maneiras complexas como a 
realidade social dos sexos e a desigualdade entre eles são 
construídas, impostas e manifestadas, desde ambientes 
institucionais mais vastos aos detalhes do dia-a-dia da vida das 
pessoas (p.109). 
 

Esses enfoques produziram teorias e metodologias diferenciadas que 

provocaram conseqüências sobre o desenvolvimento psicológico, espiritual e 

social dos seres humanos na contemporaneidade. 

O pensamento e as pesquisas feministas estão alicerçados em uma 

ou mais perspectivas: liberal, marxista, radical, que, embora distintas entre si, se 

relacionam de alguma forma. 

O feminismo liberal tem como fonte o Iluminismo, o qual tinha como 

premissa central “... que a sociedade justa é aquela que resulta das livres 

opções de indivíduos educados, conscientes – ou iluminados“ (p. 109). 

Para os liberais, os problemas sociais advêm “... da ignorância e das 

limitações sociais à liberdade de escolha”. Nessa perspectiva,  

... a desigualdade de sexos tem origem principalmente em uma 
socialização que força pessoas a crescerem com idéias 
distorcidas e prejudiciais sobre homens e mulheres, e em idéias 
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culturais que restringem a liberdade do indivíduo de resolver 
livremente como levar sua vida (JOHNSON, 1997, p. 110). 
 

Os liberais propõem, como solução para resolver os problemas 

sociais: “... mudar idéias e práticas culturais; reescrever os livros usados nas 

escolas; reformar os códigos legais; tornar ilegal a discriminação”. 

Já a perspectiva socialista ou marxista, “... estabelece uma conexão 

causal direta entre capitalismo e a subordinação patriarcal das mulheres”. Em 

função do modo capitalista de produção, nessa perspectiva, as mulheres fazem 

parte de uma classe que é explorada duplamente: pelo marido, no seio da 

família, e pelo patrão, no mercado de trabalho, através do controle da oferta de 

empregos e salários às mulheres. 

Contudo, o feminismo marxista é criticado por ignorar o fato de que 

“... a patriarquia é anterior em milhares de anos ao capitalismo e, como tal, não 

pode ser compreendida como por ele gerado; a dominação masculina continuou 

em países como a China e a União Soviética” (JOHNSON, 1997, p.110). 

No ponto de vista defendido pelas feministas radicais, “... a 

desigualdade dos sexos não se deve nem à ignorância nem à falta de liberdade 

ou ao capitalismo, mas sim, ao trabalho coletivo de homens para dominar, 

controlar e explorar as mulheres”. Para elas, o problema básico “... consiste em 

compreender como a subordinação das mulheres é imposta e mantida, as 

conseqüências que produz e como pode ser abolida” (JOHNSON, 1997, p. 110). 

O feminismo radical é criticado por associar-se ao pensamento 

essencialista e por não conseguir explicar, de forma clara e objetiva “... as 

variações nos status das mulheres que são frutos de etnicidade, raça e classe 

social” (JOHNSON, 1997, p. 110). 
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No pensamento essencialista, “... a patriarquia e a opressão das 

mulheres radicam-se em tendências masculinas inerentes de dominação e 

agressão” (JOHNSON, 1997, p. 110). 

Patriarquia, de acordo com Johnson (1997), “... é um sistema social 

no qual sistemas familiares ou sociedades inteiras são organizados em torno da 

idéia de domínio do pai” (JOHNSON, 1997, p. 171). A origem desse sistema 

para alguns autores data de 7.000 anos. 

Em sociedades onde o pai é um status familiar, a patriarquia é mais 

forte, porque “... a família constitui a instituição social principal, através da qual 

riqueza, prestígio e poder são transmitidos de uma geração a outra”. Já em 

sociedades industriais, como a que vivemos atualmente, a família, como fonte de 

riqueza, poder e prestígio, deixou de existir faz algum tempo. Nessa situação, “... 

a posição do pai deixou de servir como fundamento de poder social 

considerável” (JOHNSON, 1997, p.171). 

Na verdade, nas relações interpessoais, de um modo geral, o 

domínio de um ser humano sobre o outro e a conseqüente opressão, 

independentemente do sexo, sempre existiu. No entanto, essa relação de 

dominação e opressão, no caso específico do sexo feminino, é que se 

caracterizou com especificidades bem mais evidentes, onde as ações 

desfavoráveis recaíam com mais intensidade. 

Tanto o vocábulo sexo quanto gênero são construções sociais. O que 

distingue sexo de gênero é que este é definido, geralmente, “... em torno de 

idéias sobre traços de personalidade, masculina e feminina, e por tendências de 

comportamento que assumem formas opostas e sexo estaria ligado às 

diferenças biológicas e fisiológicas”. No entanto, alguns autores e autoras, 

defendem a idéia de que gênero “... refere-se a idéias culturais que constroem 
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imagens e expectativas a respeito de machos e fêmeas” e sexo como “... um 

conjunto socialmente construído de idéias moldadas pela cultura”. Sendo assim, 

as idéias quando se relacionam como “... conjuntos de traços e tendências 

constituem a feminilidade e a masculinidade” (JOHNSON, 1997, p.205). 

Um grande número de autores e autoras “... observam que traços 

habitualmente atribuídos a homens e mulheres não descrevem exatamente a 

maioria das pessoas”. Já outros e outras “... afirmam que a ênfase comum sobre 

masculinidade e feminilidade como fatores decisivos em explicações de 

desigualdade de gêneros é mal colocada”. Uma outra parte, no entanto, sugere 

que androgenia “... é um conceito que descreve uma mistura de traços de 

personalidade masculinos e femininos e tem sido proposta por algumas 

feministas como parte da solução da desigualdade dos gêneros”. 

 Ainda, segundo Johnson, no estudo dos gêneros, em geral, “... a 

importância da feminilidade e da masculinidade reside em sua relação com os 

papéis de gênero” que, na maioria das vezes, são designados, também, como 

papéis sexuais. Contudo, não se pode esquecer que socialmente existe uma 

grande quantidade de “... expectativas e outras idéias sobre como homens e 

mulheres devem pensar, sentir, parecer e se comportar em relação a outras 

pessoas” (1997, p. 205), que diferem de sociedade para sociedade. 

Assim, em algumas dessas sociedades, tem-se atribuído às mulheres 

características femininas, como, a meiguice, a docilidade, a fragilidade, entre 

tantas outras. Ao homem é exigido que seja independente, forte, corajoso... No 

entanto, os determinantes femininos são muito mais marcantes, condicionadores 

e formadores da condição feminina do que os determinantes masculinos. Para 

Belkis Morgado (1987, p. 4-7), os rótulos surgem dos relacionamentos entre 

indivíduos e são cristalizados nos papéis sociais que cada pessoa desempenha 
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no cotidiano da sociedade. Ela se apoiou em Ralph Linton (1981) para usar a 

expressão papel social, que diz respeito a um total de padrão cultural que inclui 

valores, atitudes e comportamentos atribuídos a cada uma e a todas as pessoas 

num determinado momento. Contudo, esses papéis são aprendidos de forma 

explícita ou implícita durante toda a vida. Eles são indicadores de 

comportamento e de desempenho, como, também, geram expectativas em 

relação aos outros indivíduos. 

Como a aquisição de hábitos e atitudes começa desde o nascimento, 

a aquisição de papéis sociais também é internalizada desde muito cedo. Daí, 

Simone de Beauvoir (1980, p. 9) ter, assim, se expressado em relação à mulher: 

“NINGUÉM nasce mulher: torna-se mulher”. Pode-se ampliar essa concepção 

afirmando, também, que não se nasce homem: torna-se homem.  Ser homem ou 

ser mulher não depende só de nascer macho, ou fêmea, mas, diz respeito a 

assumir e desempenhar papéis e funções nas relações e interações com outras 

pessoas que a cultura aponta como sendo, tipicamente, ou masculinas ou 

femininas. 

No entender de Moema Viezzer (1987, p. 107-127), a palavra gênero 

tem sido usada naturalmente como sinônimo de sexo biológico. No entanto, 

alguns teóricos têm usado-a não no sentido de sexo biológico e fisiológico, mas, 

sim, no sentido que vem sendo utilizada na literatura feminista. Nesta, a 

dimensão de gênero é incorporada ao plano das relações sociais, entendidas 

como sendo relações e interações mútuas que se estabelecem entre os seres 

humanos para a produção e reprodução não só das condições materiais de 

existência, como, também, para vivência dos seres humanos em sociedade, de 

uma maneira em geral. Gênero entra como um novo conceito de relações sociais 

entre gênero masculino e feminino, que ocorrem no âmbito das relações sociais 

mais gerais, como um modo particular e especial das relações sociais. Assim, a 
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palavra gênero sem esta distinção permite que alguns indivíduos assumam as 

normas culturais da masculinidade e feminilidade como sendo naturais, 

determinadas pela biologia e não socialmente construídas. O termo gênero 

coloca homens e mulheres numa divisão sexual causada pelas exigências 

sociais que tomou forma, em relações sociais concretas e historicamente 

organizadas, para aceitar a execução de papéis sociais, atribuídos de acordo 

com as diferenças biológicas e fisiológicas que marcam os indivíduos ao 

nascerem, e não com as diferenças psicológicas e culturais. 

 

2.2 – Explicações teóricas acerca do desenvolvimento de gênero 

De acordo com Papalia (2000), “... ser do sexo masculino ou feminino 

afeta nossa aparência, nosso modo de andar, e muitas vezes, no modo de 

trabalhar, brincar e vestir” (p. 22). O sexo, para essa autora, influencia não só a 

forma de pensar sobre nós mesmos, como, também, a maneira como as outras 

pessoas com as quais interagimos nos vêem. Assim, para se analisar os 

conteúdos das diferenças, faz-se necessário caracterizar as diferenças sexuais e 

as diferenças de gênero. 

Ainda de acordo com essa autora, “... diferenças sexuais são 

diferenças biológicas entre machos e fêmeas, e as diferenças de gênero, são 

diferenças psicológicas ou comportamentais entre os sexos” (PAPALIA, 2000, p. 

222). 

Em estudos referentes à personalidade, realizados por E. J. Turner e 

J. Gervai (1995), apud Papalia, “... a descoberta mais clara é a de que os 

meninos tendem a ser mais agressivos do que as meninas”. Já outros estudos, 

como os realizados por esses mesmos autores conjuntamente com outros 

parceiros, “... sugerem que as meninas tendem a ser mais empáticas, 
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cooperativas e obedientes aos pais, buscando mais aprovação dos adultos do 

que os meninos” (PAPALIA, 2000, p. 223). 

Para Papalia a escolha dos brinquedos, dos tipos de brincadeiras e 

da companhia do mesmo sexo já começa a partir dos dois anos de idade e se 

tornam mais consistentes depois dos três anos, sendo essa uma das primeiras 

diferenças de gênero. 

Um outro fato interessante é que a segregação sexual no ato de 

brincar afigura-se como uma tendência feminina, e estaria presente em todas as 

culturas, sendo assim considerada como um procedimento universal. 

É importante, também, destacar que essa segregação social é 

comum na faixa etária que vai dos dois aos seis anos de idade, quando os 

meninos, em algumas culturas, têm tendência para brincar nos espaços 

considerados públicos e as meninas a se reunirem em suas casas, ou seja, no 

espaço privado. 

Meninas e meninos brincam de modo diferente. Enquanto as meninas 

gostam de brincadeiras mais tranqüilas, os meninos, por sua vez, gostam de 

brincadeiras mais agitadas. 

Berns (2002) é uma outra autora que também estuda essas 

questões. Para ela, é a partir do terceiro ano de vida que as brincadeiras das 

meninas e dos meninos começam a diferenciar-se. Enquanto os meninos 

gostam mais de brincar com armas, blocos e caminhões, as meninas, por sua 

vez, preferem brincar com bonecas, jogos de encaixe, bichos de pano e quebra-

cabeças. Desse modo, em relação aos brinquedos, as diferenças entre os sexos 

estão firmemente determinadas ao final do terceiro ano de idade. 

Assim, para essa autora, meninas e meninos brincam de forma 

diferenciada. Enquanto os meninos são mais agressivos em suas brincadeiras, 



 

 

77
 
 
tanto verbal como fisicamente, envolvendo-se com mais freqüência em situações 

de conflito, as meninas agem de forma contrária. Quando ocorrem conflitos, elas 

têm mais tendência a resolvê-los de forma tranqüila, sem necessariamente, 

fazerem uso de ameaça ou, então, de força física. Elas procuram, de certa 

forma, acalmar os ânimos ou, então, tentam desfazer o conflito separando os 

contendores. 

De acordo com Berns, mulheres e homens, do ponto de vista da 

sociabilidade, têm mais semelhanças do que diferenças. Em relação às crianças, 

tanto o desenvolvimento social como o emocional é igual para meninas e 

meninos, diferenciando-se na medida em que se desenvolvem. Ainda, segundo 

essa autora, meninas e meninos “... são semelhantes em dependência, medo e 

ansiedade” (2002, p. 575), diferenciando-se na medida em que se aproximam da 

vida adulta. 

Em estudos realizados, ficou evidenciado que as meninas “... 

começam a se classificar como mais, dependentes, temerosas e ansiosas que 

os meninos” (2002, p. 575). Estes, por sua vez, demonstram uma propensão 

maior para divertimentos e atividades consideradas fisicamente mais arriscadas. 

  Com base nessas idéias, como explicar, então, identidade de 

gênero, papéis sexuais, tipificação sexual, estereótipos sexuais, dentre outros? 

Assim, para Papalia, a identidade de gênero tem a ver com a consciência que 

cada uma das pessoas têm de si mesmas como sendo do sexo feminino ou 

masculino. O seu significado sofre influência da socialização de acordo com o 

contexto cultural no qual meninas e meninos vivenciam suas experiências. 

Já os papéis sexuais se referem aos “... comportamentos, interesses, 

atitudes, habilidades e traços de personalidade que uma cultura julga 

apropriados para homens e mulheres” (PAPALIA, 2002, p. 223). Nesse sentido, 
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há uma expectativa em relação à conduta das pessoas do sexo feminino e do 

masculino. Desse modo, em algumas culturas, ao longo da história da 

humanidade, espera-se que as pessoas do sexo feminino sejam passivas, 

obedientes, dependentes, zelosas, compassivas, solidárias, compreensivas, se 

dediquem ao cuidado das crianças e das atividades domésticas, dentro outros, 

enquanto das pessoas do sexo masculino, que sejam competitivas, 

independentes, agressivas, assertivas, dominantes, ativas, autoconfiantes e que 

desempenhem o papel de protetores e provedores. 

A tipificação sexual diz respeito à aprendizagem pela criança de seu 

papel sexual. Nesse sentido, desde muito cedo, através da socialização primária, 

meninas e meninos aprendem e assumem alguns papéis sexuais. Já os 

estereótipos sexuais se referem às “... generalizações exageradas sobre o 

comportamento masculino ou feminino” (PAPALIA, 2000, p. 223). Eles se fazem 

presentes em muitas culturas e podem ser encontrados em meninas e meninos 

a partir dos três anos de idade. Os estereótipos sexuais podem, além de afetar 

as atividades do dia-a-dia, serem incorporados em forma de papéis sexuais. 

Berns nos explica que a identidade de gênero “... tem a ver com 

autopercepção e categorização” (2002, p. 568); que um papel se refere a um 

modelo de conduta socialmente esperado e que é determinado, geralmente, pela 

posição que uma pessoa ocupa em seu grupo social. Logo, os papéis sociais 

dizem respeito a um conjunto de atributos que em determinadas culturas 

definem a feminilidade e a masculinidade. Ainda de acordo com essa autora, os 

papéis sexuais implicam também em relações com o próprio sexo e com o sexo 

oposto. Já a tipificação sexual tem a ver com as marcas sociais ou culturais que 

uma pessoa assume como sendo masculinas ou femininas, de acordo com o seu 

sexo. 
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Como para Berns é problemático distinguir influências biológicas e 

psicológicas, ela usa os termos sexo e gênero como palavras sinônimas porque, 

com freqüência, elas são usadas de forma intercambiável. Contudo, ela admite 

que um grande número de autores faz distinção entre os termos sexo e gênero. 

Assim, sexo para ela se refere às diferenças biológicas entre mulheres e 

homens, e gênero, às diferenças psicológicas que têm a ver com os sentimentos 

de masculinidade e feminilidade, e as percepções dessa dimensão. 

De acordo com Rita L. Atkinson (1995, p. 84-91), “... a maioria das 

culturas elabora a distinção biológica entre homem e mulher em uma rede de 

crenças e práticas que permeiam virtualmente cada domínio da atividade 

humana” (p. 90). Desse modo, meninas e meninos assimilam, desde cedo, que 

as diferenças biológicas entre eles é tão essencial que, para observá-las, se faz 

necessário empregar um grupo de lentes, as quais só são transparentes para 

seus usuários. Logo, a identidade de gênero diz respeito à aquisição por 

meninas e meninos de um firme senso de si mesmos como sendo mulher ou 

homem.  

Todavia, a maioria das culturas organiza essa distinção biológica em 

uma teia expandida de crenças e práticas que penetram em todos os contextos 

da atividade humana. Assim, as sociedades concretas têm tanto regras formais 

quanto normas informais, que definem como meninas e meninos, moças e 

rapazes, mulheres e homens devem comportar-se; que papéis sociais devem ou 

podem assumir e que características de personalidade são apropriadas a cada 

sexo. Contudo, essas regras e normas podem ser mudadas ao longo do tempo 

dentro de uma mesma cultura. Porém, qualquer que seja a definição adotada, 

cada cultura, cada uma a seu modo, ainda luta por transformar meninas e 

meninos em mulheres e homens com características psicológicas masculinas e 

femininas. Sendo assim, a aquisição de comportamentos e características que 
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uma determinada cultura considera como apropriada ao sexo é o que alguns 

estudiosos do assunto denominaram de tipificação sexual. 

Mãe e pai, bem como professoras e professores, não ensinam 

diretamente sobre o esquema de gênero a meninas e meninos. A lição está 

silenciosamente invisível nas práticas educativas diárias do contexto social e 

cultural. Contudo, meninas e meninos aprendem a aplicar as lentes de gênero a 

si mesmos, para organizarem seu autoconceito em torno de sua masculinidade 

ou feminilidade; e, para julgarem seu valor próprio em termos de respostas a 

questões pertinentes a sua masculinidade e feminilidade. Portanto, meninas e 

meninos tornam-se tipificados sexualmente porque o sexo é o principal foco em 

torno do qual sua cultura escolhe organizar sua visão da realidade. 

 

2.3 – Contribuições teóricas ao desenvolvimento de gênero 

Segundo Papalia, a teoria psicanalítica de Sigmund Freud revela 

que a identificação com a pessoa parental do mesmo sexo da criança ocorre a 

partir do momento em que essa criança renuncia ao desejo de ter a pessoa do 

sexo oposto e passa a identificar-se com a do mesmo sexo que o seu. Assim, o 

processo de identificação, nessa teoria, diz respeito “... a adoção de 

características, crenças, atitudes, valores e comportamentos do genitor do 

mesmo sexo” (2000, p. 224). Desse modo, nessa perspectiva teórica, a ênfase 

recai sobre os laços afetivos com a mãe ou com o pai. 

Na teoria da aprendizagem social de Albert Bandura, a assimilação 

da identidade de gênero e dos papéis sexuais ocorre através da observação e 

imitação de modelos, sejam eles, os outros significativos ou, então, outras 

pessoas do convívio social. Assim, nessa teoria, “... as crianças adquirem a 

identidade de gênero e os papéis sexuais da mesma maneira que outros 
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comportamentos: observando e imitando modelos” (PAPALIA, 2000, p. 224). O 

reforço tem um papel fundamental, uma vez que ele corrobora para a 

aprendizagem dos papéis sexuais. Desse modo, a ênfase dada nessa 

perspectiva teórica se centra nos conteúdos do como e sobre o quê meninas e 

meninos assimilam nos diversos contextos de aprendizagem. 

Papalia, referindo-se à teoria do desenvolvimento cognitivo de 

Lawrence Kohlberg, menciona que meninas e meninos, “... aprendem sobre 

gênero da mesma maneira que aprende todo o resto: pensando sobre sua 

experiência” (2000, p. 224). Nessa teoria, os adultos não seriam modelos para 

as crianças ou, então, causadores de reforço ou castigo. Muito pelo contrário, 

meninas e meninos, é que “... classificam a si mesmas e aos outros como 

masculinos ou femininos e então organizam seu comportamento de acordo com 

tal classificação, adotando comportamentos coerentes com seu gênero” 

(PAPALIA, 2000, p. 224). 

Assim, de acordo com a teoria do desenvolvimento cognitivo, a 

identidade de gênero tem início a partir dos dois anos e, aos três, grande parte 

de, meninas e meninos se sente seguros em relação ao sexo ao qual pertencem.  

Em torno dos quatro ou cinco anos de idade, meninas e meninos têm 

muita clareza acerca do seu sexo. As crianças nessa faixa etária compreendem 

que seu sexo será o mesmo, independentemente, da situação concreta a que 

estiver exposta. Na teoria de Kohlberg esse processo é denominado de 

constância de gênero ou conservação de gênero, o qual, no entender desse 

pesquisador, antecede à aquisição de papéis sexuais. Desse modo, assim que 

percebem que sempre serão femininas ou masculinas, meninas e meninos, 

seguem o que entendem como condutas adequadas ao gênero. 
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Segundo Papalia, na teoria do esquema sexual de S. L. Bem, um 

esquema de gênero diz respeito a um modelo de condutas estruturado em torno 

do sexo. Assim, nessa teoria, meninas e meninos “... socializam-se em seus 

papéis sexuais desenvolvendo uma idéia do que significa ser masculino ou 

feminino em sua cultura” (PAPALIA, 2000, p. 225). Desse modo, as crianças 

estruturam e classificam as informações acerca dos elementos definidores da 

feminilidade e masculinidade de acordo com o contexto social e cultural no qual 

estão inseridas. 

Na abordagem cognitiva a ênfase maior está centrada na habilidade 

de meninas e meninos em “... captar e interpretar as informações sobre o mundo 

e o seu lugar no mesmo” (PAPALIA, 2000, p. 226). 

Já para Berns, a teoria psicanalítica interpreta a tipificação dos 

papéis sexuais a partir da perspectiva afetiva. Desse modo, a teoria da 

tipificação seria um fragmento da teoria psicossexual do desenvolvimento da 

personalidade construída por Freud. Nela, a forma de recompensa dos desejos 

sexuais praticados em cada estágio é que vai delimitar a amplitude em que 

esses desejos vão influenciar as marcas da personalidade adulta. Ou seja, o 

modo como cada um de nós vai se sentir enquanto mulher ou enquanto homem. 

Esse autor refere ainda que a teoria cognitiva social está centrada 

no modo como nós vamos nos conduzir enquanto mulher ou enquanto homem. 

Desse modo, ela interpreta a tipificação dos papéis a partir da perspectiva 

comportamental. Nesse sentido, os autores dessa teoria, entendiam “... que uma 

identidade de papel sexual é a conseqüência de ser recompensado (ou punido) 

por certos comportamentos associados ao sexo que são imitados” (BERNS, 

2002, p. 581). Por entenderem dessa forma, é que os autores dessa perspectiva 

discordaram de Freud, uma vez que para este teórico “... para desenvolver uma 
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identidade de papel sexual, acriança tem de identificar-se com o genitor do 

mesmo sexo e internalizar padrões e características de personalidade desse 

genitor” (BERNS, 2002, p. 581). 

A teoria cognitiva do desenvolvimento se apoiou nas concepções 

de Piaget acerca do desenvolvimento e adaptou-as à tipificação do papel sexual. 

Assim, segundo Berns, Kohlberg sugeriu “... que a base para a tipificação sexual 

é a organização cognitiva do mundo social pela criança de uma maneira que 

acompanha a organização cognitiva do mundo físico” (BERNS, 2002, p. 582). 

Desse modo, nessa teoria, a identidade de gênero emerge da consciência de 

que mulheres e homens são distintos. Logo, tem a ver com o entendimento e 

conseqüente autocategorização do sujeito quanto a ser menina ou menino. Já a 

estabilidade de gênero, como uma condição permanente e imudável só emerge 

por volta dos sete ou oito anos de idade. A constância de gênero é um construto 

também presente nessa teoria e se refere à idéia de que o gênero é constante, 

apesar de transformações na conduta ou na aparência de uma pessoa. 

Ainda de acordo com a teoria cognitiva do desenvolvimento, após 

terem organizado o entendimento acerca da constância de gênero, meninas e 

meninos, assimilam papéis sexuais olhando as condutas e os papéis sexuais de 

mulheres e homens que estão em seu entorno, reproduzindo-os de acordo com 

a expectativa social e cultural. Desse modo, ao prestigiar as ações e os sujeitos 

do mesmo sexo, compartilhando, inclusive de suas condutas, meninas e 

meninos identificam-se, com o passar do tempo, com o outro significativo do 

mesmo sexo. 

Nessa teoria, o que importa é como o sujeito pensa sobre si mesmo 

como uma mulher ou como um homem. Por isso, é que ela está centrada numa 

perspectiva intelectual.   
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A teoria do esquema dos gêneros de Berns trabalha com o 

processamento da informação para explicar a tipificação dos papéis sexuais. Os 

teóricos dessa linha de pesquisa crêem “... que uma criança usa o gênero para 

categorizar pessoas e objetos e que ela é influenciada por estereótipos sociais” 

(BERNS, 2002, p. 583). Desse modo, meninas e meninos categorizam seu 

gênero; avaliam a forma pela qual vão adequar-se ao estereótipo cultural de 

masculinidade ou feminilidade, assimilando através da observação qual é a 

conduta conveniente para mulheres e homens presentes no contexto social onde 

vivenciam suas experiências. 

Assim, essa teoria revela a maneira pela qual meninas e meninos 

sistematizam as informações que têm a ver com os papéis sexuais. Desse 

modo, a informação é codificada a partir de esquemas, aqui entendido como 

sendo “... uma estrutura cognitiva ou arcabouço conceitual que os indivíduos 

constroem como resultado de experiências passadas e que os ajuda a assimilar 

novas informações” (BERNS, 2002, p. 583). 

Pela observação das condutas femininas e masculinas, as crianças 

vão se desenvolvendo e concebendo um estereótipo, com base nos modelos, 

definidos social e culturalmente do que seja uma mulher e um homem e as 

atividades específicas de cada um. Assim, nessa teoria, os estereótipos são 

usados como esquemas para ordenar e julgar outras informações presentes no 

contexto social. 

Essa teoria revela a forma como um indivíduo processa informações 

referentes ao sexo e à maneira como percebe a si mesmo como sendo mulher 

ou homem. Ou seja, ela explica a tipificação dos papéis sexuais a partir da 

perspectiva do processamento de informações. 
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Atkinson é uma outra autora que trata dessas teorias. Para ela, Freud 

foi o primeiro teórico a compreender e explicar, de forma ampla, a identidade de 

gênero e tipagem sexual, uma vez que a teoria psicanalítica por ele elaborada 

trata dos estágios do desenvolvimento sexual.  No entendimento dessa autora, 

essa teoria sugere que meninas e meninos reproduzem a conduta do membro 

parental do mesmo sexo para solucionar uma luta interior com aquela pessoa 

congênere. 

A teoria da aprendizagem social, de acordo com Atkinson, “... 

afirma que a modelagem é estritamente o resultado de observação do 

comportamento daquele membro parental”  do mesmo sexo (ATKINSON, 1995, 

p 84). Essa teoria também salienta tanto as recompensas como as punições que 

meninas e meninos recebem pela vivência de condutas apropriadas e 

inapropriadas e aos modos como assimilam a conduta sexual típica, através de 

sua observação de mulheres e homens. 

Para os pesquisadores dessa teoria, meninas e meninos observam 

que as condutas da mulher ou do homem diferem. Sendo assim, a partir dessa 

distinção, desenvolvem suposições acerca do que é próprio a seu sexo. Dessa 

forma, a aprendizagem, que ocorre por intermédio da observação, lhes permite 

internalizar condutas típicas a seu sexo, reproduzindo, assim condutas de 

mulheres e homens significativos aos quais admiram.  

O conceito de modelagem e identificação nessa teoria da 

aprendizagem social é baseado na aprendizagem pela observação em vez da 

resolução de conflito íntimo, como na teoria psicanalítica de Freud. 

A teoria cognitiva-desenvolvimental, segundo Atkinson, propõe 

que a identidade de gênero exerce um papel crítico na tipificação sexual. O 

motivo para comportar-se consistentemente com a própria identidade de gênero 
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leva meninas e meninos a se conduzirem de maneiras adequadas ao sexo. 

Como resultado, essas crianças assumem, de boa vontade, a tarefa de 

tipificarem socialmente não só a elas mesmas como também a seus pares. 

Nessa teoria, o processo de tipificação sexual aparece muito antes da 

emergência da identidade de gênero. Nessa situação, meninas e meninos 

começam a mostrar preferências por companheiros do mesmo sexo e atividades 

lúdicas típicas do sexo, quando estão com apenas dois anos de idade, bem 

antes de desenvolverem qualquer consciência conceitual de que essas ações 

estão correlacionadas com o sexo. Sendo assim, uma consciência mais 

conceitual do sexo e do gênero começa a emergir em meninas e meninos por 

volta dos dois anos e meio de idade. É nesse ponto que essa teoria se torna 

relevante para explicar o que ocorre depois em outras fases de desenvolvimento. 

O conceito de constância de gênero nessa teoria diz respeito ao 

entendimento de que o sexo de uma pessoa permanece o mesmo apesar das 

mudanças na idade e na aparência. Sendo assim, ele é análogo direto da 

conservação do objeto. 

A teoria do esquema de gênero, de acordo com Atkinson, se refere 

às lentes de gênero que são usadas por meninas e meninos para observarem o 

contexto social e cultural em que vivenciam suas experiências. 

Os teóricos da abordagem sócio-cultural do desenvolvimento 

psicológico percebem meninas e meninos em desenvolvimento não como um 

cientista físico, buscando, universalmente, o verdadeiro conhecimento, mas, 

como um ser recém-chegado a uma cultura, que tenta dela se apropriar, 

aprendendo a observar a realidade objetiva através das lentes dessa cultura, 

tornando-se, assim, um nativo. Desse modo, meninas e meninos aprendem a 

aplicar as lentes de gênero a si mesmos para organizarem seus autoconceitos e 



 

 

87
 
 
para avaliarem seu valor em termos de respostas a questões pertinentes à sua 

feminilidade e masculinidade. 

O desenvolvimento cognitivo, afetivo, social e cultural não termina 

com a maturidade física. As mudanças ocorrem ao longo de toda a vida do ser 

humano, afetando sua conduta. Desse modo, os tipos de dificuldades com as 

quais as pessoas devem lidar também mudam ao longo desse desenvolvimento 

e vai depender da forma como os membros de uma determinada sociedade vão 

organizar os conteúdos sociais e culturais, que vão estar presentes nos mais 

diversos contextos da realidade objetiva. Dessa forma, se meninas e meninos se 

tornam tipificados sexualmente é porque o sexo é o principal foco em torno do 

qual sua cultura escolhe organizar sua visão de realidade. 



 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 3 – O PERCURSO TEÓRICO-METODOLÓGICO  
DA PESQUISA 



 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

O processo de seleção inerente à realização de uma investigação com 

rigor científico inicia-se quando se opta por um tema a ser estudado. Nesse 

contexto, a escolha é o resultado de uma inquietação provocada por uma 

questão presente na realidade objetiva e que mobiliza o interesse da 

pesquisadora ou do pesquisador, conduzindo-a (o) à busca de respostas.  

Nesse intuito o presente trabalho representou o esforço para produzir 

um conhecimento, cuja aproximação com o real suscitou a procura de direção 

para a sua efetivação. Portanto, este capítulo demonstra o esforço de reconstituir 

um desses caminhos, no caso específico, o teórico-metodológico, que se deu 

nas várias fases da investigação. 

Iniciou-se a caminhada com a delimitação do objeto de pesquisa, 

seguindo-se a fase das escolhas realizadas durante o processo de procura das 

respostas que, à luz do referencial teórico adotado, foram sendo dadas no 

contexto da sala de aula, especificamente, e no contexto escolar, em geral, 

constituído como campo de investigação. 

Esta pesquisa, então, teve como foco de estudo as relações sociais 

de gênero presentes no contexto da sala de aula e  em outros contextos sociais 

da escola, procurando analisar o processo de aquisição e transmissão dos 

conteúdos dessas relações, vivenciado por meninas e meninos. 
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A forma de abordagem dessas vivências e materialização foi do tipo 

etnográfico. Assim, observar o contexto escolar exigiu da observadora uma 

postura de abertura, no sentido de apreender significados que não estavam 

explicitados, mas que constituíram aspectos importantes à investigação e que 

ainda não tinham sido elucidados no quadro teórico inicial. Para tanto, fez-se uso 

das técnicas de observação participante e de entrevistas semi-estruturadas, que 

possibilitaram gerar informações substanciais sobre o modo como meninas e 

meninos se vêem e como interpretam as relações sociais de gênero, presentes 

no contexto da sala de aula. 

As observações foram registradas em diário de campo. Delas fizeram 

parte um conteúdo descritivo, no que se referiu: ao perfil de meninas e meninos 

e aos eventos vivenciados durante as observações; aos diálogos ocorridos 

durante as vivências; e, por fim, a uma descrição do contexto físico da escola.  

As entrevistas semi-estruturadas tiveram, como elemento provocador 

e mediador, imagens que retratavam situações contextuais vivenciadas na fase 

da observação participante, e que deram origem aos cartões que para este 

trabalho adotará a denominação de cartões-sugestivos. Esses cartões foram 

construídos a partir de imagens presentes nas cenas do teste para medição do 

autoconceito – PAI – Percepção do Autoconceito Infantil, elaborado por Aurélio 

Villa Sánchez e Elena Auzmendi Escribano (1999). 

Esse teste  

... consta de 34 itens, sendo que cada um é constituído por um 
desenho no qual há um grupo de meninos (ou meninas) em uma 
situação determinada (na escola, em uma festa de aniversário, 
etc). Dentro da cena, uma das figuras está realizando uma 
atividade que poderia ser qualificada como representativa de um 
autoconceito positivo e outra, ou outras figuras, está realizando a 
mesma atividade, mas em seu matiz negativo (SANCHEZ e 
ESCRIBANO, 1999, p.81-82). 
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A proposta metodológica desta pesquisa foi a de abordar as questões 

inicialmente formuladas, e de outras que se explicitaram no decorrer das 

observações realizadas, as quais possibilitaram a construção de categorias 

descritivas, enquanto subsídios para a análise e teorização dos dados. 

Um dado qualitativo de acordo com Júlio César R. Pereira (1999, p. 

21), 

... é a representação simbólica atribuída a manifestações de um 
evento qualitativo. É uma estratégia de classificação de um 
fenômeno aparentemente imponderável que, fixando premissas 
de natureza ontológica e semântica, instrumentaliza o 
reconhecimento do evento, a análise de seu comportamento e 
suas relações com outros eventos.  
 

Assim, foram quantificados alguns eventos qualitativos, no sentido de 

conferir um caráter objetivo à observação participante e aos instrumentos 

utilizados para a construção do objeto desta pesquisa.   

 

3.1 – A construção do objeto de pesquisa 

Não podemos compreender e interpretar as informações coletadas no 

campo de pesquisa, a menos que compreendamos, também, os diversos 

contextos onde elas emergiram, as condições que cercaram essa produção e as 

intenções dessa pesquisa. Assim, neste trabalho, os fatores cognitivos, 

emocionais, sociais e culturais envolvidos nas relações sociais de gênero, 

presentes no contexto escolar, as ações intencionais das crianças, tudo isto 

deve ser explicitado, se quisermos inferir a forma como meninas e meninos 

estão configurando essas relações.  

Com essa perspectiva, a construção do objeto desta pesquisa levou 

em consideração o foco de interesse: as relações sociais de gênero presentes 

no contexto da sala de aula. O que se pretendeu com isso foi investigar as 
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interações entre meninas e meninos que se configuram no dia-a-dia da sala de 

aula. 

Interação, de acordo com o Dicionário Houaisse (2001), é o conjunto 

das ações e relações entre os membros de um grupo ou entre grupos de uma 

comunidade. Já para Johnson (1997), é “... o processo que ocorre quando 

pessoas agem em relação recíproca em um contexto social” (JOHNSON, 1997, 

p. 131). Para esse autor, o conceito de interação está relacionado à distinção 

que se faz necessária entre os termos comportamento e ação. 

Enquanto o comportamento inclui tudo que uma pessoa executa, a 

ação diz respeito ao comportamento intencional. Ou seja, ela tem por base a 

idéia de como outras pessoas interpretarão e reagirão ao comportamento 

intencional. Por isso, na interação social percebemos não só as outras pessoas, 

como, também as situações sociais que estamos vivenciando. Nessa conjuntura 

construímos idéias, crenças, atitudes, valores que aplicamos durante a vivência 

e que estão de acordo com o esperado. Daí, agirmos de acordo com os 

significados que queremos transmitir. Então, nesse caso, nossas ações se 

fundamentam naquilo que queremos significar para os indivíduos que participam 

da vivência. É esse processo mental, que no entender desse autor, diferencia 

ação de comportamento, ocupando, assim, um lugar privilegiado na interação 

enquanto processo social. 

 

3.2 – Procedimentos 

O processo que utilizamos para compreender “o que fazemos em 

termos de significado que atribuímos ao nosso comportamento e ao do nosso 

semelhante é conhecido como teoria da ação”, que tem a ver com “Max Weber e 

ao conceito de compreensão que ele propôs” (JOHNSON, 1997, p.131). 
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Assim, o motivo que me levou a perseguir a linha de pesquisa 

adotada neste estudo foi o desejo de contribuir para o desenvolvimento 

qualitativo das vivências de meninas e meninos no contexto da sala de aula. 

Para alcançar esse ideal procurou-se investigar, por meio de uma abordagem do 

tipo etnográfico, o contexto da sala de aula, focalizando especialmente as 

interações vivenciadas por meninas e meninos. 

De acordo com Marli André (1995, p. 28-30), o termo etnografia diz 

respeito à descrição cultural e foi desenvolvido pelos antropólogos para estudar 

a cultura e a sociedade. Para os estudiosos dessa linha, o termo etnografia tem 

dois sentidos. Um que se relaciona ao conjunto de técnicas que são utilizadas 

para colher informações sobre os valores, os hábitos, as crenças, as práticas e 

os comportamentos de um grupo social; e outro, que se refere a um relato 

escrito que se traduz como resultado do emprego das técnicas usadas para 

coletar as informações. 

Ainda segundo essa autora, enquanto os etnógrafos se interessam 

pela narração dos conteúdos da cultura como práticas, hábitos, crenças, valores, 

linguagens, significados de um determinado grupo social, os estudiosos da 

educação, por sua vez, têm como preocupação central o estudo do processo 

educativo. Por isso, ela afirma que “... existe uma diferença de enfoque nessas 

duas áreas, o que faz com certos requisitos da etnografia não sejam – nem 

necessitam ser – cumpridos pelos investigadores das questões educacionais”, 

com o que concordo plenamente. Para ela, o que se tem feito, na verdade, é 

uma adaptação da abordagem etnográfica à educação. Daí ela concluir que o 

que se faz são “... estudos do tipo etnográfico e não etnografia no seu sentido 

estrito”. 
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Para essa autora, um estudo é caracterizado como sendo etnográfico 

em educação quando faz uso das técnicas da análise documental, da entrevista 

intensiva e da observação participante, que são associadas pela tradição à 

etnografia, dentre outros aspectos.  Desse modo, a pesquisa do tipo etnográfico 

na sua concepção visa a “... a descoberta de novos conceitos, novas relações, 

novas formas de entendimento da realidade”.  Ela possibilita também que se 

faça “... uso de um plano de trabalho aberto e flexível, em que focos da 

investigação vão sendo, constantemente revistos, as técnicas de coleta, 

reavaliadas, os instrumentos, reformulados e os fundamentos teóricos, 

repensados”. Foi essa situação que ocorreu ao longo da presente pesquisa, 

pois, percebeu-se durante o processo da coleta de dados que, além da 

observação participante e das entrevistas semi-estruturadas, seria necessário 

fazer uso de outro instrumento que pudesse, de forma lúdica, fazer emergirem 

as respostas das crianças às perguntas feitas durante as entrevistas.  

Assim, neste estudo fez-se, inicialmente, uso da observação 

participante; em seguida, das entrevistas semi-estruturadas, as quais tiveram 

como elemento provocador e mediador das respostas das crianças as imagens 

contidas nas cenas dos cartões-sugestivos, aqui denominados de Imagens 

Configurativas de Gênero – ICG. 

 

3.2.1 – Observação participante 

De acordo com Augusto N. S. Triviños (1987, p. 135), no que se 

refere à pesquisa qualitativa, a observação participante é uma das técnicas de 

coleta de informações mais importantes. Para ele, o foco de exame não precisa 

ser, por exemplo, a escola como um todo e sim uma parte dela. No caso desta 
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pesquisa o foco maior foi no contexto da sala de aula, sem esquecer o olhar para 

outros contextos, tal como o recreio. 

A observação é uma técnica que nos possibilita realizar uma 

análise de um evento na situação em que ele se mostra de forma mais evidente, 

permitindo, assim, que se investigue dentro de um ambiente específico. Por isso, 

nesta pesquisa, a sala de aula foi o contexto prioritário para a observação das 

situações vivenciadas por meninas e meninos, no sentido de se perceber e 

compreender a dinâmica e as interações relacionais presentes nesse ambiente, 

com suas normas e regras de funcionamento. 

 Assim, a opção por essa técnica de coleta de informações se fez 

necessária, para que se pudesse interagir com os sujeitos pesquisados, a fim de 

se conhecer a situação concreta de meninas e meninos, como, também, das 

professoras e de sua inter-relação com o contexto em que acontecem os 

processos de ensino e aprendizagens dos conteúdos cognitivos, afetivos, sociais 

e culturais. 

Já para Marli André (1995), a observação participante tem como um 

de seus objetivos descrever as ações e interações dos sujeitos pesquisados de 

acordo com suas concepções acerca da sociedade objetiva, dos seres humanos, 

das relações e interações sociais, dentre outros. Nessa situação, a pesquisadora 

ou o pesquisador deve adotar outras lógicas, a fim de que possa entender, 

conceber e recriar outros mundos, para, então, ir à busca das significações do 

outro. Desse modo, a observação participante e as entrevistas são instrumentos 

eficazes para que a pesquisadora ou o pesquisador possa fazer aproximações 

dos conteúdos cognitivos, afetivos, sociais e culturais dos sujeitos pesquisados. 

Assim, para registrar os eventos ocorridos durante a observação participante, 

privilegiou-se o diário de campo como instrumento dessas anotações, optando-
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se pelo diário etnográfico que, de acordo com Nour-Din El Hammouti (1999, p. 

20), pode ser concebido também como diário de campo ou diário coletivo de 

intervenção. Nele foram registradas as vivências, as interações e as relações 

sociais construídas e, às vezes, desconstruídas no contexto de trocas estudado. 

Já para Augusto Triviños (1987), o registro das informações na 

pesquisa qualitativa, “representa um processo complexo, não exclusivamente 

pela importância que nesse tipo de investigação adquirem o sujeito e o 

investigador, mas também pelas dimensões explicativas que os dados podem 

exigir”. Assim, ele sugere que as anotações de campo “... consistem 

fundamentalmente na descrição por escrito de todas as manifestações (verbais, 

ações, atitudes etc.) que o observador observa no sujeito; as circunstâncias 

físicas que se considerem necessárias e que rodeiam a este etc” (p. 154) devem 

registrar, também, as reflexões da pesquisadora ou do pesquisador que venham 

a emergir durante a observação do fenômeno pesquisado. Com essa 

consideração, durante o período da observação participante, foram feitas várias 

anotações, que dizem respeito às dimensões sociais, culturais e institucionais. 

Através dela procurou-se compreender o contexto da sala de aula, o 

qual, no entender de Marli André (1995), é “... permeado por uma multiplicidade 

de sentidos que, por sua vez, fazem parte de um universo cultural que deve ser 

estudado pelo pesquisador” (p. 37). É, também, nesse contexto social que os 

conteúdos dos conhecimentos, das atitudes, dos valores, das crenças, das 

maneiras de perceber e dar sentido à realidade objetiva são transmitidos, 

assimilados e re-elaborados. Assim, descrever as ações dos sujeitos 

pesquisados, reconstituir sua linguagem, suas formas de convivência e de 

comunicação e, especialmente, os significados dos conteúdos das relações 

sociais de gênero que são criados e recriados nesse contexto social foi 

fundamental para esta pesquisa. Nesse sentido, o registro no diário de campo 
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teve como objetivo descrever a situação contextual e compreendê-la, revelar 

seus múltiplos significados e possibilitar às leitoras e aos leitores deste trabalho 

que decidam “... se as interpretações podem ou não ser generalizáveis, com 

base em sua sustentação teórica e sua plausibilidade” (ANDRÉ, 1995, p. 38). 

  Durante a observação participante, tivemos a oportunidade de 

registrar a dinâmica da sala de aula de três turmas do 1º Ciclo do Ensino 

Fundamental, incluindo aí a disposição espacial de meninas e meninos no 

contexto físico da sala de aula, onde foi possível observar, dentre outras coisas, 

a formação de grupinhos do mesmo sexo. Com base nessas observações, 

construiu-se as perguntas possíveis que embasariam as entrevistas semi-

estruturadas. 

 

3.2.2 – Entrevista semi-estruturada 

Do ponto de vista de Augusto Triviños (1987), “... para alguns 

tipos de pesquisa qualitativa, a entrevista semi-estruturada é um dos principais 

meios que tem o investigador” (p.145-146) para coletar dados.  Para esse autor, 

esse tipo de entrevista “... valoriza a presença do investigador, oferece todas as 

perspectivas possíveis para que a informação alcance a liberdade e a 

espontaneidade necessárias, enriquecendo a investigação” (p.146). 

Ele entende entrevista semi-estruturada, em geral, como sendo  

... aquela que parte de certos questionamentos básicos, 
apoiados em teorias e hipóteses, que interessam à pesquisa, e 
que, em seguida, oferecem amplo campo de interrogativas, fruto 
de hipóteses que vão surgindo à medida que se recebem as 
respostas do informante (TRIVIÑOS, 1987, p. 146).  

 

Assim, para ele, “... o informante, seguindo espontaneamente a 

linha de seu pensamento e de suas experiências, começa a participar na 
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elaboração do conteúdo da pesquisa” (p. 146). Por isso, ocorreu a opção por 

essa técnica de coleta de informações nesta pesquisa, uma vez que, os sujeitos 

estudados tinham muito a dizer sobre os conteúdos das relações sociais de 

gênero que a cultura aponta como sendo masculino ou feminino, os quais são 

transmitidos e assimilados em diferentes contextos sociais, especialmente no 

contexto da sala de aula. 

Assim, as perguntas feitas a meninas e meninos foram 

construídas a partir dos conteúdos das relações sociais de gênero manifestos 

por eles no contexto escolar. Nisso, consideramos as discussões teóricas acerca 

dos processos de assimilação e transmissão que definem a feminilidade e a 

masculinidade. Devido à idade dos sujeitos, tornou-se indispensável falar de 

forma lúdica sobre os citados conteúdos. Assim, foi necessário à construção de 

um instrumento, utilizado como elemento mediador entre sujeitos pesquisados e 

pesquisadora, que possibilitasse a essas crianças pensarem, refletirem, 

imaginarem, criarem e falarem de forma a mais espontânea possível. Com essa 

intenção utilizamos o ICG – Imagens Configurativas de Gênero. Através da 

descrição das cenas dos cartões e da contação de uma história, emergiram os 

conteúdos, verbalizando, assim, suas verdades infantis sobre a forma como 

estão configurando e dando sentido às relações sociais de gênero.    

Com base nesses pressupostos, e entendendo que meninas e 

meninos são oriundos de um grupo social em que as necessidades básicas, 

como alimentação, moradia, vestuário, dentre outras, ainda não foram 

contempladas de forma satisfatória, e tampouco, as necessidades afetivas, 

sociais e culturais, optamos, nesta pesquisa, por mediar a coleta dos dados com 

instrumentos que, de certa forma, favorecessem a ludicidade desses sujeitos. 

Assim, antes de iniciar a entrevista semi-estruturada, procurava-se deixar a 
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criança bastante à vontade; para tanto, conversava-se sobre amenidades e só 

depois é que se apresentavam os cartões-sugestivos. 

 

3.3 – A construção dos cartões-sugestivos 

A razão para a construção desses cartões diz respeito às idades dos 

sujeitos pesquisados e ao formato da entrevista semi-estruturada. A grande 

questão era como extrair das crianças respostas abertas, que lhes dessem 

liberdade de falarem de forma descontraída e não responderem, simplesmente, 

sim ou não. Então, a maneira encontrada foi a de construir um instrumento que 

permitisse o seu manuseio por meninas e meninos, que possibilitasse a 

descrição dos elementos que faziam parte da composição das cenas e que 

favorecesse a construção mental e a verbalização de uma história.  

Tivemos como referência os itens que constam no teste do PAI, que 

foi construído para ser aplicado de forma individual ou coletiva. Nele existe um 

instrumento específico para ser aplicado com as meninas e outro com os 

meninos, sendo que nos itens destinados à aplicação com as meninas, as 

imagens têm como personagens principais das cenas, figuras do sexo feminino e 

nos dos meninos, as personagens principais são figuras do sexo masculino.   

A partir das imagens já existentes nos quadros do teste do PAI, é 

que se fez uma re-elaboração e montagem dos elementos que as compunham, 

resultando na apresentação de novas cenas, cujos elementos de sua 

composição se referem a conteúdos de gênero, onde as ações afirmativas que 

se apresentam são, ao mesmo tempo, para meninas e para meninos. Essas 

ações, de acordo com Marta Suplicy (1996, p. 129), devem aqui, ser entendidas 

como “... estratégias destinadas a estabelecer a igualdade de oportunidades, por 



 

 

100
 
 
meio de medidas que compensem ou corrijam as discriminações resultantes de 

práticas os sistemas temporários”. 

 

3.3.1 – Prova-piloto dos cartões-sugestivos 

Inicialmente foram montados 25 cartões-sugestivos com imagens 

resultantes da re-elaboração e construção das figuras que compunham as cenas 

dos quadros do teste do PAI. Eles confeccionados em papel guache, medindo 20 

X 13 cm e plastificados com papel contato. Em seguida, foram analisados, 

cuidadosamente, para que não fossem apresentadas cenas às crianças que lhes 

causassem um certo desconforto afetivo, (relacionado a questões econômicas 

ou de outra ordem). Assim, nessa triagem, foram eliminados 6 cartões-

sugestivos que, no nosso entender, poderiam causar algum constrangimento. 

Após essa seleção, realizou-se a prova-piloto com meninas e 

meninos que estudavam em outra escola da Rede, cujas características 

cognitivas, afetivas, sociais e culturais se assemelhavam às crianças já 

observadas. Para esse teste foi utilizada uma amostragem composta de 69 

sujeitos de 6 a 13 anos, sendo 37 meninas e 32 meninos.  

Nessa prova eram apresentados, tanto à menina como ao menino, 

dois cartões-sugestivos, sendo um de cada vez. Em ambos, as condutas das 

cenas eram iguais, mudando, apenas, os personagens. Havia uma inversão de 

papéis. Ou seja, em um dos cartões, apresentavam-se cenas com ações 

afirmativas com a menina, e o menino em situação de desvantagem. Já no outro, 

apresentavam-se as mesmas ações afirmativas com o menino e a menina em 

situação de desvantagem. 

A ordem do teste era sempre a mesma: primeiro o menino, depois a 

menina. Quando ela ou ele chegava ao ambiente onde estava se realizando a 
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prova-piloto perguntava-se o nome, a idade e o nome da professora de sua sala 

de aula. Em seguida, apresentava-se um dos cartões-sugestivos e pedia-se que 

descrevesse a cena que estava contida nele. Terminada a descrição, 

apresentava-se o outro cartão-sugestivo. 

Essa aplicação da prova-piloto permitiu à avaliadora a eliminação 

daqueles cartões-sugestivos, onde as crianças tiveram maior dificuldade em 

identificar na cena personagens animados e inanimados, que faziam parte do 

seu contexto, comprometendo, assim, sua descrição. Em função dessa 

dificuldade, após a aplicação da prova-piloto, foram eliminados mais 9 deles. 

Assim, os 10 cartões que as crianças apresentaram mais facilidade para 

identificar e descrever ações e personagens foram os escolhidos como 

instrumento para dar suporte a entrevista semi-estruturada. 

            

3.4 – Escolha e ingresso no campo de observação 

O campo de pesquisa foi selecionado a partir de critérios éticos, de 

responsabilidade social e de estrutura física. Éticos porque, sendo professora da 

Rede Municipal de Ensino e estar sendo apoiada financeiramente (liberação 

parcial da carga horária de trabalho) pela instituição – uma forma de dispor de 

um tempo mínimo necessário para se dedicar aos estudos no Mestrado em 

Educação, visando à sua qualificação profissional – tornou-se oportuno que a 

pesquisa fosse realizada em uma escola dessa Rede e, assim, possibilitar que 

seus resultados fossem voltados para nortear o encaminhamento de algumas 

ações que dissessem respeito ao desenvolvimento cognitivo, afetivo, social e 

cultural dos sujeitos pesquisados. De responsabilidade social em função de estar 

estudando em uma instituição pública, mantida pelos impostos recolhidos por 

cidadãs e cidadãos do Brasil. De estrutura física, porque era importante que a 



 

 

102
 
 
escola tivesse sido edificada recentemente no padrão que obedecesse às novas 

determinações, ou seja, com área construída e com área livre de espaço 

suficiente para atender às necessidades cognitivas, afetivas, sociais e culturais 

das alunas e dos alunos. 

Sendo professora da Rede e conhecendo sobre a estrutura física das 

escolas da mesma, não foi muito difícil selecionar a unidade que seria utilizada 

para ser o campo de observação. Daí que ao final do 1º semestre de 2002, entrei 

em contato com a direção da escola, identifiquei-me e sondei a possibilidade de 

fazer a pesquisa naquela unidade de ensino. A direção me acolheu de forma 

amigável e se dispôs a viabilizar todo o processo junto às professoras, 

mediando, inclusive, a minha apresentação às mesmas, como forma de levá-las 

a conhecerem os objetivos da pesquisa. De forma democrática, elas consentiram 

e colaboraram no processo de investigação.  

 

3.4.1 – Apresentando a proposta pedagógica da Rede Municipal 

A Lei 9394/96 (LDB: Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional, 1996, p. 13-14), em seu Artigo 23, admite que  

a educação básica pode ser organizada em séries anuais, 
períodos semestrais, ciclos, alternância regular de períodos de 
estudos, grupos não-seriados, com base na idade, competência 
e em outros critérios, ou por forma diversa de organização, 
sempre que o interesse do processo de aprendizagem assim o 
recomendar. 
 

Em seu Artigo 32, a lei nos diz que o ensino fundamental terá por 

objetivo a formação básica do cidadão e da cidadã, mediante o desenvolvimento 

da habilidade e disponibilidade para aprender, tendo como referência as 

competências da leitura, da escrita e do cálculo; o desenvolvimento da 

habilidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição e internalização de 
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conteúdos conceituais, factuais, procedimentais e atitudinais; a compreensão do 

contexto natural, social, político, tecnológico, das artes e dos valores em que se 

alicerça a sociedade objetiva; o fortalecimento dos vínculos familiares, da união 

entre a solidariedade humana e a tolerância recíproca em que se baseia a vida 

social. Além disso, essa lei faculta aos sistemas de ensino desdobrar o ensino 

fundamental em ciclos. 

Com base nessa lei e dando cumprimento às diretrizes da política 

educacional da gestão 2001/2004, a Secretaria de Educação do Município do 

Recife resolveu ampliar para nove anos a duração do ensino fundamental 

obrigatório, como, também, optar pela substituição da organização do ensino em 

séries, por sua estruturação em quatro ciclos: 1º Ciclo, com a duração de três 

anos e 2º, 3º e 4º Ciclos com duração de dois anos, cada um.  

Com essa organização, a secretaria ampliou para 09 anos a duração 

do ensino obrigatório e iniciou a matrícula dos educandos a partir de 06 anos de 

idade, objetivando a universalização do atendimento escolar de acordo com a 

proposta Ciclos de Aprendizagem e a Organização Escolar (2002, p. 43). 

 

3.4.2 – Configuração dos ciclos de aprendizagem 

No entendimento da Secretaria de Educação, a configuração dos 

ciclos de aprendizagem tem como objetivo, “... a reorganização do espaço e do 

tempo escolar e da prática pedagógica, sem recortar e separar /.../, e busca uma 

visão de flexibilidade e a articulação, como tentativa de atingir a complexidade 

das dimensões do humano e da cultura” (PROPOSTA CICLOS DE 

APRENDIZAGEM E A ORGANIZAÇÃO ESCOLAR; 2002, p. 30). 

A organização do ensino fundamental em ciclos representa para a 

Rede a adesão a uma política de inclusão, o respeito à diversidade e aos 
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diferentes tempos para aprender, uma vez que ela entende que o processo de 

aprendizagem é uma construção social, logo, passível de mudança. Entende, 

também, que a sua proposta pedagógica deve estar sintonizada com os teóricos 

sócio-interacionistas e com a visão dialética da história, visando, assim, a romper 

com os territórios de poder secularizados. O currículo deve, também, estar 

atualizado, a fim de contemplar a esfera das atividades, das dinâmicas e das 

relações no âmbito da escola. 

Além desses pressupostos, a organização da Rede em ciclos se 

baseia nos princípios de igualdade, reconhecimento das diferenças, inclusão, 

integralidade e autonomia (p. 31-32). O entrelaçamento desses princípios 

possibilita que a educação seja compreendida como uma ação integrada, que:  

... sofre as interferências do contexto sócio-cultural; necessita de 
articulação interna ao projeto educativo da escola; se integra 
com as famílias e com a sociedade civil /.../; vê o papel do 
professor enquanto mediador do processo de aprendizagem de 
cada aluno e aluna e de suas necessidades de aprendiz; 
interage com o cotidiano da sala de aula e atua num plano de 
intervenção pedagógica que favoreça o desenvolvimento (p. 32). 

 

3.4.3 – Bases epistemológicas da proposta pedagógica da Rede 

A Secretaria de Educação aponta em sua proposta pedagógica 

(2002), que  

para compreender o significado da organização da 
aprendizagem em ciclos, é fundamental a apropriação dos 
paradigmas epistemológicos que, ao longo do pensamento 
pedagógico, têm investigado a gênese do conhecimento e de 
suas formas de aquisição, elaboração e construção (p.18).  
 

Para tanto, ela acha importante “... delinear as bases da cultura e dos 

traços subjetivos” da construção do conhecimento, apoiando-se na Psicologia 

contemporânea, em virtude das contribuições que esta vem dando à educação, 

especialmente no que se refere a pesquisas que tentam decodificar e entender o 
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fenômeno da aprendizagem, ao mesmo tempo em que busca formas de avaliar e 

compreender a interação entre aprendizagem e desenvolvimento humano (p. 

19). 

Para dar suporte teórico à implantação da organização pedagógica 

por ciclos, a Rede lança mão da visão interacionista que entende o 

desenvolvimento humano a partir de sua ligação com o contexto sócio-histórico e 

a aprendizagem. Essa, por sua vez, por ser construída socialmente, coloca o 

sujeito da construção como operante social no mundo e na cultura. 

Do ponto de vista da sociologia, segundo Johnson (1997),  

os interacionistas estudam a maneira como usamos e 
interpretamos símbolos não apenas na comunicação recíproca 
entre seres humanos, mas para criar e manter impressões de 
nós mesmos, forjando o senso do self, e criar e manter o que 
experimentamos como realidade de uma dada situação social (p. 
174). 

 

Self aqui é entendido na perspectiva sociológica de Johnson (1997), 

“o self é um conjunto relativamente estável de percepções sobre quem somos 

em relação a nós mesmos, aos outros e aos sistemas sociais” (p. 204). Ou seja, 

“o self é socialmente construído”, no sentido de ser moldado através da 

interação com outras pessoas e por utilizar materiais sociais sob a forma de 

imagens e idéias culturais. 

Para Johnson (1997) “um sistema social é qualquer conjunto 

interdependente de elementos culturais e estruturais que podem ser 

considerados uma unidade” (p. 208). Ainda segundo esse autor,  

as partes que constituem o sistema social podem ser quase de 
qualquer tamanho ou complexidade, pequenas e simples como 
um símbolo ou uma posição em uma relação social; e tão 
grandes e complexas como sociedades inteiras ou grupos de 
sociedades (1997, p. 208).  
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Portanto, para os sociólogos, “... sistemas sociais existem em 

coerência fundamental com vários aspectos e elementos da vida social”. 

A Secretaria de Educação se apóia em teóricos como Henri Wallon, 

Vygotsk e Jean Piaget para fundamentar sua prática pedagógica. 

 De acordo com Izabel Galvão (1995, p. 11), Henri Wallon, trata “o 

desenvolvimento humano nos seus domínios afetivo, cognitivo e motor, 

procurando mostrar quais são, nas diferentes etapas, os vínculos entre cada 

campo e suas implicações com o todo representado pela personalidade”. Para 

ele, “... o sujeito constrói-se nas suas interações com o meio”. 

Wallon propõe o estudo contextualizado das condutas infantis, a fim 

de compreender, em cada fase desse desenvolvimento, o sistema de relações 

que se estabelecem entre a criança e o ambiente onde ela vivencia suas 

experiências. 

Segundo Tereza Cristina Rego (1995, p. 93), Vygotsky, inspirado nos 

princípios do materialismo dialético, considera o desenvolvimento da 

complexidade da estrutura humana como um processo de apropriação pelo 

homem da experiência histórica e cultural. Segundo ele, organismo e meio 

exercem influência recíproca; portanto, o biológico e o social não estão 

dissociados. Nessa perspectiva, a premissa é de que o homem se constitui como 

tal através de suas interações sociais, portanto, é visto como alguém que 

transforma e é transformado nas relações produzidas em uma determinada 

cultura. É por isso que seu pensamento costuma ser chamado de “sócio-

interacionista”. 

Segundo Barry Wadsworth (1997, p. 1), Piaget elaborou um sistema 

explicativo para o desenvolvimento intelectual, com base em algumas de suas 

observações. Para Piaget, “atos biológicos são atos de adaptação ao meio físico 
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e organizações do meio ambiente; a mente e o corpo não funcionam 

independentemente um do outro; a atividade mental submete-se às mesmas leis 

que governam a atividade biológica” (PIAGET apud WADSWORTH, 1997, p. 1). 

A partir dessas inferências, Piaget concebeu o desenvolvimento 

intelectual do mesmo modo que o desenvolvimento biológico. Sendo assim, os 

atos cognitivos são atos de organização e de adaptação ao meio ambiente. Por 

conseguinte, tanto o desenvolvimento cognitivo como o biológico, são regidos 

pelos mesmos princípios básicos, logo, organização e adaptação não são 

processos separados. 

 

3.5 – Contextos do campo de observação 

De acordo com o Houaiss (2001), o vocábulo contexto, dentre as 

várias significações, diz respeito à interrelação de circunstâncias que 

acompanham um fato ou uma situação. 

Para Johnson (1997), 

... no estudo da interação social e do processo contínuo de 
interpretar o que as pessoas dizem e fazem, o contexto indicativo 
é um conceito que se refere ao fato de que o significado da 
linguagem e da ação depende da situação social em que ocorreu 
(p. 52).  
 

Nesse sentido, podemos inferir “que o significado indica o 

contexto”. Então, para se ter a real dimensão do campo de observação, fez-se 

necessário descrever, de forma sucinta, os vários contextos, onde foram 

vivenciadas as atividades necessárias ao desenvolvimento desta pesquisa. 
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3.5.1 – Contexto físico 

A escola campo de observação pertence ao sistema Municipal de 

Ensino da Cidade do Recife. Foi projetada em julho de 1997, em um único 

pavimento, e inaugurada em setembro de 1998. Sua construção contou com 

recursos financeiros advindos do Convênio PCR/MEC/FNDE/BIRD. 

De área construída a escola tem 14 salas de aula; 01 sala de 

biblioteca; 01 sala de informática; 01 pátio coberto de tamanho razoável, que 

abriga da chuva todos os alunos e alunas do turno; além de cozinha, banheiros e 

outras dependências necessárias à infra-estrutura escolar. É importante ressaltar 

que cada sala de aula mede 6,85 x 6,85 m. 

Essa escola também tem uma área livre bastante ampla, onde, no 

período de tempo destinado à merenda e ao recreio, as alunas e os alunos 

podem correr, jogar bola, brincar de roda, empinar pequenos papagaios, dentre 

outras atividades possíveis. 

As salas de aula são bastante amplas: laje no teto, azulejo nas 

paredes, ventiladores, quadro branco, bancas e cadeiras em número suficiente 

para todos os alunos e alunas. Ou seja, é muito confortável se compararmos 

com algumas outras escolas da Rede, mais antigas. 

A disposição física das salas de aula possibilita às professoras 

desenvolverem um trabalho pedagógico adequado, uma vez que os ruídos 

externos, como gritos, algazarra, falatórios, dentre outros, não interferem de 

forma significativa em sua prática educativa do dia-a-dia.  

O expediente da escola é em três turnos e atende a 918 alunas e 

alunos. O turno da manhã funciona no horário das 7:30 às 11:40, com um 

intervalo de 30 minutos para a merenda e a recreação. Nesse horário há 14 

turmas. O turno da tarde funciona de 13:30 às 17:40, com 30 minutos de 
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intervalo para a merenda e a recreação. Funciona também com 14 turmas. O da 

noite funciona das 18:40 às 21:45, com 03 turmas de Jovens e Adultos. 

Após esse levantamento inicial, escolheu-se três turmas do 1º Ciclo 

do Ensino Fundamental para se fazer a observação participante, cujo tempo de 

observação incluiu um contato com as crianças não só no contexto da sala de 

aula, como, também, no contexto lúdico. 

 

3.5.2 – Contexto lúdico 

Existem várias definições para o jogo. Entretanto, podemos dizer 

que o jogo é uma atividade física e mental, com regras pré-estabelecidas que se 

realiza em um determinado tempo e espaço, capaz de absorver completamente 

seus participantes.  

Ele sempre esteve presente na história do desenvolvimento do ser 

humano. Daí, ser possível afirmar que nós seres humanos, somos um animal 

que sempre jogou, joga e jogará. 

Os jogos, em geral, são excelentes instrumentos para transmitir 

conteúdos cognitivos, afetivos, sociais, culturais, políticos, dentre outros. Além 

de assumirem significações distintas, eles avocam, também, a imagem e o 

sentido que cada sociedade objetiva lhe atribui, tendo em vista a época e o lugar 

de suas vivências. 

De acordo com Jean Château (1987, p. 13-23), pela brincadeira  

... podemos abandonar o mundo de nossas necessidades e de 
nossas técnicas, este mundo interessado que nos fecha e nos 
estreita; escapamos /.../ do constrangimento exterior, do peso da 
carne, para criar mundos de utopia. Pomos então em jogo /.../ 
funções que a ação prática consideraria inúteis; nós nos 
realizamos plenamente, entregando-nos por inteiro ao jogo. 
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Se essa afirmação é valida para o adulto, imagine então, para a 

criança. 

Ainda de acordo com esse autor, para a criança, “... quase toda 

atividade é jogo e é pelo jogo que ela advinha e antecipa as condutas 

superiores”. Por isso é que os adultos precisam afastar meninas e meninos “... 

dos contatos muito brutais das coisas inumanas” (p. 14), e, possibilitar à criança 

momentos onde ela possa brincar, rir, gritar, chorar, correr, cair, levantar, dentre 

outros, e permitir que ela vivencie sua infância, uma vez que essa infância,  é o 

processo de aprendizagem para a vida adulta.  

Assim, é pela brincadeira que a criança  

... desenvolve as possibilidades que emergem de sua estrutura 
particular, concretiza as potencialidades virtuais que afloram 
sucessivamente à superfície de seu ser, assimila-as e as 
desenvolve, une-as e as combina, coordena seu ser e lhe dá 
vigor (p. 14). 
 

Para a criança, a brincadeira pode se constituir em um mundo 

separado do adulto. Ela, “... reconhecendo-se pequena, tenta também se realizar 

no seu mundo lúdico”. Assim, o mundo das brincadeiras pode ser também 

considerado como “... uma antecipação do mundo das ocupações sérias” (p. 22). 

Jean Château concebe as brincadeiras “como um artifício que 

conduz fielmente à vida séria, como um projeto de vida séria que esboça, por 

antecipação, essa vida” (p. 23). É por intermédio das brincadeiras que meninas e 

meninos conquistam autonomia, personalidade e esquemas práticos essenciais 

à vida de adulto. Essa conquista, para ele, se dá através de substitutos 

imaginários para as coisas concretas e pesadas, que servem à manipulação.  

Destarte, as brincadeiras são artifícios que levam a criança, a não ter 

consciência do treinamento que, de fato, realiza. Assim, para esse autor, “... a 
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criança pode representar o adulto porque ela está num outro mundo, diferente 

daquele do adulto, e no qual o adulto não pode intervir realmente” (p. 23). 

Desse modo, para meninas e meninos, a brincadeira significa 

desenvolvimento cognitivo, afetivo, social e cultural. É pelo brincar, de acordo 

com Papalia, que meninas e meninos desenvolvem uma série de habilidades, 

como usar os músculos, ter domínio sobre o corpo, estimular os sentidos, 

coordenar as ações do fazer com o ver. Ou seja, além de explorar o universo ao 

seu redor, as crianças especulam sobre si mesmas; “... tornam-se mais 

proficientes na língua, experimentam diferentes papéis e – ao reencarnarem 

situações da vida real – manejam emoções complexas” (p. 219).  

Ainda de acordo com essa autora, alguns pesquisadores, ao 

lançarem seu olhar sobre o brincar de meninas e meninos, categorizaram-no em 

termos sociais e cognitivos. Desse modo, “... o brincar social reflete o grau no 

qual as crianças interagem umas com as outras. O brincar cognitivo revela o 

nível de desenvolvimento mental da criança” (p. 210). 

Em relação ao brincar social, ele tem a ver com atividades em que 

a criança pode brincar de forma solitária ou em grupo. Ao brincarem sozinhas, 

meninas e meninos podem, ou não, desenvolver problemas psicológicos, 

educacionais e sociais. Contudo, “... uma grande parcela do brincar não-social 

consiste de atividades construtivas ou educativas que estimulam o 

desenvolvimento cognitivo, físico e social” (p. 220), favorecendo, desse modo, 

uma maior adaptação social em função da maturidade e independência que são 

possibilitadas por algumas brincadeiras solitárias. Ao brincarem em grupos, as 

crianças tendem a se tornarem mais social e cooperativas. No entanto, é 

necessário que meninas e meninos tenham um tempo para poderem ficar 
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sozinhas, para que tenham a oportunidade de se concentrarem e refletirem 

sobre os conteúdos do contexto familiar e social em que vivem. 

Já o brincar cognitivo tem a ver com sujeitos ou situações 

imaginadas. Esse tipo de brincar é também chamado de jogo de faz-de-conta, 

jogo simbólico, jogo dramático ou jogo de fantasia. 

Para Papalia, o jogo imaginativo, além de outros, foi uma das 

categorias de brincadeiras identificadas por Piaget como manifestações do 

desenvolvimento cognitivo. Esse tipo de jogo emerge aos dois anos de idade. 

Até chegar a ele  

... as crianças jovens progridem do brincar simples repetitivo 
envolvendo movimentos musculares (como rolar uma bola) para três 
formas cada vez mais complexas: o brincar construtivo (como 
construir uma torre de blocos), depois o jogo imaginário (como 
brincar de doutor), e então os jogos formais com regras (como 
amarelinha e bolinha de gude) (p. 220). 
 

Através do jogo de faz-de-conta, meninas e meninos assimilam e 

transmitem uma série de conteúdos cognitivos, afetivos, sociais e culturais. Por 

brincarem de forma imaginativa tendem a desenvolver aptidões que as ajudam a 

resolver problemas relacionados ao contexto social em que vivenciam situações 

concretas de existência. Essas crianças são mais criativas e cooperativas com 

seus pares; desenvolvem competências para entender o ponto de vista de outros 

sujeitos, dentre outros conteúdos. 

Para Berns, a brincadeira é uma das ações mais significativas da 

infância. Assim, os diferentes tipos de brincadeiras concorrem das mais variadas 

formas para o desenvolvimento cognitivo, afetivo, social e cultural. Desse modo, 

a brincadeira é uma atividade que possibilita a meninas e meninos assimilarem 

maneiras apropriadas de se relacionarem com seus pares em função das 

conseqüências concretas que essa ação acarreta, contribuindo, dessa forma, 
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para seu desenvolvimento social. Ela também influencia o desenvolvimento 

cognitivo, na medida em que meninas e meninos têm a possibilidade de 

vivenciarem atividades interativas com outras crianças. Assim, elas podem fazer 

comparações entre seus pares e, desse modo, vislumbrarem suas fragilidades e 

suas habilidade para lidarem com as dificuldades, uma vez que as brincadeiras 

contribuem para o desenvolvimento de aptidões motoras, interpessoais e 

cognitivas. 

Com base nos estudos realizados por Mildred B. Parten, nos anos 

20 e publicados em 1932, Papalia nos informa que aquela pesquisadora 

identificou seis tipos de brincadeiras, a partir das interações sociais e 

experiências vivenciadas em creches, por quarenta e duas crianças, na faixa 

etária de dois a cinco anos, durante sessões em que podiam brincar de forma 

livre. Assim, essas brincadeiras foram categorizadas em atividades lúdicas 

sociais e não-sociais, que ocorrem na segunda infância. Uma das categorias foi 

denominada de comportamento desocupado, onde meninas e meninos dão a 

entender que estão brincando, mas, que, de fato, estão atentos a qualquer 

evento que lhe interesse momentaneamente; comportamento observador, se 

refere a situações em que meninas e meninos passam uma certa parte do tempo 

observando as outras crianças brincarem; atividade independente solitária, diz 

respeito à situação em que meninas e meninos brincam de forma solitária com 

brinquedos diferenciados em relação a seus pares, não demonstrando interesse 

para deles se aproximarem; atividade paralela, refere-se à situação, em que 

meninas e meninos brincam ao lado, e não com seus pares. Ou seja, a criança, 

quer seja ela do sexo feminino ou do masculino, brinca de forma independente 

em meio ao grupo de referência, faz uso de brinquedos análogos ao do grupo, 

mas, não usa as mesmas estratégias de brincadeiras; atividade associativa, 

através da qual meninas e meninos brincam com seus pares de igual para igual. 
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Estão mais interessadas no tipo de relação que estão vivenciando, uma vez que 

utilizam a linguagem para expressar suas intenções. E, por fim, atividade 

cooperativa ou organizada suplementar, situação na qual meninas e meninos 

assumem papéis diferenciados no grupo que está organizado em torno de uma 

finalidade específica, onde uma das crianças, além de conduzir as atividades, 

tem o poder de decidir sobre quem deve ou não participar do grupo. 

Já Berns, com base nesse mesmo estudo de Parten, nos informa 

que “... a brincadeira pode ser classificada pelas interações sociais que ocorrem; 

experiências em interação social influenciam o desenvolvimento social” (p. 544). 

Nesse sentido, ela chama os achados de Parten de estágios, uma vez que eles 

explicam a progressão desenvolvimental. 

Assim, o primeiro estágio seria o da brincadeira desocupada, 

onde meninas e meninos observam as brincadeiras vivenciadas por seus pares; 

o segundo estágio seria o da brincadeira solitária, situação em que meninas e 

meninos brincam de forma solitária; o terceiro estágio seria o da brincadeira 

paralela, na qual, meninas e meninos não interagem ao brincar, 

conseqüentemente, não têm uma conversa compartilhada, embora façam uso 

simultaneamente de brinquedos similares; no quarto estágio, meninas e 

meninos, empenham-se para interagirem socialmente. Nessa fase, a atividade 

do brincar é o ato menos importante, daí ela ser denominada de brincadeira 

associativa. Por fim, o quinto e último estágio, chamado de brincadeira 

cooperativa. Nesse tipo de atividade, meninas e meninos, interagem a fim de 

atingirem, um determinado propósito, tal, como compartilharem brinquedos, se 

organizarem com vistas a ganhar alguma competição e são muito cooperativas 

entre si. 
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Ainda segundo Berns, “... a brincadeira também pode ser 

classificada de acordo com as atividades das crianças; as atividades podem 

tanto influenciar como refletir o desenvolvimento cognitivo” (p. 545). Essa autora 

ainda refere que, em estudos mais recentes, datados de 1971, 1988 e 1990, 

pesquisadores, como B. Sutton-Smith, C. S. Rogers e J. K. Sawyer e C. Garvey, 

observaram que as brincadeiras vão se tornando mais complexas e interativas 

na medida em que meninas e meninos vão se tornando mais velhos. 

Segundo Berns, esses estudiosos também identificaram e 

classificaram alguns tipos de brincadeiras. Desse modo, eles chamaram de 

jogos as atividades que envolvem regras, onde meninas e meninos competem 

para ganhar. Esse tipo de atividade, de acordo com Berns, “... coincide com o 

estágio de operações concretas de Piaget, quando causa e efeito e regras 

podem ser compreendidos” (p. 545). A brincadeira é considerada simbólica 

quando meninas e meninos transformam situações reais em imaginárias e 

objetos em outros que os substituem. Esse tipo de brincadeira determina o início 

do pensamento representacional e indica a fase do desenvolvimento da 

linguagem de meninas e meninos. Ele ocorre no estágio de pensamento pré-

operacional de Piaget. Finalmente, a brincadeira de prática, assim chamada 

porque as atividades vivenciadas pelas crianças envolvem repetição de condutas 

ou progresso na coordenação, na medida em que meninas e meninos assimilam 

novas habilidades. Esse tipo de brincadeira acompanha o pensamento sensório-

motor de Piaget. Em verdade, as brincadeiras, independentemente, de sua 

tipologia, ocorrem não só nos espaços destinados a essa atividade, como, 

também, no contexto da sala de aula.  
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3.5.3 – Contexto da sala de aula 

A sala de aula é uma verdadeira caixa de surpresas. Se olharmos com 

bastante atenção, perceberemos que sua estrutura física é a de um sólido 

geométrico tridimensional, matematicamente chamado de paralelepípedo. 

Para meninas e meninos, essa caixa representa um espaço físico 

marcado por momentos de encontros e desencontros no que diz respeito ao seu 

desenvolvimento cognitivo, afetivo, social e cultural. 

Para a professora, representa a sua fonte de sobrevivência material. 

Sendo assim, ela se envolve tanto com o processo de ensino, que não tem 

tempo cronológico e nem psicológico para perceber as diferentes aprendizagens 

que acontecem em momentos diferenciados, perdendo, assim, a grande 

possibilidade de se reconhecer naquelas crianças que, por um longo período, 

fará, diariamente, parte de seu dia-a-dia. 

Para um observador ou uma observadora, o espaço físico da sala de 

aula pode representar uma caixa de descobertas fantásticas, na medida em que 

se despoja das vaidades adultas e se reconhece nas condutas e atitudes das 

crianças que estão vivenciando, cada uma a sua maneira, o seu tempo de ser 

criança, num espaço regido por normas e regras ditadas por adultos. 

Imaginem agora que meninas e meninos parassem de brincar, que os 

diversos contextos que fazem parte da escola ficassem silenciosos, que não 

ouvíssemos mais os gritos ou choros das crianças, 

... que não tivéssemos mais perto de nós este mundo infantil que 
faz a nossa alegria e o nosso tormento, mas um mundo triste de 
pigmeus desajeitados e silenciosos, sem inteligência e sem 
alma. Pigmeus que poderia crescer, mas que conservariam por 
toda a sua existência a mentalidade de pigmeus, de seres 
primitivos. Pois é pelo jogo, pelo brinquedo, que crescem a alma 
e a inteligência (CHÂTEAU, 1987, p. 14). 
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   Assim, para esse autor, meninas e meninos que não sabem brincar 

são uma miniatura de velho e, muito provavelmente, serão adultos com sérias 

limitações cognitivas, afetivas, sociais e culturais e que terão dificuldades para 

pensarem e refletirem. 

Portanto, compreendendo o contexto escolar como heterogêneo e 

hierarquizado, carregado de alternativas e de opções de escolhas, onde os 

limites e as possibilidades das decisões tomadas afetam direta e indiretamente a 

todos os indivíduos que circulam nesse espaço, fez-se necessário elaborar um 

ritual a fim de que as entrevistas ocorressem de forma tranqüila e sem 

sobressaltos.  

 

3.6 – Ritual das entrevistas semi-estruturadas  

Para Johnson (1997), em geral, “... ritual é um padrão de fala ou 

comportamento usado para criar e manter o senso de conexão com um sistema 

social”. Ainda de acordo com ele, os rituais são necessários para preservar as 

relações sociais e para manter suas explicações de realidade, uma vez que a 

vida social está plena de “... interações sociais que, a despeito de sua aparente 

trivialidade, desempenham um papel importante para manter os sistemas sociais 

e a participação das pessoas neles” (p. 201). Sendo assim, optamos por trilhar 

uma determinada seqüência de ações durante as entrevistas semi-estruturadas. 

As perguntas das entrevistas foram construídas com base nos 

objetivos da pesquisa. Elas tinham como pressupostos explicitar a forma como 

meninas e meninos estão internalizando e transmitindo no contexto da sala de 

aula os conteúdos das relações sociais de gênero que são vivenciados nesse 

espaço social.    
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Dentre os vários atributos que fazem parte da categoria de análise de 

gênero, selecionamos dez, por acharmos que eles fazem parte do universo 

contextual dos sujeitos pesquisados e que são transmitidos e assimilados já a 

partir do contexto familiar. Assim, fazem parte dessa seleção os temas: 

organização, no sentido de arrumação, como um conjunto de ações destinadas 

a manter em ordem um conjunto de objetos, um espaço ambiental ou, então, um 

recinto; coragem, que é aqui entendida como firmeza de espírito para enfrentar 

uma situação emocionalmente difícil e que tem no medo um estado afetivo 

suscitado pela consciência de perigo; autonomia, como a capacidade de ser 

independente para fazer algo; agressividade, como uma qualidade ou condição 

de ser agressivo; dom, no sentido de dar, de passar a outrem a posse de algo; 

força física, como uma qualidade do que é forte; disciplina, no sentido de 

obediência, ou seja, como condição ou qualidade de ser obediente; habilidade, 

como disposição para fazer algo; ludicidade, como relativo à diversão; 

competitividade, no sentido de quem é competitivo. Assim, esses conteúdos 

compuseram as cenas dos cartões-sugestivos, a seguir explicitados.  

Eixo temático 1 – Organização.   

 

 

 

 

         Cartão 1a                                                  Cartão 1b 

Pergunta relativa a essa cena: Quem é mais organizado, são os meninos ou as 

meninas?  Quando a criança em sua resposta indicava que era a diferente do 
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seu sexo biológico, então, perguntava-se o por quê dessa resposta para se ter 

uma idéia de como ela estava fazendo essa construção.  

Eixo temático 2 – Coragem.  

 

 

 

 

        Cartão 2a                                                          Cartão 2b 

Pergunta relativa a essa cena: Quem tem mais medo, são os meninos ou as 

meninas? Quando a criança em sua resposta indicava que era a diferente do seu 

sexo biológico, então, perguntava-se o por quê dessa resposta, para se ter uma 

idéia de como ela estava fazendo essa construção.  

 Eixo temático 3 – Autonomia.  

 

 

 

 

                     Cartão 3a                                                           Cartão3b 

Pergunta relativa a essa cena: Quem depende mais da ajuda de uma pessoa 

adulta para amarrar o sapato, vestir a roupa, são os meninos ou as meninas? 

Quando a criança em sua resposta indicava que era a diferente do seu sexo 
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biológico, então, perguntava-se o por quê dessa resposta, para se ter uma idéia 

de como ela estava fazendo essa construção.  

Eixo temático 4 – Agressividade. 

 

 

 

 

 Cartão 4a                                                         Cartão 4b 

Pergunta relativa a essa cena: Quem briga mais, são os meninos ou as 

meninas? Quando a criança em sua resposta indicava que era a diferente do seu 

sexo biológico, então, perguntava-se o por quê dessa resposta, para se ter uma 

idéia de como ela estava fazendo essa construção. 

 Eixo temático 5 – Dom.  

 

 

 

  

 Cartão 5a                                                              Cartão 5b 

Pergunta relativa a essa cena: Quando os meninos ganham presentes, o que é 

que eles ganham? E as meninas, o que é que elas ganham? Nessa cena, na 

medida em que as crianças iam respondendo, anotava-se todos os itens 

listados.                     
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Eixo temático 6 – Força física.  

 

 

 

 

Cartão 6a                                                          Cartão 6b 

 

Pergunta relativa a essa cena: Quem tem mais força, são os meninos ou as 

meninas? Quando a criança em sua resposta indicava que era a diferente do seu 

sexo biológico, então, perguntava-se o por quê dessa resposta, para se ter uma 

idéia de como ela estava fazendo essa construção.  

Eixo temático 7 – Disciplina. 

 

 

 

 

 

 Cartão 7a                                                          Cartão 7b 

 

Pergunta relativa a essa cena: Quem é mais bagunceiro, são os meninos ou as 

meninas? Quando a criança em sua resposta indicava que era a diferente do seu 
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sexo biológico, então, perguntava-se o por quê dessa resposta, para se ter uma 

idéia de como ela estava fazendo essa construção.  

Eixo temático 8 – Habilidade. 

 

 

 

 

                                                 
Cartão 8a                                                           Cartão 8b 

 

Pergunta relativa a essa cena: Na festa da professora, quem é que traz o bolo? 

Quando a criança em sua resposta indicava que eram as meninas, então, 

perguntava-se o que os meninos traziam?   

Eixo temático 9 –  Ludicidade.   

 

 

 

 

 

 

 

       Cartão 9a                                                           Cartão 9b 

 

Pergunta relativa a essa cena: Quando têm meninos e meninas brincando na 

praia, quem é que gosta de fazer castelo de areia? E quem gosta de jogar bola? 
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Quando a criança em sua resposta indicava que era a diferente do seu sexo 

biológico, então, perguntava-se o por quê dessa resposta, para se ter uma idéia 

de como ela estava fazendo essa construção.  

Eixo temático 10 – Competitividade.  

 

 

 

 

 

        Cartão 10a         Cartão 10b 

 

Pergunta relativa a essa cena: Numa corrida de saco, quem é que cai mais, são 

os meninos ou as meninas? E quem chega primeiro? Quando a criança em sua 

resposta indicava que era a diferente do seu sexo biológico, então, perguntava-

se o por quê dessa resposta, para se ter uma idéia de como ela estava fazendo 

essa construção.  

 

O roteiro dessas perguntas foi elaborado a partir dessas imagens 

presentes nos cartões-sugestivos. Contudo, as vivências ocorridas durante as 

entrevistas possibilitaram que algumas das questões pensadas inicialmente 

fossem se desdobrando no momento da interação estabelecida entre os sujeitos 

e a pesquisadora. Nas situações em que os sujeitos se mostravam mais 

disponíveis, as perguntas eram ampliadas para melhor se captar a dinâmica das 

relações sociais de gênero que se expressam e se materializam nas vivências 
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do contexto da sala de aula e em outros contextos sociais, como, também, 

compreender o sentido que meninas e meninos atribuem a essas relações. 

Organizamos o ambiente físico e iniciamos as entrevistas no dia 

03/12/02 com as alunas e alunos da professora E, código usado para nomeá-la, 

e, ao mesmo tempo, preservar a identidade, não só dela, como das demais 

pessoas. Assim, fomos à sala de aula da professora E, solicitamos que 

encaminhassem as crianças, uma de cada vez. O único critério que usamos foi o 

de que a seqüência fosse sempre um menino e, em seguida, uma menina, ou 

vice-versa, desde que não fosse seguido de duas meninas ou dois meninos. No 

mais, ela era livre. Se ia encaminhar primeiro um menino ou uma menina cabia a 

ela decidir de acordo com as suas necessidades cognitivas, afetivas, sociais e 

culturais.  

A seguir, descrevemos parte desse procedimento, como ilustração da 

seqüência das entrevistas. 

 Conduzi a primeira criança ao local da entrevista, no caso, um 

menino. Voltei caminhando com ela até a sala da entrevista. Nesse meio tempo, 

ía conversando com ela sobre coisas amenas para deixá-la bem à vontade. 

Entramos na sala, fechei a porta; pedi à criança que sentasse e sentei junto com 

ela. Peguei uma folha de papel pautada e lápis para registrar: seu nome, sua 

idade, quantos irmãos ou irmãs a criança tinha, a idade deles ou delas e, por fim, 

o nome de sua professora. Com esse ritual sentia que a criança ia relaxando e 

ficando mais à vontade para a etapa seguinte, quando mostrei um dos cartões-

sugestivos e solicitei que ela descrevesse o que estava vendo naquela cena. A 

descrição aqui deve ser entendida como um relato circunstanciado da cena vista 

onde os elementos que fazem parte da composição da imagem devem ser 

mencionados.  
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Após a descrição do primeiro cartão, mostrei o segundo e pedi para 

que repetisse o processo de descrição daquela outra cena. Quando a criança 

terminava de descrever, pedia para que ela contasse uma historinha sobre a 

cena descrita, uma vez que histórias são excelentes instrumentos educacionais. 

Assim, elas podem, de acordo com Vânia D’Angelo Dohme (2000, p. 

5), “... ir além do encantamento”. Elas encerram lições de vida, dando contexto 

cognitivo, afetivo, social e cultural a situações concretas, difíceis de serem 

compreendidas por meninas e meninos. Assim, as narrações, em geral, 

desencadeiam processos mentais que irão possibilitar “... à formação de 

conceitos capazes de nortear o desenvolvimento em valores éticos para a 

formação da auto-estima e a cooperação social”. 

Ainda, segundo essa autora, 

... por meio dos exemplos contidos nas histórias, as crianças 
adquirirem maior vivência. O contato com os impulsos 
emocionais, as reações e os instintos comuns aos seres 
humanos e o reconhecimento dos fatos e efeitos causados por 
estes impulsos são exemplos de vida (DOHME, 2000, p. 19). 
  

Assim, as histórias são necessárias para se trabalhar alguns 

aspectos internos de meninas e meninos, como caráter, raciocínio, imaginação, 

criatividade, senso crítico, disciplina, dentre outros. Por isso, além de trabalhar a 

dimensão emocional das crianças e do ser humano, em geral, as histórias, 

também são essenciais para trabalhar valores, uma vez que eles são a razão de 

ser da conduta humana. 

A história para Vânia Dohme (2000), “... traz o abstrato ao 

entendimento das crianças, e com isso municia-as com experiências que 

aumentarão a sua vivência, aumentando suas possibilidades dentro do 

relacionamento social” (p.25).  
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 Em seguida à construção das histórias, sem mostrar os outros 

cartões, fez-se perguntas que diziam respeito aos outros eixos temáticos. Ao 

final da entrevista agradecia à criança, pegava-lhe a mão e caminhava com ela 

de volta a sua sala; pegava outra criança, de sexo oposto a que havia acabado 

de ser entrevistada, no caso, uma menina e repetia o mesmo ritual. 

Após entrevistar todas as meninas e meninos da professora E, iniciei 

o trabalho com as crianças da professora A, seguindo o mesmo ritual da 

professora anterior. 

  Depois de trabalhar com as crianças, observei que as professoras 

se mostraram mais receptivas, a ponto de se oferecerem para participar da 

mesma atividade que fora feita com as crianças. 

 

3.6.1 – Suporte teórico para transcrições das entrevistas.  

De acordo com Luiz Antônio Marcuschi (2003, p. 7),  

a organização da conversação é reflexo de um processo 
subjacente, desenvolvido, percebido e utilizado pelos 
participantes da atividade comunicativa, ou seja, as decisões 
interpretativas dos interlocutores decorrem de informações 
contextuais e semânticas mutuamente construídas ou inferidas 
de pressupostos cognitivos, étnicos e culturais, entre outros.  
 

Sendo assim, fazer a transcrição das entrevistas feitas com as 

meninas e meninos requeria um certo aporte teórico para fundamentá-la; por 

isso, seu apoio se fez necessário. Contudo, é bom lembrar que o meu objeto de 

estudo não é a análise da conversação e, sim, as relações sociais de gênero 

presentes no cotidiano da sala de aula. A aproximação com esse autor se deu 

por conta de ele entender que “... a conversação é um fenômeno altamente 

organizado e possível de ser estudado com rigor científico” (2003, p. 6). 

Para esse estudioso (2003, p. 9),  
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... a análise da conversação procede com base em material 
empírico reproduzindo conversações reais e considera detalhes 
não apenas verbais, mais entonacionais, paralingüísticos e 
outros. Algumas informações adicionais, quando as houver, 
devem aparecer na transcrição, uma vez constatada sua 
relevância. 
 

O uso de símbolos como decodificador na hora da transcrição da fala 

dos interlocutores é necessária para se ter a dimensão do processo, uma vez 

que há uma vinculação entre o contexto situacional da ação e a interação social 

da atividade dos falantes. 

Os símbolos usados na transcrição das entrevistas foram os seguintes: 

(+++) O autor (2003, p. 11) sugere usar o sinal + para cada 0,5 

segundo; convencionei o sinal +++, independentemente, do tempo cronológico 

usado na pausa; 

(incompreensível) Sinal usado para esclarecer as situações de dúvidas 

e suposições. Ele sugere o sinal ( ) e escrever dentro a expressão 

“incompreensível” ou, então, o que se supõe ter ouvido. No caso de dúvidas, 

optei por escrever dentro de parênteses a expressão “incompreensível”. 

::: O autor sugere : como sinal para indicar alongamento da voz, 

podendo ser repetidos nas situações em que a duração for maior. Optei por 

indicar esse alongamento com:::, independentemente, do tempo de duração. 

((  )) Este sinal foi usado para indicar comentários da entrevistadora. 

Nesse caso, preferi acompanhar a indicação do autor (p. 12) para os sinais de 

entonação: ponto de interrogação [?] - ponto final [.] – vírgula [,] - ponto-e-vírgula 

[;] – exclamação [!] - aspas duplas, para indicar subida leve na voz [“”] - aspas 

simples, para indicar descida leve na voz [‘]. Nessa situação preferi usar os 

sinais convencionais e seguir a orientação do autor apenas nas aspas duplas e 

simples. 
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Repetições de letra ou sílaba – acompanho as indicações do autor (p. 

13). 

Indicação de transcrição parcial ou de eliminação – como foram 45 

entrevistas, acompanho a indicação do autor para o uso do sinal de reticências 

no final das perguntas feitas às crianças como forma de diminuir o volume do 

material. 

Para preservar a identidade dos sujeitos da pesquisa, fez-se 

necessário também criar um código que os identificassem. 

Primeira turma a ser entrevistada: 

Mo1E (Mo: menino; 1: primeiro menino da turma a ser entrevistado;    

E: primeira letra do primeiro nome da professora). ... Mo11E: último menino 

dessa turma a ser entrevistado; Ma1E (Ma: menina; 1: primeira menina da turma 

a ser entrevistada; E: primeira letra do primeiro nome da professora). ... Ma9E: 

última menina dessa turma a ser entrevistada; Mo*1: aluno de outra turma; Mo*2: 

aluno dessa turma não entrevistado; Mo*3: aluno dessa turma não entrevistado; 

Mo*4: aluno dessa turma não entrevistado; Ma*5: aluna de outra turma. 

Todos esses meninos e meninas foram citados na entrevista dessa 

turma, por isso a necessidade de codificá-los também. Nessa turma foram 

entrevistadas 9 meninas e 11 meninos, perfazendo um total de 20 crianças. 

Segunda turma a ser entrevistada: 

Mo12A (Mo: menino; 12: primeiro menino a ser entrevistado nessa 

turma e décimo segundo no geral; A: primeira letra do primeiro nome da 

professora).  …Mo21A: último menino dessa turma a ser entrevistado; Ma10A 

(Ma: menina; 10: primeira menina a ser entrevistada nessa turma e décima no 

geral; A: primeira letra do primeiro nome da professora). ...Ma23A: última menina 
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dessa turma a ser entrevistada. Nessa turma foram entrevistados 14 meninas e 

11 meninos, o que dá 25 crianças no total. 

    W: primeira letra do primeiro nome da entrevistadora. 

Como se pode observar foram entrevistadas 45 crianças no total, 

sendo 23 meninas e 22 meninos. 

 

3.7 – Quem são os sujeitos desta pesquisa? 

As crianças que foram os sujeitos desta pesquisa – alunos e alunas 

do 1º Ciclo – se encontram na faixa etária que vai dos 06 aos 09 anos de idade, 

compondo um grupo de 45 meninas e meninos, distribuídos conforme a Tabela 

1.  

TABELA 1: 
Distribuição dos sujeitos por sexo e idade. 

Total dos  Idade dos sujeitos por sexo 

sujeitos por sexo 6 anos 7 anos 8 anos 9 anos 

 

Meninos 

 

Meninas 

 

Meninos 

 

Meninas

 

Meninos

 

Meninas

 

Meninos

 

Meninas 

 

Meninos

 

Meninas

22 23 - 2 20 17 1 4 1 - 

 

  São meninas e meninos que têm a mesma origem social; moram 

próximas à escola campo, assim, não dependem de ônibus para irem às aulas; 

algumas dessas crianças são, oriundas do lar que nem sempre tem uma 

configuração normativa; outras vieram de creche pública. São crianças que têm 

o biótipo físico muito parecido, com a cor da pele e do cabelo também sem 

muitas diferenças. 
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Assim, nessa faixa etária, o desenvolvimento lingüístico, de acordo 

com Berns (2002),.aproxima-se do modelo vocabular do adulto, com uma média 

de 2.500 palavras, podendo trazer à memória, frases gramaticais e “... fazer 

associações de palavras gramaticalmente coerentes”. 

No que se refere ao desenvolvimento cognitivo-piagetiano, essas 

crianças, em face desse intervalo etário, se classificam com base na 

discriminação da forma, valendo-se da percepção visual; fazem uso de 

definições para reunir quantidades, contudo, não fazem inclusão de classe; têm 

habilidade para rememorar certos eventos; são capazes de usar de alguma 

lógica para manipular objetos; são crianças bastante criativas, pois, delineiam 

com bastante definição o corpo humano; seus desenhos dizem muito da 

realidade objetiva; têm competência para compreenderem certos problemas; 

fornecem informações corretas ao se sentirem motivadas, traçam e seguem 

modelo intrínseco de desempenho. 

Quanto ao desenvolvimento social, esse período é caracterizado pelo 

estágio que Erikson denominou de iniciativa versus culpa, onde a família é a 

principal fonte de relacionamento. É também nessa fase que meninas e meninos 

envolvem-se com mais facilidade em atividades que são, na maioria das vezes, 

executadas por pessoas adultas. Nessa fase, as necessidades sexuais estão, de 

certa forma, tranqüilas, assim, a energia é carreada em direção à aquisição de 

novas competências; usam a agressividade com mais freqüência para 

resolverem conflitos ou, então, preservarem-se. 

Quanto ao papel e identidade sexual, elas compreendem que o sexo 

biológico é uma característica imutável; têm a compreensão de que são seres 

sexuais e dão preferência a atividades que envolvam pessoas do mesmo sexo; 

vêem-se como parte de um conjunto de outros inter-relacionados; enxergam-se 
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como seres morais com fins a uma identidade ideal e, por fim, percebem a si 

mesmas como produtoras de interações. 

 Para Papalia (2000), durante o ciclo que ela denominou de terceira 

infância, que compreende o intervalo etário que vai dos seis aos doze anos de 

idade, as competências motoras de meninas e meninos continuariam a se 

desenvolver e a se aprimorar. De um modo geral, as crianças “... tornam-se, 

mais fortes, mais rápidas e mais bem coordenadas e obtêm grande prazer 

testando seus corpos e aprendendo novas habilidades” (p. 252). 

Ainda de acordo com Papalia, parte das brincadeiras que acontecem 

na escola, nos espaços destinados à ludicidade, consiste em um brincar 

impetuoso que envolve perseguições, lutas e golpes com as mãos ou com os 

pés. No entender dessa autora, esse tipo de brincadeira se daria no período que 

vai da terceira infância até a adolescência e ocorreria da mesma forma em 

diversos países, sendo, assim, considerada por ela, como um tipo de atividade 

lúdica universal. 

Para Papalia, as brincadeiras que envolvem muita agitação 

favoreceriam as crianças no sentido de avaliarem sua própria competência em 

relação à de outras crianças. Para ela, existe uma distinção de sexo nas 

brincadeiras do tipo impetuosa lá nos Estados Unidos. Os meninos fazem bem 

mais uso delas do que as meninas. Contudo, ela acredita que em algumas 

outras culturas a diferença sexual nesse tipo de brincadeira é pequena ou, 

então, não existe. Entre as idades de sete e onze anos, na medida em que as 

crianças dessa faixa etária vão fazendo uso de jogos que envolvam regras, a 

freqüência das brincadeiras impetuosas, vão diminuindo. Assim, no que se refere 

às competências motoras de meninas e meninos, elas se tornariam 
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diferenciadas ao tempo em que essas crianças se aproximassem do ciclo da 

puberdade ou adolescência.  

A criança na faixa etária dos sete anos, que no nosso estudo 

representa 82,2% dos sujeitos observados e entrevistados, está no estágio 

cognitivo das operações concretas, de acordo com a teoria de Piaget. Assim, 

nesse intervalo etário, meninas e meninos são menos egocêntricos; fazem uso 

das operações mentais para solucionar problemas reais; pensam de forma lógica 

porque, em vez de focalizar apenas um aspecto da situação real vivenciada, elas 

e eles consideram as várias possibilidades; têm maior habilidade para lidar e 

entender os pontos de vista das outras pessoas, o que, de certa forma, facilitaria 

a comunicação, fazendo com que essas crianças sejam mais flexíveis do ponto 

de vista da avaliação dos eventos que envolvem aspectos morais. 

Mesmo com todas essas possibilidades, meninas e meninos nessa 

faixa etária ainda têm algumas limitações no que se refere ao pensamento 

concreto sobre situações vivenciadas cotidianamente. Embora essas crianças 

sejam capazes de realizar atividades mais elaboradas, tenham um melhor 

entendimento sobre conservação, diferença entre aparência e realidade e dos 

relacionamentos entre os objetos, sejam mais proficientes com os números, 

sejam capazes de fazer distinção entre fantasia e realidade, a competência para 

pensar de forma hipotética sobre o que poderia ser, ainda não está desenvolvida 

de forma satisfatória.  

Segundo Papalia (2000), enquanto Piaget se preocupou em 

descrever as mudanças qualitativas que ocorrem na forma de meninas e 

meninos pensarem, outros estudiosos pós-Piaget, no entanto, evidenciaram em 

seus estudos, os progressos graduais que surgem em aspectos bem específicos 

do desenvolvimento cognitivo. Assim, as melhorias ocasionadas durante o 
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processo de aquisição de conhecimento podem advir do aprendizado que se dá 

através da escolarização regular, uma vez que a memória, a inteligência e a 

linguagem se aperfeiçoariam e continuariam a desenvolver-se durante esse 

período. 

Para essa autora, a experiência vivenciada por meninas e meninos 

durante os primeiros anos de escolarização, sofre influência e influencia o seu 

desenvolvimento físico, cognitivo, afetivo e social. Assim, além das 

especificidades próprias dessa faixa etária, cada contexto, onde essas crianças 

vivenciam suas experiências, exerce uma ação do tipo psicológica, intelectual, 

ou, então, física. 

Ao ingressar na escola, boa parte das crianças adquire e desenvolve 

uma variedade muito grande de habilidades, que auxilia a potencializar alguns 

resultados. Logo, meninas e meninos criam e fazem uso de estratégias para 

resolverem problemas, recordarem fatos ou eventos vivenciados e aprenderem 

novos conhecimentos. Para tanto, utilizam a linguagem como ferramenta para 

demonstrar o conhecimento que têm sobre determinados conteúdos cognitivos, 

afetivos, sociais e culturais, como, também, para elaborarem e responderem 

indagações, analisarem idéias e buscarem auxílio para suas dificuldades.  

Embora se observe que algumas crianças estejam preparadas 

emocionalmente para enfrentarem a maratona escolar, as diferenças individuais 

que dizem respeito à origem econômica e social e à capacidade cognitiva 

afetam, de forma significativa, a sua adaptação à escola, contribuindo de alguma 

maneira para seu desempenho escolar. 

Através dos laços de amizade que são construídos ao longo do ano 

letivo, meninas e meninos aprendem a se comunicar e cooperar entre si; 

aprendem, também, a manter um relacionamento mais duradouro, porque 
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percebem que existem diferenças e semelhanças entre os pares; buscam 

parceiros para realizarem atividades produtivas e prazerosas, uma vez que 

sentem por eles afeição; têm uma convivência de certa forma harmoniosa; 

gostam de fazer coisas juntos e são cúmplices porque revelam sentimentos e 

segredos mutuamente; aprendem a controlar as emoções como forma de 

resistirem às brigas provenientes de discordância sobre algum conteúdo da 

convivência e, assim, aprendem a resolver os conflitos mais emergentes que 

fazem parte do relacionamento.   

 



 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 4 – CONFIGURANDO AS RELAÇÕES SOCIAIS DE 
GÊNERO PRESENTES NO CONTEXTO DA SALA 
DE AULA 



 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

4.1 – Elementos constitutivos da configuração de gênero 

A análise do modo pelo qual as meninas e meninos estão adquirindo, 

distribuindo e vivenciando as relações sociais de gênero, presentes no contexto 

da sala de aula, foi a essência desta pesquisa e constituiu-se, dessa forma, na 

base para responder as questões que fundamentaram nosso estudo. Por esse 

motivo, neste capítulo são examinados alguns dos conteúdos que definem 

cultural e socialmente o que significa ser feminino ou masculino e, assim, 

investigar nessa vivência as formas de assimilação e transmissão desses 

conteúdos. 

O termo conteúdo em seu sentido etimológico refere-se a tudo aquilo 

de que um ser animado ou inanimado é constituído, é formado. Já em seu 

sentido pedagógico ele diz respeito a tudo aquilo que é possível de ser 

aprendido. 

Ampliando ainda mais o seu sentido, e tendo como referencial teórico 

César Coll et al (2000, p. 12), podemos asseverar que “... os conteúdos 

designam o conjunto de conhecimentos ou formas culturais, cuja assimilação e 

apropriação, pelos alunos e alunas, é considerada essencial, para o seu 

desenvolvimento e socialização”. Para esse autor, a idéia básica dessa 

concepção refere-se ao fato de que o desenvolvimento humano ocorre num 

determinado contexto que é mediado pela cultura e pelo social. Ou seja, 
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configuramos a nós mesmos como seres humanos através da interação que 

mantemos desde a nossa concepção biológica com um ambiente social e 

culturalmente organizado por nossos pares que nos precederam. Assim, nosso 

desenvolvimento precisa ser compreendido como um processo através do qual 

assimilamos e internalizamos – após seleção, reorganização e re-elaboração – 

alguns conteúdos dos conhecimentos e das formas culturais que foram 

historicamente construídos e culturalmente organizados pelos membros do 

grupo social ao qual pertencemos, mesmo sem ter escolhido para nele nascer. 

O contexto privilegiado para ensino e aprendizagem desses 

conteúdos é inicialmente o familiar, e, posteriormente o escolar. Assim, de 

acordo com Jean-Claude Forquin (1993, p. 9-11), “... ninguém pode ensinar 

verdadeiramente se não se ensina alguma coisa que seja verdadeira ou válida a 

seus próprios olhos”. Para esse autor, o caráter dos conteúdos a serem 

ensinados, sua validade, seus fundamentos, seu uso, sua importância, sua 

valorização educativa ou cultural, devem constituir, para aquelas pessoas que 

têm a função de transmitirem e ensinarem-nos, pretexto para inquietações 

epistemológicas, cognitivas, afetivas, sociais, culturais e pedagógicas. 

Ainda segundo esse autor,  

... se toda educação é sempre educação de alguém por alguém, 
ela supõe também, necessariamente, a comunicação, a 
transmissão, a aquisição de alguma coisa: conhecimentos, 
competências, crenças, hábitos, valores que constituem o que se 
chama precisamente de “conteúdo” da educação (FORQUIN, 
1993, p. 10).  

 

No seu entender, os conteúdos da educação podem ser 

denominados de conteúdos culturais porque, além de se constituírem como 

elementos da experiência subjetiva e intersubjetiva, eles também, nos 

antecedem, nos ultrapassam e nos constituem enquanto seres humanos. Já 

para Coll (2000), 
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... toda educação, todas as práticas educativas podem ser 
entendidas, então, como instrumentos dos quais os grupos 
sociais são dotados para ajudar os seus membros mais jovens a 
assimilar as formas e os conhecimentos culturais necessários 
para que se produza o duplo processo de socialização e de 
individualização (p.12). 
 

A partir desses pressupostos, o conceito de gênero aqui adotado 

aproxima-se do formulado por várias autoras e autores que fazem distinção entre 

sexo e gênero, embora, tanto um quanto o outro seja formado por um conjunto 

socialmente organizado de conteúdos produzidos pela cultura. Assim, em geral, 

o vocábulo sexo diz respeito às diferenças biológicas e fisiológicas que têm por 

base os cromossomos, os hormônios e os órgãos sexuais que existem entre 

seres animados e que são qualificados como machos ou fêmeas. Por sua vez, o 

termo gênero refere-se a diferenças que giram em torno de idéias e conceitos 

concebidos pela cultura sobre percepções, sentimentos, habilidades 

cognoscitivas e motoras, valores, convicções, atitudes, procedimentos, traços e 

tendências, dentre outros aspectos, que constituem a feminilidade e a 

masculinidade. Logo, existe na sociedade objetiva um conjunto não só de 

expectativas, como também de concepções sobre como meninas e meninos, 

moças e rapazes, mulheres e homens devem e podem raciocinar, conceber, 

proceder e afigurar-se em relação a outros seres humanos com os quais se 

relacionam nos mais diferenciados contextos, sejam eles, familiar, social ou 

escolar. 

 A assimilação e internalização de alguns dos conteúdos das relações 

sociais de gênero estão, de certa forma, assegurados e garantidos pela 

observação, participação e vivência em atividades educativas, intencionais ou 

não-intencionais, uma vez que a educação como fenômeno social e universal, 

segundo José Carlos Libâneo (1994), é caracterizada por uma prática social que 

ocorre em uma variedade muito grande de contextos e atividades humanas 
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necessárias à existência humana, à organização e ao funcionamento das 

sociedades objetivas em geral. 

Ainda de acordo com esse autor, não existe no mundo sociedade 

objetiva que não tenha uma prática educativa ou, então, uma prática educativa 

sem membros sociais.  

Para ele, 

... a prática educativa não é apenas exigência da vida em 
sociedade, mas também o processo de prover os indivíduos dos 
conhecimentos e experiências culturais que os tornam aptos a 
atuar no meio social e a transformá-los em função de 
necessidades econômicas, sociais e políticas da coletividade 
(LIBÂNEO, 1994, p. 17).  
 

Assim, os seres humanos, ao sofrerem as influências do contexto 

social por meio da ação educativa, assimilam e recriam as influências recebidas, 

tornando-se, dessa forma, aptos a constituírem relações com possibilidades de 

mudança em relação a esse contexto, cujas influências “... manifestam-se 

através de conhecimentos, experiências, valores, crenças, modos de agir, 

técnicas e costumes acumulados por muitas gerações de indivíduos e grupos, 

transmitidos, assimilados e recriados pelas novas gerações” (p. 17) de modo 

informal e não-intencional. 

Assim, essa educação não-formal tem por base uma atividade 

educativa que é organizada, mas que ocorre em contextos que estão fora do 

sistema escolar. 

Por outro lado, a educação como prática social também pode ocorrer 

em instituições específicas, com objetivos bem explícitos e delimitados, onde as 

influências educativas são intencionais e formais. Essa prática social quando 

ocorre em escolas tem como fundamento ações voltadas para os processos de 

ensino e aprendizagens; objetivos, cujos conteúdos são sistematizados, 
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organizados e explicitados no sentido de assegurarem, de forma sistemática, as 

idéias, conceitos, valores, símbolos, hábitos, atitudes, procedimentos e 

habilidades que, por serem exteriores aos seres humanos, necessitam ser 

transmitidos e ensinados nesses espaços institucionalizados. 

Como se sabe, os seres humanos têm a capacidade de aprender e 

ensinar, mas não nascemos com elas desenvolvidas. É ao longo de nossa 

existência, através das interações e relações sociais que estabelecemos com 

nossos pares que as desenvolvemos. Assim, a escola é uma das instituições 

que têm como uma de suas funções transmitir certos conteúdos da cultura e da 

educação que, para Carlos Brandão (1994), foi uma das maneiras que nós, 

seres humanos, criamos para tornar comum o que é comunitário como bem, 

como trabalho ou como vida. Para ele, a educação sempre existiu de forma 

generalizada em todos os contextos sociais, havendo, dessa forma, redes e 

estruturas de transmissão e socialização de conteúdos da cultura de uma 

geração à outra. 

Já para Forquin (1993), 

... o que justifica fundamentalmente, e sempre, o 
empreendimento educativo é a responsabilidade de ter que 
transmitir e perpetuar a experiência humana considerada como 
cultura, isto é, não como uma soma bruta e, aliás, inimputável de 
tudo o que pode ser realmente vivido, pensado, produzido pelos 
homens desde o começo dos tempos, mas como aquilo que, ao 
longo dos tempos, pôde aceder a uma existência pública, 
virtualmente comunicável e memorável, cristalizando-se nos 
saberes cumulativos e controláveis, nos sistemas de símbolos 
inteligíveis, nos instrumentos aperfeiçoáveis, nas obras 
admiráveis (p.13-14). 
 

Dessa forma, para esse estudioso a cultura é o conteúdo 

fundamental da educação. Nesse sentido, não é demais afirmar que a cultura é 

transmitida e perpetuada pela e na educação. Logo, toda educação, 

especialmente, a vivenciada no contexto escolar, tem seus conteúdos 
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relacionados e re-elaborados para que possam, então, ser transmitidos e 

assimilados pelos membros da geração mais jovem da sociedade objetiva. 

Contudo, é interessante salientar que, nesse percurso, parte da 

herança humana é esquecida e parte é mantida. Isso significa dizer que a 

educação escolar transmite parte dos conteúdos da cultura e não a sua 

totalidade. Igualmente, de acordo com Forquin (1993), da mesma forma que 

partes da cultura desaparecem da memória escolar, emergem, também, 

maneiras de conhecer, configurações epistêmicas e didáticas, valores, modelos 

de competência cognitiva, afetiva, social e cultural que vão se constituir como 

conteúdos de transmissão formal, explícita e intencional nos contextos 

escolares. 

Os contextos escolares, por sua vez, são constituídos por um 

conjunto de circunstâncias que se relacionam mutuamente e que acompanham 

um evento pedagógico, o qual faz parte dos processos de ensino e 

aprendizagens. Desse modo, os conteúdos das relações sociais de gênero, que 

para Fúlvia Rosemberg (1992, p. 123), “... são relações socialmente construídas 

no contexto de sociedade patriarcais, a partir de atributos sexuais”; também, 

fazem parte desses processos porque emergem, tanto no contexto da sala de 

aula como em outros contextos sociais. 

De acordo com Maria Eulina Pessoa de Carvalho (2000, p. 15-21), “... 

o conceito de gênero refere-se às noções de masculino e feminino, construídas a 

partir de diferenças biológicas entre os sexos, ao longo da história, nas diversas 

sociedade e culturas”. Do mesmo modo, para essa autora, as relações de 

gênero têm como fundamento as idéias sobre a feminilidade e a masculinidade 

que foram construídas social e culturalmente e que circulam nos diversos 

contextos sociais. Elas têm como finalidade dar origem a estereótipos que 
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determinam como meninas e meninos, moças e rapazes, mulheres e homens 

podem e devem conduzir-se perante os outros membros do grupo social do qual 

fazem parte. Assim, ao longo da história da humanidade, construiu-se e definiu-

se  conteúdos sociais e culturais como sendo típicos dos atributos e das 

condutas feminina e/ou masculina, que são vivenciados também no contexto da 

sala de aula e que, por isso, fizeram parte dos dados coletados. 

 

4.2 – Interações e vivências de gênero no contexto da sala de aula 

Em todas as três turmas que foram objeto de observação, percebeu-

se que meninas e meninos se agrupam por sexo; a ênfase didática é nos 

conteúdos cognitivos; os meninos apresentavam um comportamento social mais 

agitado do que as meninas; no momento da leitura coletiva, os meninos se 

sobressaiam, enquanto as meninas ficavam mais retraídas; sempre que era 

solicitado que se arrumasse as salas, as meninas eram as primeiras a se 

apresentarem para fazer o serviço. A vassoura era um instrumento permanente 

em uma das salas de aula, pois, além de sua função de varrer o chão também 

era usada como ferramenta para ligar e desligar o ventilador, cuja tomada havia 

sido instalada no teto da sala, o qual era de laje. 

Como a observação ocorreu também durante o período que se 

comemoram os dias das crianças e do professor, houve uma situação em uma 

das salas de aula que chamou a atenção pela forma como a professora conduziu 

a atividade. Ela, demonstrando grande habilidade, desenhou no quadro branco 

uma cena, cuja ação se passava em uma cozinha onde havia um menino e uma 

menina fazendo um bolo. Havia, também, uma mesa, com ingredientes para se 

fazer o bolo e a figura do tronco de uma pessoa com avental. As crianças foram 
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logo completando o desenho, falando os ingredientes que eram necessários, 

mas, que ali estavam faltando. 

Em seguida a professora interpelou as crianças, fazendo-lhes as 

seguintes perguntas: 

Professora: – “O que tem de certo e errado nessa cena?”. 

Como as crianças demoraram a processar a informação, ela mesma 

respondeu:  

– “Falta um adulto para trabalhar junto às crianças, porque tem 

eletricidade e gás de fogão. 

Então, uma menina falou: 

 – “É uma mulher”.  

A professora continuou com as perguntas.  

– “Quem está na cozinha?”. 

As crianças, então, responderam: – “É uma menina, um menino e 

uma mulher”.  

Logo em seguida uma menina corrigiu, falando que era um adulto, 

sem especificar o seu sexo. 

Professora: – “Por que vocês acham que eles estão fazendo esse 

bolo?”. 

Crianças: – “Eles querem comemorar o dia das professoras”. 

Professora: – “O dia do professor foi dia 15 de outubro”. 

Crianças: – “Terça-feira”. 
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Professora: – “Vocês acham importante comemorar o dia do 

professor? Por que o professor é tão importante? Quem é mais 

importante, o professor ou o médico? Quem vai ensinar o médico?”. 

Menina: – “Quem vai ensinar é a professora”. 

Então a professora continua seu discurso falando que é muito 

importante a gente ver a função do professor e que a maior felicidade, presente, 

comemoração do professor é o aluno aprender a ler. 

Professora: – “Qual é o maior presente que vocês podem me dar?”. 

Crianças: – “É se dedicar às aulas”. 

Logo em seguida a essa pergunta, as meninas pediram à professora 

para ela sair da sala, agrupam-se e começaram a planejar uma festa para 

comemorar o dia do professor; os meninos ficaram à parte dessa reunião. 

Depois de um certo tempo, uma menina se dirigiu aos meninos 

perguntando quem queria ajudar na festa da professora. Uma outra menina 

pegou caneta e caderno e começou a anotar quem traria o quê. 

A professora voltou para sala de aula e solicitou, como tarefa de 

classe, que as crianças escrevessem uma história, um texto, um desenho sobre 

a comemoração do dia do professor. Em seguida, ela propôs, a partir do 

desenho no quadro, a construção de um texto coletivo. 

“Dia dos professores” 

“Era uma vez um menino e uma menina que estavam fazendo um 

bolo para comemorar o dia das professoras. As professoras ficaram 

felizes porque seus alunos se dedicaram muito. A festa foi muito 

legal”. 
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Após a construção do texto coletivo a professora propôs a tarefa de 

casa: 

1º QUESITO: Escreva o nome dos desenhos: (desenho de um bolo e 

de uma professora escrevendo no quadro). 

2º QUESITO: Escreva o nome de 3 professoras de sua escola. 

3º QUESITO: Complete as frases: 

                       A professora estava muito_________________ 

                       Os alunos ___________ da professora. 

Nesta última frase as crianças tiveram dificuldades em completar a 

frase. Depois de muito insistir, elas terminaram falando: “querido/gostam”. 

4º QUESITO: Escreva 3 qualidades de sua professora: 

                                                 ________________ 

                        Professora C é ________________ 

                                                  ________________ 

Entre o segundo e o terceiro quesitos, uma menina pediu à 

professora que fizesse logo o último quesito. 

Como se pôde observar, nesse dia os conteúdos trabalhados giraram 

em torno da categoria professor. Contudo, em nenhum momento, a professora 

discutiu e refletiu com as crianças acerca dos conteúdos de gênero que 

permeavam o tema da aula, embora ela mesma seja mulher e trabalhe em uma 

escola na qual todos os docentes são mulheres; onde a participação masculina 

se restringe ao pessoal da secretaria que trabalha com computação, ao 

estagiário do laboratório de informática e aos vigilantes; não atentou, também, 

para o uso da linguagem que, para Guacira Lopes Louro (1997, p. 67), 
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... institui e demarca os lugares dos gêneros não apenas pelo 
ocultamento do feminino, e sim, também, pelas diferenciadas 
adjetivações que são atribuídas aos sujeitos, pelo uso (ou não) 
do diminutivo, pela escolha dos verbos, pelas associações e 
pelas analogias feitas entre determinadas qualidades, atributos 
ou comportamentos e os gêneros (do mesmo modo como utiliza 
esses mecanismos em relação às raças, etnias, classes, 
sexualidades etc.).  

 

A professora usou o tempo todo o termo professor, inclusive no título, 

só fazendo referência ao termo professoras no interior do texto construído de 

forma coletiva, sob sua orientação. 

Um outro dado também observado é que não houve uma discussão 

com as crianças acerca da forma como elas se agrupam e muito menos a 

questão da atividade de arrumação da sala que é sempre feita pelas meninas. 

Assim, essa maneira de agir contribui e muito para aumentar as diferenças, as 

distinções e as desigualdades entre os sujeitos, desde a escolarização inicial. 

Para Louro (1997), “... a escola delimita espaços. Servindo-se de 

símbolos e códigos, ela afirma o que cada um pode (ou não pode) fazer, ela 

separa e institui. Informa o lugar dos pequenos e dos grandes, dos meninos e 

das meninas” (p. 58). Portanto, é no contexto da sala de aula, através da prática 

educativa que nela se expressa que meninas e meninos constroem também 

suas identidades, e, onde sentidos, atitudes, valores, concepções, habilidades, 

dentre outros, são produzidos, assimilados e internalizados por meninas e 

meninos, após um processo de desequilíbrio cognitivo, emocional, cultural e 

social. Desse modo, são feitas leituras e releituras dos conteúdos vivenciados no 

contexto da sala de aula, possibilitando a essas crianças que, de forma ativa, se 

envolvam e sejam envolvidas por essas aprendizagens, reagindo a elas, 

respondendo, recusando ou, então, assumindo-as por completo (LOURO, 1997). 
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4.3 – Interações e vivências no contexto lúdico  

No horário oficial das brincadeiras, as alunas e alunos, fazem fila e vão 

junto com a professora até o balcão da cozinha onde pegam a merenda e se 

dispersam, no sentido de procurarem seus grupos de relacionamento. 

Na área livre entre as salas de aula, as salas da direção, das 

professoras e a cozinha, as alunas e alunos se divertem das mais diferentes 

formas: correndo, brincando de pega, dando pernada, de luta, subindo e 

descendo no escorrego, dentre outras brincadeiras. Isso para as crianças 

menores. Na maioria das vezes essas brincadeiras envolvem somente meninos. 

Raramente, são encontrados meninos e meninas participando das mesmas 

brincadeiras.  

 Percebeu-se que onde há somente meninas envolvidas, as 

atividades são de andarem juntas, conversando, ou numa roda, cantando 

músicas de sucesso recente. Podem até correr, só que nessa situação, há uma 

leveza de movimentos que não se percebia em relação aos meninos. 

No que se refere às brincadeiras que são vivenciadas na área livre 

que fica por trás das salas de aula elas são exclusivas dos meninos, pois nesse 

espaço pratica-se o futebol, embora as meninas passeassem por lá e 

arriscassem brincar de correr. Mas, no geral, foi percebido que há uma 

predominância dos meninos e que, de certa forma, eles impõem as brincadeiras 

que devem ser praticadas nessa área. 

Terminado o tempo do recreio, meninas e meninos voltam para suas 

salas de aula des(compensados), de forma alvoroçada, atropelando tudo e a 

todos, suados, muitos e muitas chegando atrasados porque foram ao banheiro 

e/ou beber água, simplesmente porque as atividades lúdicas eram mais 

interessantes e divertidas do que as necessidades fisiológicas. Até se centrarem 
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novamente levavam alguns minutos, mesmo porque traziam para dentro do 

contexto da sala de aula questões mal resolvidas, que foram interrompidas pelo 

toque da sirene e que necessitam, urgentemente, de serem solucionadas. 

 

4.4 – Análise das descrições, das histórias, dos conteúdos do  
presente e das respostas das crianças. 

Descrever alguma coisa significa identificar as características de algo 

ou de alguém. Nesse sentido, a descrição é a maneira através da qual 

conseguimos construir a imagem de um ser animado ou inanimado, de um 

sentimento, de um processo ou de uma cena. É também pela descrição que 

podemos construir o cenário no qual as ações se passam, descrever física e 

psicologicamente os personagens e os elementos que compõem um evento que 

tem, de certa forma, um significado para as pessoas que o vivenciaram e, ainda, 

verbalizar lembranças recuperadas da memória, descrevendo-as de modo a 

constituírem, para outras pessoas, imagens e ações de cenas que vivenciamos. 

Desse modo, a descrição dos elementos que compunham a cena dos cartões-

sugestivos, usados neste trabalho, foi um instrumento educacional utilizado para 

auxiliar as crianças na mobilização dos conteúdos de gênero, vivenciados tanto 

no contexto familiar como no escolar, como, também, ajudá-las a relacionar o 

conteúdo da descrição com a construção da historinha que elas teriam de contar 

após a descrição.   

Assim, para se ter uma idéia do todo, fez-se necessário construir uma 

tabela, onde aparecessem os dados quantitativos relacionados às atividades da 

descrição, da contação de história e das respostas das crianças às perguntas 

feitas por eixo temático.   
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Desse modo, a tabela 2, a seguir, foi construída com base na 

distribuição dos sujeitos pesquisados, por eixo temático e por gênero. Ficou de 

fora da tabela apenas o eixo temático que se referia a dom cujas imagens têm a 

ver com presente. Nessa situação, foram quatro as crianças, sendo dois 

meninos e duas meninas que tiveram acesso a esse eixo temático e que tiveram 

a possibilidade de descrevê-lo e de construir a história. As demais precisaram 

listar os brinquedos que meninas e meninos ganhavam de presente. O conteúdo 

dessa lista será examinado após a análise das histórias. 

TABELA 2 
Distribuição das descrições e das respostas das crianças por eixo temático 

Eixo 
temático 

Mo Ma Total Pergunta Responderam 
que era menino 

Responderam 
que era menina 

Outras 
respostas 

Sub
total

Total 

9 24 5 

Resp. / Gênero Resp. / Gênero Resp./ Gênero 

Masc. Fem. Masc. Fem. Masc. Fem. 

 

Organi- 

zação 

 

 

4 

 

 

3 

 

 

7 

 

Quem é mais 
organizado? 

6 3 9 15 3 2 

 

 

38 

 

 

45 

7 28 5 

Resp./Gênero Resp./Gênero Resp./Gênero 

Masc. Fem. Masc. Fem. Masc. Fem. 

 

Cora-
gem 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

5 

 

Quem tem mais 
medo? 

3 4 15 13 2 3 

 

 

40 

 

 

45 

16 19 5 

Resp./Gênero Resp;/Gênero Resp./Gênero 

Masc. Fem. Masc. Fem. Masc. Fem. 

 

Autono
mia 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

    5 

Quem depende 
mais da ajuda de 

uma pessoa 
adulta? 

11 5 6 13 4 1 

 

 

40 

 

 

45 

30 10 - 

Resp./Gênero Resp./Gênero Resp./Gênero 

Masc. Fem. Masc. Fem. Masc. Fem. 

 

Agressi
vidade 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

5 

 

Quem briga 
mais? 

16 14 4 6 - - 

 

 

40 

 

 

45 

32 8 1 

Resp./Gênero Resp./Gênero Resp./Gênero 

Masc. Fem. Masc. Fem. Masc. Fem. 

 

Força  

física 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

4 

 

Quem tem mais 
força? 

17 15 2 6 1 - 

 

 

41 

 

 

45 

            26              6           9 

Resp./Gênero Resp./Gênero Resp./Gênero 

Masc. Fem. Masc. Fem. Masc. Fem. 

 

Disci- 

plina 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

4 

 

Quem é mais 
bagunceiro? 

11 15 4 2 5 4 

 

 

41 

 

 

45 
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TABELA 2 (Continuação) 
Distribuição das descrições e das respostas das crianças por eixo temático 

Eixo 
temático 

Mo Ma Total Pergunta Responderam 
que era menino 

Responderam 
que era menina 

Outras 
respostas 

Sub
total

Total 

10  18 13  

Resp./Gênero Resp./Gênero Resp./Gênero 

Masc. Fem. Masc. Fem. Masc. Fem. 

 

Habili- 

dade 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

4 

Na festa da 
professora, 

quem é que trás 
o bolo? 

6 4 5 13 9 4 

 

 

41 

 

 

45 

15 24 2 

Res./Gênero Resp./Gênero Resp./Gênero 

Masc. Fem. Masc. Fem. Masc. Fem. 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

4 

Na praia, quem é 
que gosta de 

fazer castelo de 
areia? 

9 6 9 15 2 - 

 

 

41 

 

 

45 

33 5 3 

Resp./Gênero Resp./Gênero Resp./Gênero 

Masc. Fem. Masc. Fem. Masc. Fem. 

 

 

 

Ludici- 

dade 
 

 

2 

 

 

2 

 

 

4 

 

E quem gosta de 
jogar bola? 

15 18 2 3 3 - 

 

 

41 

 

 

45 

13 27 2 

Resp./Gênero Resp./Gênero Resp./Gênero 

Masc.  Fem. Masc. Fem. Masc. Fem. 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

3 

 

Numa corrida de 
saco, quem é 
que cai mais? 

10 3 9 18 2 - 

 

 

42 

 

 

45 

29 13 - 

Resp./Gênero Resp./Gênero Resp./Gênero 

Masc. Fem. Masc. Fem. Masc. Fem. 

 

 

Compe- 

titivida
de 

 

 

2 

 

 

 

1 

 

 

3 

 

E quem chega 
primeiro? 

14 15 7 6 - - 

 

 

42 

 

 

45 

 

Legenda: Mo (menino) 

                 Ma (menina) 

                 Masc. (masculino) 

                 Fem. (feminino) 

                 Resp./Gênero (resposta por gênero) 

 

De um modo geral, as crianças conseguiram identificar e descrever 

os elementos figurativos presentes nas imagens da cena de cada cartão-

sugestivo e, em algumas situações, expressar sentimentos, ações, valores, 

elementos definidores da feminilidade e masculinidade, dentre outros aspectos, 

conforme pode ser observado nas histórias contadas por elas (Ver anexo 1). 

Percebe-se também que algumas crianças tiveram dificuldades em relacionar o 

conteúdo da descrição com a construção da história. Contudo, devemos levar 



 

 

151
 
 
em consideração não só a idade, como, também, o tempo de escolaridade de 

meninas e meninos, uma vez que essas crianças estão na fase de construção de 

algumas competências cognitivas, afetivas, sociais e culturais. 

As histórias, em geral, têm como uma de suas funções encantarem e 

divertirem. Durante esse processo, elas terminaram por se tornar um valioso 

instrumento educacional, na medida em que auxiliam no desenvolvimento do 

caráter, raciocínio, imaginação, criatividade, senso crítico, disciplina, valores, 

dentre outros aspectos. 

Para que uma história possa ser bem compreendida, faz-se 

necessário que ela divirta a leitora ou o leitor; que essa leitora ou esse leitor 

possa captar a mensagem que nela está contida e que possa identificar alguns 

dos seus elementos essenciais. Desse modo, é importante que uma história 

tenha uma introdução, um enredo, o ponto culminante e o desfecho. 

A introdução serve para apresentar os personagens, situar no tempo 

e no espaço os seus leitores ou ouvintes; deve ser sucinta, clara, no sentido de 

antecipar os elementos que comporão a história. 

O enredo se refere à sucessão de episódios, aos conflitos que 

emergem e às ações dos personagens. Já o ponto culminante deve surgir, de 

forma sucessiva e ordenada, como conseqüência natural dos acontecimentos; e, 

finalmente, o desfecho, que culmina com a conclusão da história. 

Assim, tendo como ponto de apoio esses elementos, e entendendo 

que os sujeitos desta pesquisa têm alguma experiência com essa prática 

educativa, é que analisamos as histórias contadas pelas meninas e meninos. 

Essa análise será exposta, a seguir, através da explicação dos elementos mais 

significativos para este trabalho, de acordo com a lógica que as crianças 

explicitaram em suas narrações. 
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De acordo com a Tabela 2 e com o Anexo 1,  Ma1E (7 anos) foi uma 

das sete crianças que tiveram acesso às imagens do eixo temático que se refere 

à organização, no sentido de arrumação, e que teve como elemento 

configurador da cena uma mala. Em sua história, é possível perceber os seus 

elementos configuradores e a lógica usada, uma vez que ela associa a mala a 

uma viagem que os personagens da história fazem. 

No eixo temático que diz respeito à coragem, no sentido de firmeza 

de espírito para enfrentar uma situação emocionalmente difícil e que tem no 

medo um estado afetivo suscitado pela consciência de perigo, a história mais 

significativa, do meu ponto de vista, é a de Mo2E (7 anos), porque ele consegue 

identificar o medo como elemento estruturador afetivo da cena e como fio 

condutor da história por ele contada. 

Daquelas elaboradas pelas cinco crianças (Observar Tabela 2) que 

tiveram acesso às imagens da cena do eixo temático autonomia como 

capacidade para fazer algo, a história que se destaca é a contada por Ma12A (7 

anos), que reproduz a história de Chapeuzinho Vermelho, sugerindo, dessa 

forma, sua familiaridade com a prática educativa de ouvir histórias contadas por 

outras pessoas ou, então, de fazer pseudo leituras de livros de histórias aos 

quais tem acesso, uma vez que ela ainda estava sendo introduzida nos 

processos de decodificação e codificação do código lingüístico. Embora tenha se 

afastado um pouco do tema suscitado pelas imagens da cena, ela consegue 

fazer a ligação com a história contada, porque de certa forma Chapeuzinho 

Vermelho faz uso de sua autonomia para seguir o caminho diferente do indicado 

pela mãe. 

No eixo temático que se refere à agressividade como uma qualidade 

ou condição de ser agressivo, as histórias contadas pelas crianças não seguem 
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a lógica didática que caracteriza de fato uma história. Contudo, Ma4E (7 anos) e 

Mo15A (7 anos) expressam em suas histórias alguns poucos elementos que dão 

uma idéia do tema tratado e que sugerem, de certa forma, uma história.  

Dentre aquelas contadas pelo grupo de crianças que teve acesso às 

imagens da cena do eixo temático dom no sentido de dar, passar a outrem a 

posse de algo, Ma5E (7 anos) se destaca pela forma como ela tipificou os 

conteúdos da caixa de presente. Enquanto um menino ganha um ursinho de 

pelúcia e vai brincar, a menina ganha um par de sapatos que calça 

imediatamente e vai trabalhar bonita e cheirosa. Como se pode observar, as 

distinções entre os sexos, com relação aos brinquedos, nessa criança já estão 

convictamente constituídas e a escola, como um dos contextos de socialização, 

parece não estar muito atenta a essas diferenças construídas a partir do 

contexto familiar. 

Em relação ao eixo temático, força física como uma qualidade de ser 

forte, Ma15A (8 anos) interpretou as imagens contidas na cena, fazendo uma 

analogia com uma balança que, de certa forma, tem a ver com equilíbrio físico 

onde a força se faz presente. Um outro dado interessante é que em sua história 

tanto o menino como a menina choram, embora ela destaque que o menino está 

brincando na balança enquanto a menina se equilibra. 

    Com exceção de Mo7E (7 anos), todas as outras crianças que 

tiveram acesso ao eixo temático que se refere à disciplina no sentido de 

obediência, como uma condição ou qualidade de ser obediente, relacionam as 

imagens contidas na cena ao contexto de sala de aula, como, também, os 

elementos configurativos que dão sustentação e coerência à história são típicos 

da prática educativa vivenciados no contexto escolar, demonstrando, de certa 

forma, suas experiências com esses conteúdos. 
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No eixo temático, habilidade, como disposição para fazer algo, as 

personagens que fazem parte da história de Mo19A (7 anos) são, em grande 

maioria, pessoas do sexo feminino, exatamente, porque se trata de um bolo, 

que, na nossa cultura, tudo que se refere à alimentação fica aos cuidados da 

pessoa do sexo feminino. 

Das quatro crianças que tiveram acesso às imagens da cena que diz 

respeito ao eixo temático ludicidade como relativo à diversão, a história de 

Mo20A (7 anos) chama a atenção pelo tema que ele mais se dedicou, embora 

fizessem parte da cena imagens com bola, castelo de areia, balde e crianças. 

Ele centra sua atenção na bola e em personagens do sexo masculino, faz 

referência a outros elementos que, de certa forma, deixa transparecer que são 

elementos que têm a ver com seu contexto vivencial. 

No eixo temático competitividade no sentido de quem é competitivo, 

Mo10E (7 anos) foi quem, em sua história, tratou da corrida de saco como um 

dos elementos constitutivos das imagens da cena onde aparecem meninas e 

meninos envolvidos em uma brincadeira de competição. Em seu texto, Mo10E 

enaltece a atuação do menino como ganhador da competição, o que, de certa 

forma, evidencia a crença nas habilidades atribuídas social e culturalmente como 

sendo típica do sexo feminino ou masculino, conteúdos esses que as crianças 

assimilam a partir do contexto familiar. Contudo, a escola também contribui para 

a tipificação sexual através das condutas de professoras e professores, da 

organização e estruturação dos conteúdos curriculares, da distribuição espacial 

das alunas e alunos na sala de aula, da forma como professoras e professores 

atendem as expectativas das crianças em relação aos conteúdos sociais e 

culturais e, especialmente, aos conteúdos das relações sociais de gênero, 

presentes no contexto da sala de aula.  
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No que se refere aos conteúdos culturais, David Dressler (1980, p. 

27-43) nos informa que a cultura tem a ver com experiências, habilidades, 

convicções e produtos que são distribuídos entre um certo número de pessoas e 

transmitido às gerações mais novas. Logo, a cultura é uma herança social. É por 

meio dela que meninas e meninos assimilam e internalizam as formas de se 

conduzirem, aprendem a envolverem-se umas com as outras e a refletirem de 

um modo específico sobre os eventos sociais que os cercam. 

De acordo com esse autor, qualquer cultura em tese é constituída por 

três componentes que são autônomos entre si. O componente ideológico, diz 

respeito a crenças, valores, idéias e maneiras lógicas de discernir que nós, seres 

humanos, aprendemos a seguir quando os membros da sociedade em que 

vivemos determinam como necessários ou desnecessários. O componente 

organizacional “... consiste de todo o aprendizado que torna possível aos seres 

humanos coordenarem efetivamente o seu comportamento com as ações dos 

outros” (DRESSLER, 1980, p. 38). E, por fim, o componente tecnológico que se 

refere às habilidades técnicas e artísticas que nos possibilitam produzir bens e 

fazer uso deles. São esses três componentes da cultura que permitem aos 

membros de um grupo social compartilhá-los de modo diferente e sucessivo nos 

mais diversos contextos de socialização. 

Ainda segundo Dressler, a cultura é imortalizada através da 

socialização que, no seu entender “... é o processo pelo qual um indivíduo 

aprende e adota os padrões e normas de comportamento tidas como 

apropriadas em sua cultura” (p. 91). Logo, ao interiorizarmos a cultura, nos 

socializamos. Essa interiorização ocorre por intermédio das influências sociais 

que são produzidas pelas condições e circunstâncias externas que operam em 

um determinado contexto social. Desse modo, é a herança cultural e social, que 
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vai determinar quais são os valores, as atitudes, as condutas, as diferenças, os 

papéis sexuais e sociais que deverão ser assimilados. 

Assim, de acordo com Dressler, um papel social se refere a um 

modelo de conduta considerado adequado, que é assimilado por uma pessoa 

em uma determinada situação social. Logo, ele é determinado culturalmente. 

Desse modo, “... a masculinidade e a feminilidade são papéis adquiridos durante 

a socialização” (p. 139). Sendo assim, nós, seres humanos, assumimos as 

marcas distintivas definidas culturalmente como sendo adequadas para cada 

sexo. 

Como a feminilidade e a masculinidade são culturalmente definidas, 

as gerações mais velhas passam às gerações mais novas as crenças, as 

características, as expectativas, as formas de pensar, sentir e agir que são 

específicas a cada sexo. Nesse sentido, somos socializados, desde o contexto 

familiar, a nos conduzir de acordo com essas determinações. Logo, as respostas 

que foram dadas pelos sujeitos que fizeram parte desta pesquisa sinalizam que 

o desenvolvimento humano é vivenciado em contextos que são mediados pelos 

conteúdos sociais e culturais, desde a concepção, uma vez que são os adultos 

que vão decidir sobre quais desses conteúdos eles crêem que sejam 

apropriados a meninas e a meninos. 

Como se sabe, a relação que a criança estabelece com os elementos 

definidores da feminilidade e masculinidade é mediatizada pela intervenção de 

uma pessoa adulta, seja no contexto familiar, seja no contexto escolar, ou em 

qualquer outro contexto social. Assim, de acordo com os dados da Tabela 2, 

podemos observar que meninas e meninos estão configurando suas relações 

sociais de gênero, de forma tipificada, incorporando os estereótipos sexuais 

presentes nos diversos contextos sociais. 
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De acordo com Maria Eulina Carvalho (2000), “... as idéias sobre 

masculinidade e a feminilidade tendem a criar estereótipos que ditam como 

todos os homens e mulheres devem ser“ (p. 17). Assim, a literatura indica que os 

meninos são caracterizados como sendo mais corajosos, agressivos, fortes, 

bagunceiros, independentes, competitivos, dentre outras características. Já as 

meninas são caracterizadas como organizadas, medrosas, dependentes, 

delicadas, frágeis, habilidosas, dentre outras características. Se olharmos a 

Tabela 2 e examinarmos, cada eixo temático, perceberemos que as respostas 

dadas pelas crianças confirmam essas definições.  

No eixo temático que se refere à organização, 63% das crianças 

responderam que as meninas são mais organizadas do que os meninos. No eixo 

temático que diz respeito à coragem, 70% das crianças responderam que as 

meninas são mais medrosas. No eixo temático que tem a ver com autonomia, 

47% responderam que as meninas são mais dependentes da ajuda de uma 

pessoa adulta do que os meninos. Na questão da agressividade, os meninos 

ganham de 75% das meninas e na da força física os meninos também se 

sobressaíram com 78% das respostas a seu favor. No eixo temático que trata da 

disciplina, os meninos com 63% foram escolhidos como os mais bagunceiros e 

barulhentos. Já no eixo temático que fala de habilidade como disponibilidade 

para fazer algo, as meninas se sobressaíram com 44% das respostas. No eixo 

temático que diz respeito à ludicidade, as meninas com 59% se saíram melhor 

no item que se refere a fazer castelo de areia, uma vez que essa atividade tem a 

ver com paciência, sensibilidade e criatividade. Já os meninos se sobressaíram 

com 80% no item que se refere a jogar bola, uma vez que essa atividade envolve 

movimentos motores mais amplos. Por fim, abordamos aqui o eixo temático da 

competitividade. Nele, as meninas com 62% se sobressaíram no item que diz 

respeito a quem cai mais. Essa ação tem a ver com fragilidade que é uma 
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qualidade atribuída às pessoas do sexo feminino. Os meninos, por sua vez, com 

69% foram eleitos como ganhadores da corrida de saco. Essa ação tem a ver 

com agilidade e robustez, que são características atribuídas social e 

culturalmente aos membros da sociedade que pertencem ao sexo masculino.  

Assim, a partir desses dados, podemos inferir que a prática educativa 

vivenciada no contexto escolar por essas crianças ainda não lhes possibilitou 

mobilizar os conhecimentos acerca dos conteúdos sociais e culturais que dizem 

respeito às relações sociais de gênero, no sentido da transformação e promoção 

da eqüidade entre os gêneros. Esses dados também são confirmados quando 

analisamos as respostas das crianças à pergunta que se refere ao eixo temático 

dom, no sentido de dar, passar a outrem a posse de algo.Quando os meninos 

ganham presentes, o que é que eles ganham? Depois que as crianças 

verbalizavam esses conteúdos, perguntava-se: E as meninas, o que é que elas 

ganham?  

De acordo com Berns, as diferenças, em relação às preferências por 

brinquedos bem específicos a cada sexo só começam a aparecer por volta do 

segundo ano de idade. Para ela, no “... início do terceiro ano, os meninos 

passam mais tempo com armas, blocos e caminhões; as meninas com bichos de 

pano, bonecas, quebra-cabeças e jogos de encaixe” (p. 574). Desse modo, as 

distinções entre os sexos em relação aos brinquedos já estão determinadas ao 

final dos três anos de idade. 
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QUADRO 1: 
Lista de presentes citados por meninos e meninas. 

 
Presentes citados Meninos Meninas 
Avião 2 - 

Carro 17 - 

Bicicleta 6 1 

Ovo de páscoa 1 - 

Boneco 23 - 

Bola de futebol 1 - 

Skate 1 - 

Alpercata - 3 

Sandália 1 1 

Óculos 2 2 

Roupas 11 17 

Sapato 6 3 

Chapéu 1 - 

Tênis 1 - 

Caminhão 3 - 

Medalha 1 - 

Carrinho 8 - 

Jogo 1 - 

Moto 2 - 

Pente 1 - 

Lápis de cor 1 - 

Aranha 1 - 

Armadilha de caça 1 - 

Velocípede 1 - 

Carro de controle 1 - 

Boneca 4 41 

Bola de gude 1 - 

Jogo de memória 1 - 

Carrinho de bebê - 2 

Casinha de isopor - 1 

Relógio - 1 

Bola 3 1 
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QUADRO 1: 
Lista de presentes citados por meninos e meninas (Continuação). 

 

Presentes citados Meninos Meninas 
Liquidificador pequeno - 1 

Casinha - 1 

Maquiagem - 3 

Diadema - 1 

Joguinho - 1 

Cinturão - 1 

Brinco - 1 

Carro de controle 1 - 

 

Assim como podemos observar no Quadro 1, os dados nos indicam e 

confirmam o que a literatura sobre o assunto já vem informando. Desse modo, 

pelas respostas das crianças, nota-se que meninas e meninos indicaram o 

boneco com 56% e o carro com 41% como sendo os brinquedos que os meninos 

ganham e a boneca com 100% das respostas como sendo o brinquedo que as 

meninas ganham. Roupa e sapato foram os outros itens mais citados pelas 

crianças, o que é natural, uma vez que o poder econômico dos sujeitos 

pesquisados é muito comprometido, assim, quando aparece um dinheirinho 

extra, os responsáveis pelas crianças optam por comprar agasalhos para 

protegê-las, em vez de comprar brinquedos, já que esses podem ser inventados 

e criados de acordo com a imaginação de meninas e meninos. 

 

 



 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O mundo encantado da educação 

 

Era uma vez um reino chamado, Educação. Nele havia lápis, 

borracha, caderno, salas de aulas, livros, conteúdos, componentes curriculares, 

professoras, professores... e, especialmente, alunas e alunos. 

Nesse reino, os personagens animados tinham as mais variadas 

idades, pertenciam aos mais distintos contextos sociais e culturais, transmitiam e 

assimilavam os elementos definidores da feminilidade e masculinidade de 

formas diferenciadas. 

O reino da educação era encantado... e encantava os seus súditos. 

Seus castelos eram erguidos de forma a abrigar não só princesas e príncipes, 

rainhas e reis, mas, acima de tudo, a herança cultural e social das gerações 

mais velhas. Essa herança se perpetuou, e vem recebendo também influências 

de teorias que falam do desenvolvimento humano, alimentando, dessa forma, 

esse reino que nos antecede, nos ultrapassa e nos institui como seres humanos. 

Assim, esta pesquisa tem a ver com esse mundo encantado, em cujo contexto,  

todos nós, independentemente da condição econômica social e cultural nos 

inserimos. 
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Por isso, ao visitarmos o passado da história social da criança em 

geral, percebemos que esses seres, durante muito tempo, não foram 

considerados em suas especificidades de desenvolvimento cognitivo, afetivo, 

social e cultural. Meninas e meninos vivenciavam suas experiências junto a 

pessoas adultas, que não se reconheciam nesses seres. Então, a possibilidade 

dos conteúdos referentes a esse desenvolvimento se efetivarem como prática 

educativa dependeu, em grande parte, da forma como eles eram transmitidos 

pela geração mais velha e do modo como a geração mais nova assimilava-os, 

uma vez que as crianças tendem a repetir e a dar um sentido aos citados 

conteúdos predominantes na vivência dos adultos que as socializam.  

Assim, para entendermos o modo como a educação brasileira 

contemporânea tem se organizado, precisamos lançar um olhar para nosso 

passado, a fim de compreendermos que o lugar de meninas e meninos na 

educação de nosso país foi sempre marcado pelas diferenças sociais, culturais e 

de gênero, as quais foram construídas, desde o início de nossa colonização, 

pelos portugueses, que aqui aportaram e forjaram o seu alicerce. 

Todos nós sabemos que os grupos sociais têm uma herança cultural 

que é transmitida de geração a geração. Logo, nós, brasileiras e brasileiros, 

temos um legado social e cultural que adquirimos de nossos antepassados; um 

modo de vida, uma forma de pensar, sentir, aprender, que acreditamos estar de 

acordo com as orientações e expectativas do outro social em relação aos 

problemas recorrentes. Desse modo, muito do que vivenciamos hoje tem a ver 

com o nosso passado distante ou mais próximo. Por conseguinte, os achados 

desta pesquisa nos revelam que alguns dos conteúdos sociais e culturais 

definidores da feminilidade e masculinidade, presentes no contexto da sala de 

aula, têm a ver com os resquícios da herança social e cultural das pessoas que 

antecederam a essas meninas e meninos.    
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Durante muito tempo, a educação escolar transmitiu os saberes 

constituídos e legitimados socialmente e que diziam respeito, apenas, ao 

desenvolvimento cognitivo. Hoje, a educação escolar considerada ideal é aquela 

que possibilita condições de aprendizagens para que alunas e alunos 

desenvolvam, também, competências afetivas, sociais e culturais. Nesse 

sentido, observar como meninas e meninos estão interagindo no contexto 

escolar foi uma atividade complexa e desafiadora. 

Assim, o caminho percorrido à procura de respostas aproximadas às 

questões propostas pela indagação central é, também, expressão de uma das 

características inerentes aos conteúdos do conhecimento que se revelam como 

incompletos e transitórios. Desse modo, nesta pesquisa obtivemos algumas 

respostas que, em função da idade dos sujeitos pesquisados, podem ser muito 

significativas, mas, essencialmente, provisórias. Contudo, aproximando-se das 

questões que nos inquietava, poderão possibilitar, do mesmo modo, o 

surgimento de outras questões que instigariam a procura de novos resultados. 

Nesta investigação, buscou-se entender os processos de assimilação 

e transmissão dos conteúdos das relações sociais de gênero, vivenciados por 

meninas e meninos do 1º Ciclo do Ensino Fundamental da Rede Municipal do 

Recife, no contexto da sala de aula, bem como, o sentido atribuído a eles,  

através do confronto instituído entre o conhecimento já produzido acerca da 

categoria gênero e os elementos constitutivos da prática educativa. Nesse 

sentido, tratou-se de motivar o cotejo entre as categorias de análise, em torno 

das quais esta pesquisa se desenvolveu. Assim, foi a partir desse confronto que 

emergiu o tratamento às questões inicialmente colocadas para este estudo: 

Como meninas e meninos estão configurando as relações sociais de gênero 

presentes no contexto da sala de aula? Que sentido têm para meninas e 



 

 

164
 
 
meninos essas relações? E, qual o lugar de meninas e meninos na história da 

educação brasileira? 

Das observações realizadas, apreendemos que os elementos 

definidores da feminilidade e da masculinidade vivenciados em sala de aula são 

determinados pela diferença. E, ainda, que os conteúdos cognitivos, afetivos, 

sociais e culturais relacionados a gênero, que emergiram nesse contexto, não 

eram discutidos. Desse modo, não havia possibilidade de uma reflexão sobre 

eles, no sentido de dar visibilidade às questões relativas a essas relações 

sociais, presentes no contexto escolar, expressivas de iniqüidade de gênero. 

Desse modo, é interessante ressaltar que as discussões que tratam 

dos conteúdos que dizem respeito à categoria gênero e aos elementos 

definidores da feminilidade e da masculinidade, ainda não adentraram de forma 

substancial na dinâmica do contexto escolar.  Percebe-se, também, que meninas 

e meninos estão assimilando e transmitindo, desde a sua formação acadêmica 

inicial, formas estereotipadas das relações sociais de gênero. Mesmo porque, as 

diferenças cognitivas, afetivas, sociais e culturais entre os sexos feminino e 

masculino vão sendo forjadas desde a socialização primária, e vão se 

sedimentando ao longo dos anos de escolarização. Ou seja, essas crianças já 

chegam à escola marcadas pelas diferenças de gênero, as quais são 

construídas no contexto familiar e nas relações sociais mantidas com os 

membros da comunidade circunvizinha. 

Assim, torna-se relevante que a escola se organize para vivenciar 

não só os conteúdos referentes aos componentes curriculares das três áreas do 

conhecimento: Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, Ciências da Natureza, 

Matemática e suas Tecnologias, Ciências Humanas e suas Tecnologias, mas, 

especialmente, os conteúdos que tratam das questões do afetivo, do social, do 

cultural e de gênero e, assim, contribuir para uma equalização nas relações 
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sociais nos diversos contextos, rompendo com as hierarquias e assimetrias 

historicamente construídas. 



 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 



 

 

 
 
 

 
 
 

ANEXO I  

 
Descrição dos eixos temáticos pelas crianças 

 
Eixo temático 1 – Organização: 
 
Organização no sentido de arrumação como um conjunto de ações destinadas a 
manter em ordem um conjunto de objetos, um espaço ambiental, ou então um 
recinto. 
                    
 
 
 
 
 
 
 
                                  Cartão 1a                                     Cartão 1b  

 

 

Mo1E: 7 anos 
W:       O que é que você está vendo aí nessa cena? 
Mo1E:  (+++) 
W:        Vá, fale! 
Mo1E:  ((rir)), eu tô vendo::: duas mala. 
W:        O que é que está acontecendo com as malas? 
Mo1E:  Duas pessoa tá pegando roupa. 
W:      Essa pessoa aqui ((aponta com o dedo para a figura do cartão)) é um 

menino ou é uma menina? 
Mo1E: Menina. 
W:       O que é que ela está fazendo? 
Mo1E:  Ela tá drobando as roupa. 
W:        E aqui? ((aponta com o dedo)). 
Mo1E:  Esse daí é um menino e ele tá butando as roupas? 
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W:        Aqui? ((entrega o cartão)). 
Mo1E:  Um menino tá drobando a (+++) roupa e a menina tá butando::: as 

roupas. 
 
 
Ma1E: 7 anos 
W:          O que é que você está vendo aí, nessa cena? 
Ma1E:   Um rum. Eu tô veno uma mulé arrumano a mala e um home tampém 

arrumano a mala. 
W:        E aqui nessa outra cena? ((aponta com o dedo para a figura do 

segundo cartão)) 
Ma1E:    A mulé tampano as roupas pra bota na mala. 
W:          E aqui? ((aponta com o dedo)). 
Ma1E:    Um home tampem. 
 
 
Mo11E: 9 anos 
W:          O que é que você está vendo aí, nessa cena? 
Mo11E:  Eu tô vendo uma mala. Uma mala, uma mala, outa mala, um buneco. 

((aponta com o dedo)). 
W:          Isso aqui é um boneco ou um menino? ((aposta com o dedo)). 
Mo11E:  É uma menina. 
W:         Uma menina? E essa daqui? ((aponta com o dedo para a situação da 

menina desarrumando a mala)). 
Mo11E:  É uma menina. 
W:          Esses dois são meninas? 
Mo11E:  Não! Vê, daqui é um menino ((aponta com o dedo)); daqui é uma 

menina. ((aponta com o dedo)). 
W:          O que é que o menino está fazendo? 
Mo11E:  O menino tá fazendo um::: ele tá derramano, ele tá segurano uma 

sacola, assim ((faz um gesto com a mão)). 
W:          E a menina está fazendo o quê? 
Mo11E:  Ela tá fazendo, assim ((faz gesto com a mão)). 
W:          E aqui Mo11E, o que é que ela está fazendo? 
Mo11E:  Tá fazendo um travisseiro. 
W:           E o menino? 
Mo11E:  O menino ta… tá assim, oh! ((faz gesto)). 
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Mo12A: 7 anos 
W:          O que é que você está vendo aí, nessa cena?  
Mo12A:  Um menino, e::: uma mala, aqui ((aponta com o dedo)), uma coisa 

dentro. 
W:          E aqui? ((entrega o segundo cartão)). 
Mo12A:  Uma menina, uma mala e uma meia, aqui ((aponta com o dedo)). 
W:          E aqui? ((aponta com o dedo para o segundo cartão)). 
Mo12A:  Uma menina e uma mala e um minino e uma mala com meia. 
W:          E o que a menina está fazendo nessa mala? ((aponta com o dedo)). 
Mo12A:  Pegando o pano. 
W:          Está fazendo o quê? 
Mo12A:  Pegando o pano. 
W:          E o menino? 
Mo12A:  Colocando a meia dentro da mala. 
 
 
Ma10A: 7 anos 
W:          O que é que você está vendo aí, nessa cena? 
Ma10A:  Eu tô vendo uma menina. 
W:          E o que ela está fazendo? 
Ma10A:  Ela tá dobrando a roupa e botando na mala e, depois que ela coloca 

na mala, ela fecha a mala. 
W:          E aqui? ((entrega o segundo cartão)). 
Ma10A:  O que é isso aqui? ((aponta com o dedo para a mala)). 
W:          Esse aqui, ((aponta com o dedo)) quem é? 
Ma10A:  É um menino. 
W:          E o que é que ele está fazendo? 
Ma10A:  Ele tá colocando a roupa na mala. 
W:          Ele está colocando igual à menina? 
Ma10A:  Não”. 
W:          E aqui? ((entrega o segundo cartão)). 
Ma10A:  Um menino”, agora tá botando igual a menina”. E a menina tá botando 

igual a do menino”. 
 
 
Mo22A: 7 anos 
W:           O que é que você está vendo aí nessa cena? 
Mo22A:  É:::” é:::” (+++) um:::” um:::” meni:::no” queria ir passiar” mais o pai 

dele disse qui não” e” e” ele ficou de castigo”  em ca:::sa” e” e” o pai” 
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foi sair sozinho com” com” a:::a” sua” quirida filha e sua amada é” sua 
ama:::da” isposa” mais o filho ficou com” com” com a babá” (+++) 

W:           E aqui? ((entrega o segundo cartão)). 
Mo22A:  (+++) Aqui” ela” (+++) aqui” (+++) foi a outa parte da história” (+++). 

Aí”,  a mulé”, quer dizer a babá” pegou” (+++) as roupa do” do”  do 
minino” e foi lavar” porque sinão ia ficar cheia de sujeira” e no outo dia” 
é” o pai butou as roupa nova na maleta” e ele fez bucado de viagem” 
(+++) é:::” ele ficou feliz e foi felize para sempre”. 

 
 
Ma20A: 7 anos 
W:           O que é que você está vendo aí, nessa cena? 
Ma20A:  Tô veno uma minina tro” arrumano a roupa e o outro bagunçano a 

roupa todinha e jogano”. 
W:           E aqui? ((entrega o segundo cartão)). 
Ma20A:  Tô vendo o minino com a mão sigurano e a minina jogano as roupas 

no negoço ((incompreensível)) mala”. 
 
 
 
Eixo temático 2: Coragem 
 

Coragem, aqui entendido como firmeza de espírito a fim de enfrentar uma 
situação emocionalmente e que tem no medo um estado afetivo suscitado pela 
consciência de perigo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                          
                                 Cartão 2a                                       Cartão 2b 

Mo2E: 7 anos 
W:   O que é que você está vendo aí, nessa cena?  
Mo2E:   Um cachorro”, um minino e uma minina atrás da avore”. 
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W:        Uma menina atrás da árvore?  Aqui ((aponta com o dedo para a 

situação do segundo cartão)), por que é que você acha que a menina 
está aqui atrás da árvore? 

Mo2E:  Com medo do cachorro”. 
W:        Aqui? ((aponta com o dedo para o segundo cartão)). 
Mo2E:  O minino é que ta atrás da avore e a minina ta brincano com o 

cachorro”. 
 

 

Ma2E: 7 anos 
W:        O que é que você está vendo aí, nessa cena? 
Ma2E:  Um catorro e uma minina e um pé de ave e um minino”. 
W:        Por que será que ele está escondido  atrás de um pé de árvore? 
Ma2E:  Ela pra não vê ele”; ela pra não vê ele” ((confirma)). 
W:        E aqui, agora, o que é que você está vendo? ((entrega o segundo 

cartão)). 
Ma2E:  Um catorro e um minino e um minina e um pé ave”. 
W:         E a menina está aonde? 
Ma2E:  Icondida no pé de ávore”, detrai do pé de ave”. 
W:         Por que é que ela está atrás do pé de árvore? 
Ma2E:  Pra o minino não agarrar ela”. 
 
 
Mo13A: 7 anos 
W: O que é que você está vendo aí, nessa cena? 
Mo13A:  Um cachorro”, um menino e uma menina escondida numa árvore”. 
W:           Por que será que ela está escondida atrás da árvore? 
Mo13A:  Por causa do cachorro”. 
W:           E aqui? ((entrega o segundo cartão)). 
Mo13A:  Ela alisando o cachorro”. 
W:           E o menino está aonde? 
Mo13A:  Se escondendo”. 
W:           Se escondendo, aonde? 
Mo13A:  Atrás da árvore”. 
W:           Por que será que ele está se escondendo? 
Mo13A:  Do cachorro”. 
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Ma11A: 7 anos 
W: O que é que você está vendo  aí, nessa cena aí? 
Ma11A:  Eu tô vendo um menino”. 
W:           Isso é um menino ou uma menina? ((aponta com o dedo)). 
Ma11A:  Uma menina tocando no cachorro e um menino é:::” espiando”, 

espiando”, olhando na árvore”. 
W:           Por que será que ele está escondido atrás da árvore? 
Ma11A:  Porque tá com vergonha”. 
W:           E aqui? ((entrega o segundo cartão)). 
Ma11A:  Um menino tocando no cachorro e a menina escondida na árvore”; tá 

com vergonha, também”. 
 

 

Ma21A: 7 anos 
W:  O que é que você está vendo aí, nessa cena? ((entrega o primeiro 

cartão)). 
Ma21A:  Uma minina com cachorro e um minino”.  
W:           E o menino está aonde? 
Ma21A:  Atrás da árvore”. 
W:           O que é que ele está fazendo atrás da árvore? 
Ma21A:  Um:::” se iscondendo”. 
W:           Tu acha que ele está se escondendo, por quê? 
Ma21A:  Com medo do cachorro”. 
W:           E aqui? ((entrega o segundo cartão)). 
Ma21A:  (+++) O minino ta com o cachorro e a minina ta se iscondendo com 

medo do cachorro”. 
 

 

Eixo temático 3: Autonomia 

Autonomia, como a capacidade de ser independente para fazer algo. 
 
 
 
 
 
 
 
                                      Cartão 3A                    Cartão 3b 
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Mo3E: 7 anos 
W:          O que você está vendo aí, nessa cena? ((o primeiro cartão que está na 

mão dele)). 
Mo3E:  Uma mulé e uma cria no colo”, e um menino amarrano o sapato”. 
W:            E aqui, nesse outro? ((entrega o segundo cartão)). 
Mo3E:  Uma mulé amarrano o sapato do menino” um:::” e a menina amarrano 

o sapato dela”. 
 

 

Ma3E: 6 anos 
W:        Que é que você está vendo aí, nessa cena? 
Ma3E:  Eu tô vendo uma ((alto)) mulé sentada, tum menino no tolo”, uma 

menina amarrano o sapato”. 
W:            E nesse aqui? ((aponta com o dedo para o segundo cartão)). 
Ma3E:  É uma mulé no tolo com a menina”. É:::” com a menina sentada no tolo 

dela e o menino amarrano o sapato”. 
 
 

Mo14A: 7 anos 
W:           O que você está vendo aí, nessa cena? 
Mo14A:  Tô”. 
W:           Bem alto,” vá”! O que você está vendo? 
Mo14A:  Tô”. 
W:           O que você está vendo? 
Mo14A:  Uma mulher com nenê”. 
W:           O que ela está fazendo? 
Mo14A:  Amarrando o sapato”. 
W:           E aqui? ((entrega o segundo cartão)). 
Mo14A:  O irmão”. 
W:           O que ele está fazendo? 
Mo14A:  Amarrando o sapato”. 
W:           E aqui? ((aponta com o dedo)). 
Mo14A:  A mãe e o filho”. 
W:           O que ela está fazendo com o filho? 
Mo14A:  Amarrando o sapato”. 
W:           E aqui? ((aponta com o dedo)). 
Mo14A:  A irmã”. 
W:           O que ela está fazendo? 
Mo14A:  Amarrando o sapato. 
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Ma12A: 7 anos  
W:           O que é que você está vendo aí. nessa cena? 
Ma12A:  ((pega o primeiro cartão)). Aqui ((aponta com o dedo)), tô vendo uma 

minina amarrano o laço do sapato”. Aqui ((aponta com o dedo)), tô 
vendo uma mãe sentada na cadeira e:::” é” amarrano o laço do sapato 
do filho dela”. 

W:           E aqui? ((entrega o segundo cartão)). 
Ma12A:  Eu tô vendo um menino amarrano o laço do sapato, e a mãe e o 

menino; e a minina ta amarrano o laço do sapato”. 
W:           Quem está amarrando o laço da menina, aí? 
Ma12A:  A mãe”. 

 

 

Ma22A: 7 anos 
W:           O que é que você está vendo aí, nessa cena? 
Ma22A:  (+++) Uma menina”. 
W:           O que é que ela está fazendo? 
Ma22A:  (+++) Amarano o sapato”. 
W:           O que mais? Aqui? ((aponta para o cartão)). 
Ma22A:  (+++) Uma mulé e um menino”. 
W:           O que a mulher está fazendo? 
Ma22A:  Amarrano o sapato”. 
W:            De quem? 
Ma22A:  De um menino”. 
W:           E aqui? ((entrega o segundo cartão)). 
Ma22A:  (+++) O menino tá amarrano o sapato”; (+++) agora é uma mulé e uma 

filhinha”. 
W:           O que é que a mulher está fazendo? 
Ma22A:  Amarrano o sapato”. 
W:           De quem? 
Ma22A:  Da menina”. 
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Eixo temático 4: Agressividade 
 
 Agressividade, como uma qualidade ou condição de agressivo. 
                       
 
 
 
 
 
 
 

     Cartão 4a                                             Cartão 4b 
 
 
Mo4E: 7 anos 
W:         O que é que você está vendo aí, nessa cena? 
Mo4E:  Uns menino”. 
W:          Hein? 
Mo4E:  Um menino”. 
W:         Sim? 
Mo4E:  Uma menina”. Uma menina dano numa menina e uma menina 

sigurano a menina”. 
W:        E aqui? (entrega o segundo cartão)). 
Mo4E:  Aqui”, uma menininha piquinininha e uma mulhé e um menino sigurano 

e um outro menino dano nela e um outro menino sigurano ela”. 
 

 

Ma4E: 7 anos 
W: O que é que você está vendo aí, nessa cena? ((entrega o primeiro 

cartão)). 
Ma4E:  (+++). 
W:         Que é que está acontecendo aí, nessa cena? 
Ma4E:  A menina puxano o cabelo do menino”. 
W:         Do menino? ((confirma com a cabeça)). E aqui, nessa outra cena? 

((entrega o segundo cartão)). 
Ma4E:  O menino ta puxano o cabelo do menino”. 
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Mo15A: 7 anos 
W: O que é que você está vendo aí, nessa cena?  ((aponta para o cartão 

que está na mão dele)). 
Mo15A:  É:::” um menino dano mortal”. 
W:           Dando mortal, como? 
Mo15A:  Vai dá mortal”. 
W:           Vai dá mortal? Então, eles estão fazendo o quê? 
Mo15A:  (+++). 
W:           E aqui, Mo15A ((aponta com o dedo), o que é que você vendo aqui? 
Mo15A:  (+++). 
W:           Aqui? ((aponta com o dedo)). O que é que você está vendo aqui? 
Mo15A:  A mesma coisa”. 
W:           Mas, quem é que está aí? 
Mo15A:  Minina”. 
W:           São as meninas dando mortal, é? 
Mo15A:  É”. 
 

 

Ma13A: 8 anos 
W: O que é que você está vendo aí, nessa cena? 
Ma13A:  Eu tô vendo uma minina (+++); tem um rosto e outra minina sigurando 

um rosto”. Tem um minino e outra minina”. 
W:           O que eles estão fazendo aqui? ((aponta com o dedo)) 
Ma13A:  Tão brigano”. 
W:           Tão, o quê? 
Ma13A:  Brigano”. 
W:        Brigando? E aqui? ((entrega o segundo cartão)). O que é que você 

está vendo, aí? 
Ma13A:  (+++) Um minino”, outro minino”, uma minina e outra minina” ((aponta 

com o dedo)). 
W:           O que eles estão fazendo aqui? 
Ma13A:  Brigano”. 
 

 

Ma23A: 7 anos 
W: O que é que você está vendo aí, nesse cena? 
Ma23A:  Eu to veno” (+++) uma mulé”. 
W:           Isso é uma mulher ou é uma menina? ((aponta com o dedo)). 
Ma23A:  Uma menina”. 
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W:           Sim”, o que é que ela está fazendo? 
Ma23A:  Ela tão dano no minino”.  
W:           E aqui? ((entrega o segundo cartão)). 
Ma23A:  Tem o minino dano também no minino”. 

 

 

 

Eixo temático 5: Dom 
 

Dom, no sentido de dar, passar a outrem a posse de algo. 
 
                 
 
 
 
 
 
 
                                    Cartão 5a                                 Cartão 5b 
 
Mo5E: 7 anos 
W: O que é que você está vendo aí, nessa cena? ((aponta com o dedo 

para o primeiro cartão)).  
Mo5E:  Um menino pequinino”, um menino grande”. 
W:        Mas”, sim”, o que é que tá acontecendo? Esse aqui? ((aponta com o        

dedo)). É um menino ou uma menina? 
Mo5E:  Um menino”. 
W:        O que é que ele está ganhando? 
Mo5E:  Um presente”. 
W:        O que é que você acha que está dentro dessa caixa? 
Mo5E:  Um brinquedo”. 
W:         Sim”, mas que tipo de brinquedo? 
Mo5E:  Um carro”. 
W:         E aqui? ((aponta com o dedo para o segundo cartão)). 
Mo5E:  Uma buneca”. 
W:        Quem está ganhando o presente? 
Mo5E:  A menina”. 
W:         E o que é que está dentro da caixa? 
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Mo5E:  Uma buneca”. 
 

 

Ma5E: 7 anos 
W:          O que é que você está vendo aí, nessa cena? ((aponta com o dedo 

para o primeiro cartão)). 
Mo5E:  É” é:::”. 
W:         Alto”! Aqui? ((aponta com o dedo para o gravador)). 
Ma5E:  Uma menina” é:::” ganhando um presente da mãe e do pai e o 

irmãozinho dela”. 
W:        O que é que você acha que está dentro dessa caixa de presente, aí? 
Ma5E:  É:::” deixa eu ver ((fica pensativa e responde)) um sapato”. 
W:       E aqui? ((aponta com o dedo para o segundo cartão)). O que é que 

você está vendo aí, nessa cena? 
Ma5E:  Um menino ganhando um presente da mãe e do pai e:::” a irmã dele”. 
W:         O que é que você acha que está dentro dessa caixa daí? 
Ma5E:  Dessa caixa”? 
W:         Sim”. 
Ma5E:  Um ursinho”. 
 

 

Mo16A: 7 anos 
W: O que é que você está vendo aí, nessa cena? 
Mo16A:  (+++) Um home”, uma mulé”, um menino e uma menina”. 
W:           E o que é que o menino está fazendo? 
Mo16A:  Abrindo presente”. 
W:           O que é que você acha que tem aí dentro dessa caixa de presente? 
Mo16A:  (+++) Num sei”. 
W:           Advinha”! O que é que você imagina que seja que está aí dentro? 
Mo16A:  (+++). 
W:           Quando os meninos ganham presentes, o que é que eles ganham? 
Mo16A:  Um carro” (+++). 
W:           O que mais? 
Mo16A:  Bola”. 
W:         E aqui,  o que é que está acontecendo?  ((entrega o segundo cartão)). 

Quem é que está ganhando presente aí, agora? 
Mo16A:  Um home”, uma mulhé e uma minina”. 
W:           O que é que você acha que está dentro dessa caixa? 
Mo16A:  Uma buneca”. 
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W:           Além de boneca”, o que é que menina mais ganha? 
Mo16A:  (+++) Psi:::”. 
 

 

Ma14A: 7 anos 
W: O que é que você está vendo aí, nessa cena? 
Ma14A:  Tô vendo um”… uma minina”… uma minina”, ela abrino a caixa e outro 

minino e outra minina e outro minino”. 
W:           Essa menina ((aponta com o dedo)), está ganhando um presente, num 

é? 
Ma14A:  É”. 
W:           O que é que você acha que tem dentro dessa caixa? 
Ma14A:  Eu acho que tem uma buneca”. 
W:           Que outros brinquedos as meninas” geralmente” ganham? 
Ma14A:  É:::” um:::” um:::” (+++) mali:::nhá de brincar:::” um:::” buneca e (+++). 
W:           E aqui ((entrega o segundo cartão))), o que você está vendo? 
Ma14A: Tô veno uma minina e um minino”. Um minino abrino uma caixa”; ele 

tem dentro um carro”. Isso aqui é uma minina e um minino” ((aponta 
com o dedo)). 

W:           Quando os meninos ganham presentes, o que é que eles ganham? 
Ma14A:  È:::” carro”, moto:::” de brinquedo”, é tudo de brinquedo” e o quê 

mais:::”? Pode ganhar percata?” 
W:           Não sei”. Você é quem sabe”. 
Ma14A:  Percata”, sapato e bolsa”. 
 
 
 
Eixo temático 6: Força física 
 
Força física, como uma qualidade do que é forte. 
 

 
 
 
 
 
 
                                Cartão 6a                                         Cartão 6b 
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Mo6E: 7 anos 
W: O que é que você está  vendo aí, nessa cena? 
Mo6E:  Uma menina”. 
W:         Sim”. 
Mo6E:  Um menino andano nu:::”            
W:         Mais alto, Mo6E”, senão eu não vou conseguir ouvir depois”. Fale 

alto”. 
Mo6E:  Um menino e uma menina”.     ‘ 
W:         O que é que eles estão fazendo? 
Mo6E:  Estão:::” O menino ta subindo e a menina ta:::” Ela já ta em pé”. 
W:      Ele já está em pé? E aqui, nessa cena? ((aponta com o dedo para o 

segundo cartão)). 
Mo6E:  A menina ta em cima e ele ta embaixo”. 
 

 

Ma6E: 7 anos 
W: O que é que você está vendo aí, nessa cena? ((aponta para o primeiro 

cartão que está na mão da criança)). 
Ma6E:  Uma mulhé”. 
W:         Fale alto, vá”! 
Ma6E:  A mulhé e um menino”. 
W:         O que é que a mulher está fazendo? 
Ma6E:  (+++) Andano no pau”. 
W:         Andando no pau”. E o menino? 
Ma6E:  Ta:::” também”. 
W:         Também? Mas, ele está firme feito a mulher? 
Ma6E:  Ta não”. 
W:         Como é que ele está? 
Ma6E:  Ta quase caindo”. 
W:         E aqui, nessa cena? ((entrega o segundo cartão a criança)) 
Ma6E:  O menino ta indo” certo” e a mulé ta caindo”. 
 

 

Mo17A: 7 anos 
W: O que é que você está vendo aí, nessa cena? 
Mo17A:  Um home andano num:::” num pau e a minina cainu”. 
W:           E aqui? ((entrega o segundo cartão)). 
Mo17A:  E aqui” ((pega o segundo cartão)), a minina andano no pau e o minino 

caino”. 
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Ma15A: 8 anos 
W: O que é que você está vendo aí, nessa cena? 
Ma15A:  A minina ta brincando na balança”. 
W:           Um”? 
Ma15A:  E o menino, também”. 
W:            E o que é que está acontecendo com o menino? 
Ma15A:  (+++) ele ta chorano (+++). 
W:           E aqui? ((entrega o segundo cartão)). 
Ma15A:  O menino ta na balança também e a minina chorano também”. 

 
 
 

Eixo temático 7: Disciplina 
 

Disciplina, no sentido de obediência, ou seja, como condição ou qualidade de 
ser obediente.                                 

                      Cartão 7a                                           Cartão 7b 

 
Mo7E: 7 anos 
W: O que é que você está vendo aí, nessa cena? 
Mo7E:  É:::”. 
W:         Alto”! 
Mo7E:  Eu tô ((aponta com o dedo para cada figura da cena do primeiro 

cartão)) escrevendo” em pé”, outro em pé… ((fala mais alto”)) sentado” 
escrevendo”, escrevendo” em pé”, em pé”, em pé”, sentado”. 

W:        E o que é que eles estão fazendo aqui? ((aponta com dedo para a 
situação do menino sentado na cadeira e outros dois em pé ao seu 
redor)). 

Mo7E:  Tá vendo”. 
W:         E o que ela está dizendo para eles? ((aponta com o dedo para a 

mulher que está em pé com o dedo na boca)). 
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Mo7E:  Psiu”. 
W:         E aqui, nessa outra cena? ((entrega o segundo cartão)). Quem é que 

está aqui? ((aponta com o dedo para a situação da menina sentada na 
cadeira e outras duas em pé ao seu redor)). 

Mo7E:  As menina”. 
W:         E o que é que ela está pedindo? 
Mo7E:  Silêncio”. 
 

 

Ma7E: 6 anos 
W: O que é que você está vendo aí, nessa cena? ((entrega o primeiro 

cartão)). Agora”, tu fala alto”, visse”! 
Ma7E:  Uma mulé”. 
W:         Sim”. o que é que ela está fazendo? 
Ma7E:  (+++) Ela tá escrevendo”. 
W:         E aqui? 
Ma7E:  Ela tá sentada”. 
W:      O que é que essa mulher aqui, está ((aponta com o dedo para a 

mulher que está em pé)) está pedindo para elas? 
Ma7E:  (+++). 
W:         E aqui (entrega o segundo cartão)), o que é que você está vendo?  
Ma7E:  (+++) Um menino sentado”; dois, e um em pé”. Um menino 

escrevendo”; uma menina” (+++). A mulé tá fazendo ((coloca o dedo 
na boca e faz)) Xiii! 

W:        Tá fazendo, o quê? 
Ma7E:  Xiii”! 
 

 

Mo18A: 8 anos 
W:           O que é que você está vendo aí, nessa cena? 
Mo18A:  O minino na sala de aula”, sentado”; tem outro minino desenhano e a 

outra minina triste”. 
W:           E aqui? ((aponta com o dedo)). 
Mo18A:  Tão conversano”. 
W:           O que é que a professora está dizendo para eles? 
Mo18A:  (+++). 
W:           Esse sinal, aqui, é de quê? ((aponta com o dedo)). 
Mo18A:  Um”. 
W:           Esse sinal, é de quê? ((aponta com o dedo)). 
Mo18A:  Um:::” é mandano ficar calado”. 
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W:           Ficar calado? ((entrega o segundo cartão)). 
Mo18A:  (+++) Tô veno:::”. 
W:           Quem é que está aqui, agora? ((aponta com o dedo)). 
Mo18A:  (+++) ((incompreensível)). 
W:           Sentado, aqui na cadeira? ((aponta com o dedo)). 
Mo18A:  (+++) A instudante”. 
W:           A menina, não é? 
Mo18A:  Minina”. 
W:           O que é que a professora está fazendo? 
Mo18A:  (+++). 
W:           Pedindo, o quê? 
Mo18A:  (+++). 
 

 

Ma16A: 7 anos 
W: O que é que você está vendo aí, nessa cena? ((entrega o primeiro 

cartão)). 
Ma16A:  To:::” tô vendo um minino fazendo a tarefa e outro minino desenhando 

e uma minina sentada, brincano”. 
W:           E aqui ((aponta com o dedo)), o que é que a professora está fazendo? 

Está pedindo, o quê? 
Ma16A:  Ta pedino pa todo mundo se sentar”. 
W:           E, aqui, nessa cena? ((entrega o segundo cartão)). 
Ma16A:  Uma minina escreveno”, uma minina desenhando”; aqui ta mandano 

se sentar ((aponta com o dedo)) e o minino ta brincano”. 
 

 

Eixo temático 8: Habilidade 
 
Habilidade, como disposição para fazer algo. 
 
 
 
 
 

 
 
                                  Cartão 8a                                          Cartão 8 b 
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Mo8E: 7 anos 
W: O que é que você está vendo aí, nessa cena? ((aponta para o primeiro 

cartão que já está na mão da criança)).  
Mo8E:  Um rum” Um rum:::” ((fala alto!)) Uma mulé”. 
W:         Uma mulher”. E o quê mais? 
Mo8E:  E uma menina”. Uma menina”. 
W:         Sim”. O que é que eles estão entregando a mulher? 
Mo8E:  Um bolo”. 
W:         Um bolo? 
Mo8E:  Um”… 
W:         E aqui? ((entrega o segundo cartão)). 
Mo8E:  Um:::” bolo”. 
 

 

Ma8E: 8 anos 
W: O que é que você está vendo aí, nessa cena? ((o cartão que a criança 

está na mão)). 
Ma8E:  Tô”… uma menina” um mulé e um menino”. 
W:        O que é que a menina tem na mão? 
Ma8E:  Bolo”. 
W:         E o menino? 
Ma8E:  (+++). 
W:         E aqui”, o que é que você está vendo, aqui? 
Ma8E:  Um menino”, uma mulé e uma menina” 
W:         O que é que o menino tem na mão? 
Ma8E:  Bolo”. 
W:         E a menina? 
Ma8E:  (+++) Bolo”. 
 
 
Mo19A: 7 anos 
W: O que é que você está vendo aí, nessa cena? ((entrega o primeiro 

cartão)). 
Mo19A:  Tô vendo um minino levando um bolo e uma minina levano um bolo” 

Pá” pá” mulé”. 
W:           E aqui? ((entrega o segundo cartão)). 
Mo19A:  E aqui” é a minina levano o bolo” e o menino levano (+++) é”… parece 

qui é”… bem… um bolo”. 
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Ma17A: 7 anos 
W: O que é que você está vendo aí, nessa cena? 
Ma17A:  Uma minina” (+++) é:::” sigurando um bolo”,  um minino e uma mulé”. 
W:           E aqui? ((entrega o segundo cartão)). 
Ma17A:  Um minino”, uma minina” e uma mulé”. 
 
 
 
Eixo temático 9: Ludicidade 
 
Ludicidade, como relativo à diversão. 

                         Cartão 9a                                                 Cartão 9b 
 

Mo9E: 7 anos 
W:           O que é que você está vendo aí, nessa cena? 
Mo9E:  O home ta fazendo castelo”. 
W:         Quem? 
Mo9E:  Esse menino aqui” ((aponta com o dedo para a cena do cartão)). 
W:      E aqui, está fazendo o quê?  ((aponta com o dedo para situação em 

que os meninos estão com a bola)). 
Mo9E:  Aí” ta jogando de bola”. 
W:         Quem está jogando bola? 
Mo9E:  As menina”. 
W:         E aqui? ((entrega o segundo cartão)). 
Mo9E:  A menina ta fazendo castelo e os menino ta jogando de bola”. 
 
 
Ma9E: 8 anos 
W: O que é que você está vendo aí, nessa cena? ((entrega o primeiro 

cartão)). 
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Ma9E:  (+++) Uma menina”. 
W:         O que é que ela está fazendo? 
Ma9E:  Ta brincando de areia”, fazendo castelo”. 
W:         E aqui? ((aponta para a situação das meninas com a bola)). 
Ma9E:  Menino brincando de bola”. 
W:         E aqui? ((entrega o segundo cartão)). 
Ma9E:  É um menino brincando de fazer castelinho”. 
W:         E aqui? ((aponta para a situação dos meninos com a bola)). 
Ma9E:  É menina brincando de bola”. 
 

 

Mo20A: 7 anos 
W: O que é que você está vendo aí, nessa cena? 
Mo20A:  (+++) O minino pa pueira” brincano”. 
W:           E aqui? ((aponta com o dedo para a figura das meninas)). 
Mo20A:  As minina jogano bola”. 
W:           E aqui nessa cena? 
Mo20A:  A minina butano a pueira no balde”.  
W:            E aqui? ((aponta com o dedo para a figura dos meninos)). 
Mo20A:    Os minino jogando bola”. 
 
 
 
Ma18A: 7 anos 
W: O que é que você está vendo aí, nessa cena? 
Ma18A:  Eu tô veno o minino jogano bola  e também to veno a minina brincano 

de areia”. 
W:           E nessa outra cena? ((entrega o segundo cartão)).  
Ma18A:  Tô veno o minino jogan:::” é” jogan”… as mininas jogano bola, o 

minino ta brincano de areia”. 
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Eixo temático 10: Competitividade 

 
Competitividade, no sentido de quem é competitivo. 
 
 
 
 
 
 
 

                           Cartão 10a                                                   Cartão 10b 
 
Mo10E: 7 anos 
W: O que é que você está vendo aí, nessa cena?  
Mo10E:  Aí” to vendo a brincadeira do saco”. Quem chegar primeiro ganha”. 
W:       E quem foi que chegou primeiro aqui? ((aponta com o dedo para a 

bandeira de chegada). 
Mo10E:  Foi ela” ((aponta com o dedo)). 
W:           E aqui ((aponta para a situação da queda)), quem foi que caiu? 
Mo1oE:  A menina”. 
W:           Isso é uma menina ou um menino? 
Mo10E:  Um menino”, 
W:           E aqui? ((entrega o cartão 2b)). 
Mo10E:  Aqui” ((aponta com o dedo)) ta corrida de saco”, aí” ela caiu e quem 

ganhou foi o menino”. 
 
 

Mo21A: 7 anos 
W:         O que é que você está vendo aí, nessa cena? ((entrega o primeiro 

cartão). 
Mo21A:  (+++) ((incompreensível)) saci”… é”. 
W:           Saci? Não”! Isso aí” é um menino”. São meninos e meninas, aí”. Que é 

que eles fazendo, aí?  
Mo21A:  (+++). 
W:           Quem foi que caiu aqui? ((aponta com o dedo para a figura)). 
Mo21A:  (+++). 
W:           Foi um menino ou uma menina? 
Mo21A:  Uma minina”. 
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W:            E quem foi que chegou primeiro aqui? ((aponta com o dedo)). 
Mo21A:  Um minino”. 
W:           E aqui, quem foi que caiu? ((entrega o segundo cartão)). 
Mo21A:  (+++) O minino”. 
W:           E quem chegou primeiro? 
Mo21A:  A minina”. 
 

 

Ma19A: 7 anos 
W: O que é que você está vendo aí, nessa cena? 
Ma19A:  (+++).  
W:         Baixa, aqui”! (pede para baixar a cabeça para a boca ficar perto do 

gravador)). Aqui”! Quem é que está chegando, aqui? ((aponta com o 
dedo)). 

Ma19A:  (+++) Uma mulé”. 
W:           E aqui”, quem foi que caiu? ((aponta com o dedo para a cena do 

cartão)). 
Ma19A:  (+++) Um home”. 
W:           E aqui? ((entrega o segundo cartão)). 
Ma19A:  (+++) Foi” um home”. 
W:           E quem caiu? 
Ma19A:  Uma mulé”. 
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ANEXO 2 

Contação das histórias por eixo temático 

 
Eixo temático 1: Organização 

 
Organização, no sentido de arrumação como um conjunto de ações destinadas 
a manter em ordem um conjunto de objetos, um espaço ambiental ou, então, um 
recinto. 
                    
 
 
 
 
 
 
 
                          Cartão 1a                                                Cartão 1b 
 

Mo1E: 7anos 
W:      Agora, eu queria que você contasse uma historinha sobre essa cena. 
Mo1E:  (+++) Anhan? Era uma vez::: 
W:        Mais alto! Aqui! ((aponta o dedo para o gravador)). 
Mo1E:  Era uma vez  um::: uma casa que não era be::::m longe e, aí, eles 

decidiram i molá mais perto que lá. 
W:        Hunrum! 
Mo1E:  Aí”, arrumou as malas e foi embola pra cidade. 
 
 
Ma1E: 7 anos 
W:          Agora, eu queria que você contasse uma historinha sobre essa cena.  
Ma1E:    Hunrum!::: 
W:          Então, conte! Vá. 
Ma1E:   Uma vez uma pequena minina foi viajar com o pai e eles vão” e foi 

arrumar as mala pra ir. E foram e arrumaram um casinha por lá e 
ficaram feliz”. Um dia chegou o aniversário dela e ela ficou muito feliz”  
e pegou ela disse” – Pai”, eu posso voltar pra casa? bora voltar pra 
casa”. Aí”, o pai dela disse” – poxa”! Bora”. Aí”, eles pegaram dinheiro 
e foi pra casa e foi feliz para sempre. 
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Mo11E: 9 anos 
W: Agora eu queria que você contasse uma historinha sobre essa cena. 
Mo11E:  (+++). 
W:          Tire a mãozinha da boca. Vá! 
Mo11E:  (+++) Uma vez eu::: 
W:          Tire a mão daqui, senão não grava. Sim. Vá! 
Mo11E:  Uma vez”… uma vez”… uma vez” eu vi um buneco e uma menina”. Eu 

vi um buneco e uma menina na televisão. Uma vez”… Aí”, pegou 
menina tava com uma bolsa”… tava com uma bolsa”… tava com uma 
bolsa de sair… pipoca”… Aí”, o menino disse”: Oh! Dá pa você”… Dá 
pa você mim dar um pouquinho de pipoca”. Aí”, ela disse: não é meu, 
não”. Se fosse, eu dava”. Aí”, pegou”… Aí”, pegou”. Aí”, a menina 
disse: tá certo”. Quando ela saiu, veio a mãe dela dizendo: aonde você 
arrumou essa pipoca? Ela disse: eu comprei”. A mãe dela disse: 
mentira! Fale a verdade! Eu comprei! Aí”, a menina chegou lá com”… 
a menina chegou lá com um real ainda e com um saco de pipoca e um 
relógio na mão”. A mãe dela: você pegou isso aonde? Ela disse: eu 
comprei”. Eu tava com seis real”. Aí”, pegou” foi tudo. 

 
 
Mo12A: 7 anos 
(Essa criança não contou história). 
 
Ma10A: 7 anos 
W:         Agora, eu queria que você contasse uma historinha sobre essa cena. 
Ma10A:  Uma dia” uma menina foi arrumar a mala, mass ela não conseguia 

porque tinha muita roupa”. Aí”, depois, num outro quarto dela” ele tava 
arrumando bem direitinho, porque ele tinha pouca roupa”. Mas outro 
dia”, a menina deu um pouco de roupa pra seu irmão guardar um 
pouco na mala dela”. Ela arrumou bonito e ele não conseguiu porque 
tinha muita roupa”. 

 
 
Mo22A: 7 anos 
Essa criança apresentava dificuldade na fala e por isso não contou a história. 
 
 
Ma20A: 7 anos 
W:          Agora eu queria que você contasse uma historinha sobre essa cena. 
Ma20A:  Essa cena daqui’ ((pega um cartão)) é uma minina trocano de roupa” e 

em vez de ela ficar em casa ela vai viajar”; ela e os primos dela”. Em 
vez de ser com o pai é com o avô”. A outra”… ((pega o outro cartão)). 
Aqui” eles tão drobrando roupa tudo direitinho”. Não ela istá jogando a 
roupa pela mala”. 
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Eixo temático 2: Coragem 

 
Coragem, aqui entendido como firmeza de espírito, a fim de enfrentar uma 
situação emocionalmente e que tem no medo um estado afetivo suscitado pela 
consciência de perigo. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                          

                           Cartão 2a                                           Cartão 2b 
 
 

Mo2E: 7 anos 
W:    Agora, eu queria que você contasse uma historinha sobre essa cena. 
Mo2E:  (+++) Posso”. 
W:         Alto, viu”? 
Mo2E:  Era uma vez um cachorro”, uma minina e um minino” ((tire a mão 

daqui)) ((menino pegando no gravador)), que tava no parque 
brincano”. Aí”, apareceu um cachorro amigo do minino”. O minino ficou 
com medo”. Minina passou a mão nele e ele ficou brincano com  a 
minina”. 

 
 
Ma2E: 7 anos 
W: Agora queria que você contasse uma historinha sobre essa cena. Tire 

a mãozinha da boca senão não vai gravar. Vá! 
Ma2E:  (+++). Tei não”. 
 
 
Mo13A:  7 anos 
W: Agora eu queria que você contasse uma historinha sobre essa cena. 
Mo13A:  (+++) O cachorro é mau e a menina não quer porque ta com medo 

dele”. O menino ta alisando porque o cachorro é dele”. 
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Ma11A: 7 anos 
W:          Agora eu queria que você contasse uma historinha sobre essa cena. 
Ma11A:  Podia” uma historinha de animais”? 
W:           Uma história que você quiser”. 
Ma11A:  Ta”, eu vou contar a história do ovo”, da árvore”, da mula sem cabeça”. 
W:        Sim”, mas que trate dessa cena aqui” ((aponta com o dedo para os 

dois cartões)). 
Ma11A:  É”… tem qui tratar um cachorro muito bem”. Tem qui tratar um 

cachorro muito bem”. Tem qui dá comida a ele”, tem qui:::” essa 
menina ta escondida porque não sabe tratar, não é”? 

W:           Não sei”. É? 
Ma11A:  Aí”… aí”… Essa estória é assim:::” Aí”, o cachorro é um animal qui vive 

cheio de pelo”. Se a pessoa ficar cheia de pelo fica doente”, não é”?  
Aí”, por isso, tem qui tratar ele”, dá banho nele pra ele não ficar com 
esses micróbios onde a pessoa vai pegar nele, vai ficar”… Aí” tem de 
tratar ele muito bem”, qui da banho nele”. Tem qui limpar ele com 
sabão e tem colocar um pouco de perfume na pessoa pra ele não ficar 
com esses grudes”, não deixar ele sair quando a pessoa dá banho 
nele” 

 
 
Ma21A: 7 anos 
W: Agora eu queria que você contasse uma historinha sobre essa cena.  
Ma21A:  (+++)  ((incompreensível)) era uma vez, tia”? 
W:           Pode sim”.  
Ma21A:  (+++).  
W:           Pronto”. Agora, tem que falar alto”! 
Ma21A:  Era uma vez a minina tava com o  cachorro” aí, o minino chegou com 

medo do cachorro” aí”, o minino perdeu o medo” aí”, agora, a minina 
ficou com medo”. 
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Eixo temático 3: Autonomia 

 
Autonomia, como a capacidade de ser independente para fazer algo. 
 
 
 
 
 
 
 
                               Cartão 3a                                         Cartão 3b 
 

Mo3E: 7 anos 
W:   Agora, eu queria que você contasse uma historinha sobre essa cena. 

((aponta com o dedo para os cartões)). 
Mo3E:  A mulé com uma menina amarrano o sapato e um menino amarrano o 

sapato”. Aí” ((aponta com o dedo para a situação do primeiro cartão)), 
uma mulé amarrano o sapato do menino”. Aí” ((aponta com o dedo 
para a situação do segundo cartão)), o menino amarrano o sapato 
dela”. 

 
 
Ma3E: 6 anos 
W:         Agora eu queria que você contasse uma historinha sobre essa cena. 

((aponta com o dedo para os cartões)).  
Ma3E:  Posso? Aqui nesse quadrado ((aponta com o dedo para um dos 

cartões)), aqui tem uma mulé”. 
W:         Não”! É fazer uma historinha”. 
Ma3E:  Sei”. Uma historinha”. Sei! É tão fácil. né”? 
W:         Alto, viu”? 
Ma3E:  Sim”. Aqui tinha uma mulé e um menino”. 
W:         Bem alto”! 
Ma3E:  O menino estava sentado”, a menina estava amarrando o seu sapato”. 

Hum:::” Agora vou pra esse aqui de baixo ((pega o segundo cartão na 
mão)). Hum:::”! Assim:::”, tem uma mulé”… Tão o menino”, uma 
menina no tolo dela e o menino amarrando o sapato” Um:::” 

 
 
Mo14A: 7 anos 
W:      Agora eu queria que você contasse uma historinha sobre essa cena. 
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Mo14A:  (+++) Não sei lê, não” 
W:          Mas, não é para você ler”. É só para contar uma historinha para mim”. 

Você imaginar e contar”. 
Mo14A:  (+++). 
 
 
Ma12A: 7 anos 
W:           Agora, eu queria que você  contasse uma historinha sobre essa cena. 
Ma12A:  (+++) Eu num sei, não”. 
W:           Sabe não? Sabe contar história, não? 
Ma12A:  Sei”. 
W:           Sabe? 
Ma12A:  A história do chapeuzinho vermelho”. 
W:      A história do chapeuzinho vermelho, é? Conte a história do 

chapeuzinho vermelho”. 
Ma12A:  Era uma vez uma minina chamada Chapeuzinho Vermelho, qui ela era 

uma peque::: uma menina qui se chamava Chapeuzinho Vermelho”. 
Aí”, a mãe”… é … Chapeuzinho Vermelho istava” e tava brincano com 
umas das suas amiguinhas bor:::” as borboletas” brincando enquanto a 
mãe fazia os doces para a sua vovó”, pois a mãe chamou”: filha”! 
Chapeuzinho Vermelho, venha cá”! Leve essas cestas de doces para 
a sua vovó”. Ta certo, mamãe”. Mas não vá pela floresta”, vá pelo 
bosque”. Chapeuzinho Vermelho teimou e foi pela floresta”. O lobo 
mau pegou, assustou a menina e disse”: como é seu nome”? Sou:::” é 
Chapeuzinho Vermelho”. E:::” e o qui tem nessa cesta”? É… é… é os 
bolos e os doces para minha vovó”. Ta.” Mas, quer planta pra levar pra 
sua vovó, também”? Não”, deixe”. E foi”… foi”, ele mandou ela ir pra o 
outro lugar”, o outro lado e ele veio pu mais perto”. Aí”, ela foi e ele 
foi”. Ele chegou”: toc”, toc”, toc”. Aí”, quem é”? Sou eu”, Chapeuzinho 
Vermelho”! Elevante a tranca, minha netinha”. Aí”, foi e levantou”. Aí”. 
o lobo comeu ela”. Aí”, se vestiu todinha da vovó”. Aí”, Chapeuzinho 
Vermelho tocou”. Chegou”: toc”, toc”, toc”. Quem é”? Sou eu”, 
Chapeuzinho Vermenlho”! Elevante o tranco”. Aí”, foi”, ela levantou”. 
Que olhos tão grande, vovó”! É pra lhe enxergar melhor”. Que olheiras 
tão grande, vovó”! É pra ti ouvir melhor”. Vovó”, qui nariz tão 
cumprido”! É pra ti cheirar melhor”. Vovó”, qui braços”, qui braços tão 
grande”! É pra ti puder ti abraçar melhor”. Vovó”, qui boca tão grande”! 
É pra ti comer melhor”. Aí”, o caçador ouviu a voz dela”. Aí, foi”, o 
caçador foi lá”, matou o bicho qui… Tirou a vovó e butou um bocado 
de pedra na barriga dele”. Aí, foi”, elas ficaram feliz para sempre”. 

 
 
Ma22A: 7 anos 
W:        Agora eu queria que você contasse uma historinha sobre essa cena aí. 
Ma22A:  (+++) Sobre o quê? 
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W:           Criar uma historinha sobre essa cena aí”. 
Ma22A:  (+++) Um dia eu vi um menino”… Um dia eu vi um menino”… é:::” 

amarano o sapato” e:::” (+++) e tumano banho”. 
W:           Pronto? 
Ma22A:  ((balança a cabeça afirmativamente)). 
 
 
 
Eixo temático 4: Agressividade 
 
Agressividade, como uma qualidade ou condição de agressivo. 

 
 

 

 
 
 
 

                                 Cartão 4a                                        Cartão 4b 
 

Mo4E: 7 anos 
W:      Agora, eu queria que você contasse uma história sobre essa cena. 
Mo4E:  Qual historinha”? 
W:          Não sei”, crie uma historinha, aí”. 
Mo4E:  (+++) É::: (+++) uma historinha:::” criano:::” (+++). 
W:          Vá, fale”! Faça a historinha”, assim, oh”, a respeito disso aqui” ((aponta 

para os cartões)). 
Mo4E:  Anhan”! 
W:         Conte uma historinha a respeito do que você está vendo. 
Mo4E:  Respondeno:::”? 
W:        Não”. Contar pra mim uma historinha sobre essas duas cenas aqui 

((aponta para os cartões)), que você está vendo. 
Mo4E:  (+++) Mas:::”, eu já não contei”! 
W:          Não”. Você descreveu o que você estava vendo. Eu quero que você 

conte agora uma historinha. 
Mo4E:  Anhan”! Um menino”… um:::” uma menina”… 
W:         Não”. Não é descrever, de novo, não”. É para você contar uma 

historinha sobre essa cena, aí”. 
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Mo4E:  Um menino” (+++) e um menino” (+++)… Uma menina”, um menino e 

uma menina” (+++). Ela”… ela”… (+++) ela”… Ela foi”, separou a briga 
dos dois”. 

 
 
Ma4E: 7 anos 
W:      Agora eu queria que você contasse uma historinha sobre essa cena. 
Ma4E:  Eu acho que é assim”: Eles tavam no colégio, né”, por exemplo”… é:::” 

cada um queria ver alguma coisa, assim”, né”? Aí”, ele queria ser o 
primeiro”. Aí”, esse daqui ((aponta com o dedo)), também queria ser o 
primeiro”. Aí, começaram a arengar”; aí”, brigaram”; um puxaram o 
cabelo do outro”, o outro dano nele”, né”? Eu acho que foi assim”. 

  

 
Mo15A: 7 anos 
W: Agora eu queria que você contasse uma historinha sobre essa cena. 
Mo15A:  ((balança afirmativamente a cabeça)). 
W:           Conta”, vai”. 
Mo15A:  Um:::” Era uma vez um minino”, um minino chamado Mo15A”. Ele 

anda:::” ele brincava com os amigos”; brincava de dar mortal e ele”, ele 
quando foi dar um mortal… e ele”… ele quando foi dar um mortal levou 
um estouro”. 

 
 
Ma13A: 8 anos 
W:           Agora eu queria que você contasse uma historinha sobre essa cena. 
Ma13A:  (+++). 
W:           Agora, tu fala alto, visse”? Vem mais para cá, para perto”. 
Ma13A:  (+++) Deixa eu vê”: (+++) a minina”, o monstro e outra minina”… A 

minina estava brincano com o outro monstro e a outra também” tava 
brincano só com um monstro”, e as duas minina estava brincano com 
um monstro e o monstro brincano com duas minina”. 

 
 
Ma23A: 7 anos 
W:           Agora eu queria que você contasse uma historinha sobre essa cena. 
Ma23A:  (+++) Qualquer uma? 
W:           Qualquer uma”, vá”. 
Ma23A:  (+++) Era uma vez” é:::” sapo morava (+++) na lagoa” ((fala mais alto)). 

Era uma vez que o sapo morava na lagoa”. Aí, ele”… ele foi incontrar a 
mulé dele”. A mulé dele tinha”… tinha sete filho”, e”… (+++) e depois 
condo nasceu”, aí”, aí ficou grande”  (+++). 
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W:           Pronto? 
Ma23A:  ((balança a cabeça afirmativamente)). 
 
 
 
Eixo temático 5: Dom 

 
Dom, no sentido de dar, passar a outrem a posse de algo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          Cartão 5a                                           Cartão 5b 
         
Mo5E: 7 anos 
W:  Agora eu queria que você contasse uma historinha sobre essa cena. 
Mo5E:  Quê”? Qual”? 
W:        Qualquer uma”, vá”  ((aponta com o dedo para os cartões)).  
Mo5E:  Do presente”? 
W:         É”, do presente”, vá”. 
Mo5E:  É pra contar ou é pra escutar a historinha”? 
W:        Contar”. Contar”, falar a historinha”, vá”. Olha para aqui Mo5E”. Vai”! 

((aponta com o dedo”, pois, a criança estava dispersa”, olhando para 
os lados da sala)). Fala alto” 

Mo5E:  (+++) Ganhou um carro”. 
W:         E aqui? ((aponta com o dedo para o segundo cartão)). 
Mo5E:  Tem a menina ganhando uma buneca”. 
W:        Certo”. Você poderia, agora, contar uma historinha sobre essas 

cenas”? Contar”, não é cantar”. Vá”. 
Mo5E:  Posso contar a de Branca de Neve”? 
W:         Não”. Contar a história de Branca de Neve”? 
Mo5E:  Hunhun!” 
W:         Vá”, conte”. 
Mo5E:  É assim”: a mãe de branca de neve morreu”, aí”, branca de neve 

tava”… tava”… Já cresceu”. Ela cresceu”; ela morava na casa” 
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W:        Mais alto”! 
Mo5E:  Ela morava na casa da bruxa”. Aí”, a bruxa disse, assim”: – Espelho”, 

espelho meu”! quer existe mais bela do que”. Aí”: há, mas você”… 
Espelho”, espelho meu”, que existe mais bela do que eu”? Agora, 
Branca de Neve”. Branca de Neve já era. Tá morta”. Aí, ela chamou o 
caçador”. O caçador disse, assim”: - Corra, Branca”! A Branca de Neve 
fez, pegou”, aí, correu”. Ela viu uma casa é…  mem piquinininha que 
era dos sete anãos”. Aí, pegou, entrou”. Aí”, aí, juntou as cadeira 
todinha e durmiu”. Aí, vem os sete anãos”. Eu tô tão pertado”. Deixa 
eu… deixa eu chorar, também”. Aí, quando eles foram” Branca de 
Neve”… Aí, eles”… Aí, eles foi pro trabalho de novo”. Aí, chegou”, aí”, 
aí, ela se acordou, aí, já vem a bruxa”. Aí, a bruxa se vestiu de veia”, 
aí, deu um copo d’água a ela”. Deu” -tome aqui esse negócio aqui. E 
era veneno”. Aí, era o veneno. Aí, ela mordeu. Aí, ela dismaiou. Aí, a 
bruxa ficou: ah” ra” ra” ra”. Aí, pegou, os sete anão chegaram”, aí viu 
Branca de Neve morta”, dismaiada”. Aí, fizeram um caxão”,  um 
caxão”. Colocaram ela dento”, aí, ele” inter… marcaram pá… come”? 
comé”? comé”? Aí, veio um príncipe e beijou na boca dela e foi pá 
festa”  

 
 
Ma5E: 7 anos 
W:         Agora eu queria que você contasse uma historinha  sobre essa cena.  
Ma5E: ((ri)) Tá” e:::” era uma vez ((ri)) é a mãe e o pai do menino dando um 

ursinho a ele”. Dentro dele”, ele abriu o ursinho e vê e abraça o 
ursinho e ia pro quarto dele brincar”. Agora, esse aqui, ((pega o 
segundo cartão)) é:::” era uma vez o pai e a mãe da menina dando um 
sapato a ela”. Ela ia calçar; ia pro trabalho dela”; ia toda bunita e 
cheirosa”. 

 
 
Mo16A: 7 anos 
W: Agora eu queria que você contasse uma historinha sobre essa cena. 
Mo16A:  (+++). 
W:           Hum”! 
Mo16A:  Num sei ler, não”. 
W:         Mas, não é ler, não”. É contar”, falar”, imaginar uma historinha sobre 

essa cena e falar”. Contar aqui”. Tu sabes”. 
Mo16A:  (+++). 
W:           Tu sabe contar história? 
Mo16A:  ((balança a cabeça afirmativamente)). 
W:           Então”, imagina uma historinha para ele”. 
Mo16A:  (+++) A minina ta abrindo de presente (+++); o irmão dela e o pai tão 

olhano”. 
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Ma14A: 7 anos 
W: Agora eu queria que você  contasse uma historinha sobre essa cena. 
Ma14A:  Era uma historinha”. Uma minina e um minino”, eles tavam passiano”, 

incontrou uma caixa de presente”. Aí”, ele levou pra casa da mãe dele 
e mamãe falou”: foi aonde que você achou”? Ele disse”: foi na rua”. 
Aí”, ele e a mãe dele abriu e tinha uma buneca” ((incompreensível)). 

 
 
 
Eixo temático 6: Força física 
 
Força física, como uma qualidade do que é forte. 
 
 
 
 
 
 
 
                        Cartão 6a                                                Cartão 6b 

 
Mo6E: 7 anos 
Criança não contou história 
  
 
Ma6E: 7 anos 
Criança não contou história 
 
 
Mo17A: 7 anos 
W:         Agora, eu queria que você contasse uma historinha sobre essa cena. 
Mo17A:  (+++) È:::” (+++) é”… Era uma vez um urso na foresta qui ele cumia 

gente”. Aí”, os (+++) os:::” os índio pegaram ele e comeram” (+++). 
W:           Pronto? 
Mo17A:  ((balança a cabeça afirmativamente)). 
 
 



 

 

200
 
 
Ma15A:  8 anos 
W:           Agora, eu queria que você contasse uma historinha sobre essa cena. 
Ma15A:  Era uma vez:::” Era uma vez um minino” tava brincando na balança 

com uma minina”. O minino pegou ficou chorano”. Aí”, depois, o minino 
se equilibrano e, depois, a minina ficou chorano”. 

W:           Por que foi que a menina estava chorando? 
Ma15A:  Porque ela ia cair”. 

 
 
 

Eixo temático7: Disciplina 
 

Disciplina, no sentido de obediência, ou seja, como condição ou qualidade de 
ser obediente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           Cartão 7a                                            Cartão 7b 
 
Mo7E: 7 anos 
Criança não contou história. 
 
 
Ma7E: 6 anos 
W: Agora, eu queria que você contasse uma historinha sobre essa cena. 
Ma7E:  (rir) (+++) Um dia, ele foi à escola e sentou-se:::” na cadeira (rir) a  

professora mandou é ficar (+++) e ele não ficou”. Ela colocou ele de 
castigo”. Diretoria”. Aí”, quando chegou na hora do recreio, ele fugiu”.  
Aí, colocou de novo”. Aí, ele fugiu de novo”. Aí, pegou a mãe dele 
chegou”, aí, a professora dele disse assim”: Olhe, fique quietinho, 
quando a professora é falar com você”! Aí, ela pegou”, ela disse 
assim”: é mesmo”. Aí, pegou”, a mãe, deu um beliscão nele”. 
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Mo18A: 8 anos 
W:           Agora, eu queria que você contasse uma historinha sobre essa cena. 
Mo18A:  (+++) Aqui” ((aponta com o dedo)), a professora ta pedindo silêncio e 

eles tão fazeno, brincano, ou ta escreveno”, Aí”, a professora mandou 
ficar calados”. Eles não ficam”. Aí”, ficam::: falano”, fica falano”, aí”, 
aqui” ((aponta com o dedo)) a minina já obedeceu à professora”; fica 
fazendo a tarefa e a outra, também”. Aqui:::” aqui” ((aponta com o 
dedo)), três minino”. Aí”, fica falano”, falano”, aí ((aponta com o dedo)) 
a professora ta mandano fazer”, ficar silêncio”. Aí”, a minina diz: não! É 
pra” silêncio”, não é ficar falano”, aqui” ((aponta com o dedo)), ao 
minino jão tão obedecendo à professora”. 

 
 
Ma16A: 7 anos 
W:           Agora eu queria que você contasse uma historinha sobre essa cena. 
Ma16A:  Era uma dia” qui a tia tava pedinno pa::: pra todo mundo se sentar”. Aí, 

o minino tava escreveno e o outro tava pintano“. Aí, depois, começou o 
minino a ficar gritano na sala, aí, o minino sentado, gritano, era falano 
palavrão. Aí, depois, ficaram tudo brincano. Aí, depois, a tia mandou 
se sentar. Num se sentaram”.  

 
 
 
Eixo temático 8: Habilidade 
 
Habilidade como disposição para fazer algo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           Cartão 8a                                                  Cartão 8b 
 
Mo8E: 7 anos 
W:       Agora, eu queria que você contasse uma historinha sobre essa cena. 
Mo8E:  (+++). 
W:         Uma historinha, aqui, sobre bolo”; essas cenas”. 
Mo8E:  (+++) Nu meu aniversário, veja só”. 



 

 

202
 
 
W:         Fale mais alto”! Vá”. 
Mo8E:  No meu aniversário, que minha mãe vai fazer”… vai fazer bolo”, 

brigadeiro”, guaraná”. 
 
 
Ma8E: 8 anos 
W:        Agora, eu queria que você contasse uma historinha sobre essa cena. 
Ma8E:  Como é mesmo? 
W:         Contar uma estorinha”. 
Ma8E:  (+++) Era uma vez uma menina com um bolo e um menino com um 

bolo”. A mulé pegando o bolo”, esse aqui ((aponta com o dedo para o 
segundo cartão)). 

 
 
Mo19A: 7 anos 
W:           Agora, eu queria que você contasse uma historinha sobre essa cena. 
Mo19A:  (+++) É”… Era uma vez”, aí”, a mamãe pediu um bolo”. Aí”, o filho foi 

lá e deu”. Aí”, a mãe ta pensando pidir mais bolo pra mandar pra 
vovó”. Aí, a filha foi e trouxe outro bolo”. Aí, butou na mesa”. Aí, a 
minina foi levar” e:::” deu lá pra vovó”. A vovó cumeu e tumou algum:::”  
e tumou vinho”.  

 
 
Ma17A: 7 anos 
W:           Agora, eu queria que você contasse uma historinha sobre essa cena. 
Ma17A:  (+++) Pode? 
W:           Hein? 
Ma17A:  Pode? 
W:           Va”, fale bem alto”. Conte a historinha”. 
Ma17A:  (+++) Qual? 
W:           Escolha”. 
Ma17A:  (+++).  
W:           Vá”, conte”! 
Ma17A:  (+++) Uma mulé”. 
W:          Mais alto, Ma17A”, senão não vai gravar, não”, porque esse barulho aí 

fora está muito grande”. Diz”. 
Ma17A:  Uma minina é:::” sigurano um bolo”; um minino é:::” pegano um 

negócio e uma mulé”.  
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Eixo temático 9: Ludicidade 
 
Ludicidade, como relativo à diversão. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                              Cartão 9a                                                  Cartão 9b 
 
 
Mo9E: 7 anos 
W:         Agora eu queria que você contasse uma historinha sobre essa cena. 
Mo9E:  (+++) Pudia”? 
W:         Então conte, vá” ((alto viu” venha mais para perto”)). 
Mo9E:  É pra contar ela, é”? 
W:         Contar uma historinha envolvendo essas cenas aqui”. 
Mo9E:  (+++) A menina ta fazendo castelo”. 
 
 
Ma9E: 8 anos 
W:         Agora, eu queria que você contasse uma historinha sobre essa cena. 
Ma9E:  Anhan”! Num sei, não”. 
 
 
Mo20A: 7 anos 
W:           Agora, eu queria que você contasse uma historinha sobre essa cena. 
Mo20A:  ((incompreensível)) O minino  correno com a bola e dano rasteira”, e:::” 

chutano”. Aí, eu fui”, apitou”, aí deu falta”. Aí, o minino jogou a pueira 
no” dos caras” aí os caras caiu” aí caiu na merda”. Aí”, o cara butou a 
pueira no balde”. Aí”, o cara sentou no balde e caiu, e chutou a bola” 
pu balde”. Aí, o balde caiu com a bola”. Aí, foi pa água”, foi pu rio”, aí, 
foi a bola chutano”. ((mais alto)). Ele chutou a bola”, caiu” e pegou a 
bola, e tumou a bola”, e a bola foi (+++) pa água”, aí 
((incompreensível)) pueira”, ficou cheio de muriçoca”. Aí, ele caiu no 
beco”. Aí, ele foi ((incompreensível)) bola”, deu porrada” na  bola”  e a 
bola estourou”. Aí, a bola foi pa pista e o carro estorou a bola”. 
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Ma18A: 7 anos 
W:   Agora, eu queria que você contasse uma historinha sobre essa cena. 
Ma18A:  É”… Era uma vez a menina” é”… foi”… já… é… a bola” com as 

colegas dela”; ela disse”: colega você pode querar”; vocês ganhou no 
jogo” (+++) aí”, colego, você está fazendo o seu castelo” de paus”, é” 
algus” (incompreensível). 

 
 
 
Eixo temático 10: Competitividade 

 
Competitividade, no sentido de quem é competitivo. 
 
                      
 
 
 
 
 
 
                        Cartão 10a                                                  Cartão 10b 
 
Mo10E: 7 anos 
W:           Agora eu queria que você contasse uma historinha sobre essa cena.  
Mo10E:  Era uma vez“noutro dia amanheceu” aí” começaram a corrida do saco” 

aí” começaram” aí” depois começou a corrida do saco” aí” quem 
ganhou” ganha uma pipoca” um picolé” e quem ganhou foi o menino” 

 
 
Mo21A: 7 anos 
W:          Agora, eu queria que você contasse uma historinha sobre essa cena. 
Mo21A:  (+++) ((incompreensível)). 
W:           Vá, conte”. 
Mo21A:  (+++). 
W:           Comece". 
Mo21A:  É:::”  Era uma vez” (+++), um home” tem uma murrinha”, aí”,  depois, 

ele se casou com uma comadre”, virou lubisome” (+++). Aí”, condo era 
meia noite” ele latia” (+++), condo amanhecia ele virava home” (+++), 
condo escurecia” ele virava lubisome”  (+++). Aí, ele cumeu a galinha” 
(+++).  
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Ma19A: 7 anos 
W:           Agora, eu queria que você contasse uma historinha sobre essa cena. 
Ma19A:  (+++). 
W:           É para você contar”. Vai”. 
Ma19A:  (+++) Eu sei não”. 
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ANEXO 3 
 

Lista do conteúdo do presente 
 
Eixo temático 5: Dom 
Dom. no sentido de dar, passar a outrem a posse de algo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            Cartão 5a                                           Cartão 5b 
 
Mo1E: 7anos 
W:       Quando os meninos ganham presentes, o que é que eles ganham? 

Mo1E:  Coisas, assim, tipo avião; é… é… é… um bucado de coisa. 
W:        E as meninas, o que é que elas ganham? 
Mo1E:  Buneca, carrinho de bebê. 
 
 
Ma1E: 7 anos 
W:         Quando as meninas ganham presentes, o que é que elas ganham?  
Ma1E:    Bunecas, roupa, um bocado de buneca, brinquedos, casinha de 

isopor. 
W:          E os meninos, o que é que eles ganham? 
Ma1E:    Carro, bicicleta, um bucado de coisa. 
 
 
Mo11E: 9 anos 
W:          Quando os meninos ganham presentes, o que é que eles ganham? 
Mo11E:  Oi? 
W:          Quando os meninos ganham presentes, o que é que eles ganham? 
Mo11E:  Ele ganha ovo da páscoa… de tudo ele ganha. É::: tem um Come 

Damião perto da minha casa”, tem um dominó de peda. 
W:          E as meninas, o que é que elas ganham? 



 

 

207
 
 
Mo11E:  Ganha uma buneca; uma buneca. 
 
 
Mo12A: 7 anos 
W:          Quando os meninos ganham presentes, o que é que eles ganham? 
Mo12A:  Buneco, bola de futebol e skate, bicicleta, sandália, óculos, percata. 
W:          E as meninas, o que é que elas ganham? 
Mo12A:  Buneca, óculos, relógio e meia, meia…  é… é… é. 
 
 
Ma10A: 7 anos 
W:           Quando as meninas ganham presentes, o que é que elas ganham? 
Ma10A:   Roupa”, sapato”, brinquedo”. 
W:           Que tipo de brinquedo? 
Ma10A:  Boneca”, bola”. 
W:           E os meninos, o que é que eles ganham? 
Ma10A:  Eles ganham boneco”, roupas”, sapato”, percata de homem”. 
 
 
Mo22A: 7 anos 
Essa criança apresentava dificuldade na fala, e por isso não respondeu a essa 
questão. 

 
 

Ma20A: 7 anos 
W: Quando as meninas ganham presentes, o que é que elas ganham? 
Ma20A:  Barbi”, roupa”, buneca”, sapato”.  
W:           E os meninos, o que é que eles ganham? 
Ma20A:  O minino, pelo menos, ganha chapéu”, tênis”, calça comprida”, cama”, 

como é”? camiseta”. 
W:           E eles ganham alguns brinquedos? 
Ma20A:  (+++) Ganha só condo é pequeno”. mas ele já ta grande”; ganha 

bunecos”, tudos os brinquedos condo ele é ((incompreensível)), carro”.  
 
 
Mo2E: 7 anos 
W:        Quando os meninos ganham presentes, o que é que eles ganham? 
Mo2E:  Carro”, roupa”, é… é… é… buneco”, muitas coisas”. 
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W:         E as meninas, o que é que elas ganham? 
Mo2E:  Buneca”, roupa de minina”, é::: sandália”, percata”. 

 
 

Ma2E: 7 anos 
W:    Quando as meninas ganham presentes, o que é que elas ganham?  
Ma2E:  (+++) Buneca”. 
W:         Como? 
Ma2E:  Buneca”. 
W:         Um quê? 
Ma2E:  Um copo de lificador piqueno”. 
W:         E os meninos, o que é que eles ganham? 
Ma2E:  Um arro”. 
 

 

Mo13A: 7 anos 
W:          Quando os meninos ganham presentes, o que é que eles ganham? 
Mo13A:  Bola”, buneco”, carro”. 
W:           E as meninas, o que é que elas ganham? 
Mo13A:  Buneca”, roupa de menina”. 
 
 
Ma11A: 7 anos 
W:           Quando as meninas ganham presentes, o que é que elas ganham? 
Ma11A:  Umas bunecas”. 
W:           E os meninos, o que é que eles ganham? 
Ma11A:  Buneco”. 
 
 
Ma21A: 7 anos 
W:          Quando as meninas ganham presentes, o que é que elas ganham? 
Ma21A:  Buneca”. 
W:           Só boneca”. 
Ma21A:  (+++) Barbi”, roupa”. 
W:           E os meninos, o que é que eles ganham? 
Ma21A:  Caminhão”. 
W:           Caminhão”. 
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Ma21A:  Buneco e roupa”. 

 
 

Mo3E: 7 anos 
W:        Quando os meninos ganham presentes, o que é que eles ganham? 
Mo3E:  Um buneco”, um carro:::” 
W:          E as meninas, o que é que elas ganham? 
Mo3E:  Uma buneca” é:::” uma barbi”. 
W:         Uma barbi”.  
 
 
Ma3E: 6 anos 
W:        Quando os meninos ganham presentes, o que é que eles ganham? 
Ma3E:  Um carrinho ou um boneto”. 
W:          E as meninas, o que é que elas ganham? 
Ma3E:  As meninas danham uma boneta ou um ((incompreensível)) de 

bonetas, também”. É ((incompreensível)). 
 
 
Mo14A: 7 anos 
W:          Quando os meninos ganham presentes, o que eles ganham? 
Mo14A:  Presente de natal? 
W:           Sim”, o que eles ganham? 
Mo14A:  Uma medalha”. 
W:           Medalha de quê”? 
Mo14A:  De ouro”. 
W:           E as meninas, o que é que elas ganham? 
Mo14A:  Presente”. 
W:           Sim”, que tipo de presente? 
Mo14A:  Roupa”. 

 
 

Ma12A: 7 anos 
W:          Quando as meninas ganham presentes, o que é que elas ganham? 
Ma12A:  Buneca”. 
W:           E os meninos, o que é que eles ganham? 
Ma12A:  Ganha buneca”. 
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Ma22A: 7 anos 
W:          Quando as meninas ganham presentes, o que é que elas ganham? 
Ma22A:  Ahn?” 
W:           Quando as meninas ganham presentes, o que é que elas ganham? 
Ma22A:  Roupa”. 
W:           E ganham brinquedo, também? 
Ma22A:  Ganham”. 
W:           Qual é o brinquedo? 
Ma22A:  Buneca”. 
W:           E os meninos, o que é que eles ganham? 
Ma22A:  (+++) ((incompreensível)). 
W:           E os meninos, o que é que eles ganham? 
Ma22A:  Sapato  e:::” e brinquedo”. 
W:           Qual é o brinquedo”? 
Ma22A:  Carro”. 
 
 
Mo4E: 7 anos 
W:        Quando os meninos ganham presentes, o que é que eles ganham? 
Mo4E:  Ganham buneco”, carrinho”, um::: “ e (+++) jogo”. 
W:        E  as meninas, o que é que elas ganham? 
Mo4E:  As meninas ganham buneca”. um:::” é casinha um:::” e” e a menina da 

barbi”. 
 
 
Ma4E: 7 anos 
W:       Quando as meninas ganham presentes, o que é que elas ganham? 
Ma4E:  Uma buneca”. 
W:        E os meninos, o que é que eles ganham? 
Ma4E:  Um carrinho” ou senão um buneco”. 

 
 

Mo15A: 7 anos 
W:         Quando os meninos ganham presentes, o que é que eles ganham? 
Mo15A:  Brinquedo”. 
W:          Quem tipo de brinquedo? 
Mo15A:  Carro”, bicicleta”, é:::” buneca”. 
W:          Os meninos ganham boneca? 
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Mo15A:  Não”. 
W:          O que é que eles ganham”? 
Mo15A:  Carro”, bicle:::” carro”, carro”. 
W:          E as meninas, o que é que elas ganham? 
Mo15A:  É:::"  ganham buneca”. 
 
 
Ma13A: 8 anos 
W:           Quando as meninas ganham presentes, o que é que elas ganham? 
Ma13A:  Ganham buneca”, ganham óculos”, roupa”. 
W:           E os meninos, o que é que eles ganham? 
Ma13A:  Ganham roupa”, ganham sapato”, ganham óculos”. 
W:           Eles ganham algum brinquedo? 
Ma13A:  Ganham”. 
W:           Qual é o brinquedo? 
Ma13A:  Carrinho”, buneco” (+++), só”. 
 
 
Ma23A: 7 anos 
W:          Quando as meninas ganham presentes, o que é que elas ganham? 
Ma23A:  Roupa”. 
W:           O que mais? 
Ma23A:  Sapato”, calça”, brusa”. 
W:           E ganha brinquedo? 
Ma23A:  Ganha”. 
W:           Quais são os brinquedos que elas ganham? 
Ma23A:  Buneco”, bu:::ne”, buneca”, duas bunecas”, uma da barbi” (+++), 

quatro buneca”, 
W:           E os meninos, o que é que eles ganham?  
Ma23A:  Buneco”, roupa”, sapato”, buneco”. 

 
 

Mo6E: 7 anos 
W:           Quando os meninos ganham presentes, o que é que eles ganham? 

Mo6E:     Buneco”, carrinho”, é:::”  

W:         Fala mais alto”. 
Mo6E:  Buneco”, carrinho (+++). 
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W:         E as meninas, o que é que elas ganham?  
Mo6E:  Buneca”, casinha de:::” colocar buneca dentro:::” (+++), brinquedo de 

menina”. 
W:         Brinquedo de menina? E o que tu acha que é brinquedo de menina? 
Mo6E:  (+++) Bebê de buneca”. 
W:         Bebê de buneca”? 
Mo6E:  Barbi”. 

 
 

Ma6E: 7 anos 
W:    Quando as meninas ganham presentes, o que é que elas ganham?  
Ma6E:  Buneca”, maquiagi”, brinquedo”. 
W:        Que tipo de brinquedo? 
Ma6E:  Buneca”. 
W:        E os meninos, o que é que eles ganham? 
Ma6E:  Carro”. 
W:         Carro”? 
Ma6E:  Buneco.” 
 
 
Mo17A: 7 anos 
W:          Quando os meninos ganham presentes, o que é que eles ganham? 
Mo17A:  Carro”, pente”, é:::” ((Mais alto, visse?)) e:::” como é”? Lápis de cor”, 

carrinho” (+++), uma aranha e uma armadilha de caça”. 
W:           E as meninas, o que é que elas ganham? 
Mo17A:  Bunecas”. 
W:           Só Bonecas? 
Mo17A:  ((balança a cabeça afirmativamente)). 
 
 
Ma15A: 8 anos 
W:          Quando as meninas ganham presentes, o que é que elas ganham?  
Ma15A:  Buneca” Barbi” (+++). É:::” Eu”… vê”. Buneca” (+++), a buneca da 

Estrela”, da Eliane”, um bucado de coisa”. 
W:           E os meninos, o que é que elas ganham? 
Ma15A:  Buneco” (+++), ró” ró” ((incompreensível)), (+++) buneca”. 
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Mo7E: 7 anos 
W:         Quando os meninos ganham presentes, o que é que eles ganham? 
Mo7E:  Brinquedo”. 
W:         Mas, que tipo de brinquedo? 
Mo7E:  Buneco”, caminhão”, velocipe”. 
W:         E as meninas, o que é que elas ganham? 
Mo7E:  Buneca”, um carrinho de buneca da barbi”. Só”. 
 
 
Ma7E: 6 anos 
W:         Quando as meninas ganham presentes o que é que elas ganham? 
Ma7E:  Ela ganha uma buneca desse tamanho ((faz gesto com as mãos para 

indicar o tamanho da boneca)). Tu”… 
W:        Tu fala um pouquinho mais alto”. O que é mais que elas ganham? 
Ma7E:  Buneca” é:::” maquiage”. 
W:         O quê mais? 
Ma7E:  (+++). 
W:         E os meninos, o que é que eles ganham? 
Ma7E:  Ganham aquela roupa ((incompreensível)) meninas”. 
W:         E os meninos, o que é que eles ganham? 
Ma7E:  Ele ganha carro”, ganha bola”. 
W:         O quê mais? 
Ma7E:  Buneco”. 
 
 
Mo18A: 8 anos 
W:           Quando os meninos ganham presentes, o que é que eles ganham? 
Mo18A:  Assim”, roupa”, sapato”, brinquedo”, carro”. 
W:           E as meninas, o que é que elas ganham? 
Mo18A:  As mininas”, roupa:::” é:::” percata”, diadema”, joqguinho”. 
 
 
Ma16A: 7 anos 
W:          Quando as meninas ganham presentes, o que é que elas ganham? 
Ma16A:  Buneca”, sapatu” (+++), é:::” anel”, pode ser alguma coisa dos 

menino”, assim,” né”? 
W:           E os meninos, o que é que eles ganham? 
Ma16A:  Sapato”, buneco”, é:::” bicicleta”; as mesma coisa também”. 
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Mo8E: 7 anos 
W:        Quando os meninos ganham presentes, o que é que eles  ganham? 
Mo8E:  Carro”, brinquedo”. 
W:        Que tipo de brinquedos eles ganham? 
Mo8E:  Carro de controle”, avião” e bicicleta”. 
W:        E as meninas, o que é que elas ganham? 
Mo8E:  Buneca”. 
 
 
Ma8E: 8 anos 
W:         Quando as meninas ganham presentes, o que é que elas ganham? 
Ma8E:  Boneca”, barbi”, sapato”, roupa”. 
W:         E os meninos, o que é que eles ganham? 
Ma8E:  Os meninos ganha buneco”, carro”, calça”, um bucado de coisa 

também”. 
 
 
Mo19A: 7 anos 
W:          Quando os meninos ganham presentes, o que é que eles ganham? 
Mo19A:  Brinquedo” ou roupa”. 
W:           Mas”, qual é o tipo de brinquedo? 
Mo19A:  Buneco”. 
W:           Hum”. 
Mo19A:  Carrinho”, moto”. 
W:          E as meninas, o que é que elas ganham? 
Mo19A:  Buneca”. 
W:           Só boneca? 
Mo19A:  Buneca e roupas”. 

 
 

Ma17A: 7 anos 
W:            Quando as meninas ganham presentes, o que é que elas ganham? 
Ma17A:    (+++) Buneca”. 
W:           Boneca? E o que mais? 
Ma17A:    (+++) Só”. 
W:           E os meninos, o que é que eles ganham? 
Ma17A:  Buneco”. 
W:           Mais alguma coisa? 
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Ma17A:    Não”. 
 
 
Mo9E: 7 anos 
W:         Quando os meninos ganham presentes, o que é que eles ganham? 
Mo9E:  Carro”, brinquedo”. 
W:         Que tipo de brinquedo? 
Mo9E:  Ganha carrinho”, daquele qui bota pra trás e anda”, ganha presente”. 
W:         E as meninas, o que é que elas ganham? 
Mo9E:  Buneca”, barbi”. 
 
 
Ma9E: 8 anos 
W:         Quando as meninas ganham presentes, o que elas ganham? 
Ma9E:  (+++) Um buneca”. 
W:         E os meninos, o que é que eles ganham? 
Ma9E:  Um carrinho”. 

 
 

Mo20A: 7 anos 
W:          Quando os meninos ganham presentes, o que é que eles ganham? 
Mo20A:  Eles ganha é:::” sapato”.  
W:           E as meninas, o que é que elas ganham? 
Mo20A:  As minina” ganha uma roupa com cinturão”. 

 
 

Ma18A: 7 anos 
W:         Quando as meninas ganham presentes, o que é que elas ganham? 
Ma18A:  Ela ganha” buneca”, barbi”, brin” é:::” brinco” é:::” maquiage”. 
W:           E os meninos, o que é que eles ganham? 
Ma18A:  Os mininos joga:::” é:::” pega bola” é:::” ele brinca de buneco”, ele 

brinca de:::” (+++) é:::” (+++) ele brinca também de:::” de bola de 
gude”. 

 

 
Mo10E: 7 anos 
W:           Quando os meninos ganham presentes, o que é que eles ganham? 
Mo10E:  Um buneco”, uma bicicleta”, jogo de memória”. 
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W:           E as meninas, o que é que elas ganham? 
Mo10E:  As menina ganha uma buneca”, pode ser até um bicicleta também”. 

 
 

Mo21A: 7 anos 
W:          Quando os meninos ganham presentes, o que é que eles ganham? 
Mo21A:  Carro”, brinquedo”, buneco”.  
W:           Que tipo de brinquedo eles ganham? 
Mo21A:  Caminhão”, buneco e:::” (+++) moto”. 
W:           E as meninas, o que é que elas ganham? 
Mo21A:  Buneca”. 
W:           Elas só ganham boneca, é? 
Mo21A:  ((balança a cabeça afirmativamente)). 
 
 
Ma19A: 7 anos 
W:          Quando as meninas ganham presentes, o que é que elas ganham? 
Ma19A:  Buneca”. 
W:           Só ganha boneca? 
Ma19A:  E bicicleta:::” (+++). 
W:          E os meninos, o que é que eles ganham? 
Ma19A:  (+++) É” (+++) carro” .  
W:          Hum? 
Ma19A:  E bicicleta”. 
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